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المنامة - مؤسسة انجاز البحرين

فازت مؤسســـة انجاز البحرين التابعة إلنجـــاز العرب، عضو منظمة 
جونيور أتشـــيفمنت العالميـــة، أكبر منظمة غير ربحيـــة للتعليم في 
العالم، بثالث جوائز في النســـخة الخامســـة عشـــرة من حفل توزيع 
جوائز مسابقة ريادة األعمال الشبابية حيث فاز فريقان من طالب 

المؤسسة بثالث جوائز مرموقة.

“إنجاز البحرين” تفوز بـ 3 جوائز مرموقة 
من مسابقة رواد األعمال الشباب

واشنطن ـ وكاالت

أكـــد كبيـــر علمـــاء البيـــت األبيض، 
أنتوني فاوتشي، أمس، أن تحديد 
فيـــروس  متحـــورة  شـــدة  مـــدى 
أوميكـــرون  الجديـــدة  كورونـــا 
سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات 
األولية تدل على أنها ليســـت أسوأ 

من سابقاتها بل قد تكون أخف.
فرانـــس  لوكالـــة  فاوتشـــي  وقـــال 
بأنهـــا  المؤكـــد  شـــبه  “مـــن  بـــرس: 
ليســـت أكثر شـــدة من دلتا.. هناك 
إشـــارات إلـــى أنهـــا قد تكـــون أقل 

شدة حتى”.
وكان فاوتشـــي، وهـــو كذلـــك أكبر 
مسؤول عن األمراض المعدية في 
الواليات المتحـــدة، قال في وقت 
ســـابق: “ال يبـــدو أن هنـــاك درجـــة 
كبيـــرة من الشـــدة” فـــي األعراض 

حتى اآلن.

فاوتشي يطمئن 
العالم بشأن 

خطورة أوميكرون

)08(
)05(

04

منتخبنا خالف التوقعات والطموحات“الثقافة” تحتفي باألعيادهجوم إرهابي بالبصرةتنظيف شاطئ المالكيةبحرينية تفوز في “تنوير”
فازت معلمة األحياء البحرينية  «

فاطمة جعفر كاظم بالمركز 
الثاني في مسابقة “أكتب وأرسم 

قصتي”، التي نظمتها دار نشر 
ومكتبة “تنوير التعليمي”، عن 

روايتها “شعور آخر”.

نظم بنك البحرين الوطني  «
وبنك البحرين اإلسالمي أكبر 

فعالية تطوعية للمجموعة 
لتنظيف شاطئ المالكية 

بالتعاون مع جمعية كلين أب 
البحرين، منظمة بيئية محلية 

غير ربحية.

ُقتل 4 أشخاص في انفجار  «
قنبلة بمدينة البصرة في 

جنوب العراق أمس في أول 
هجوم من نوعه منذ سنوات 
يقع في جزء من البالد يتمتع 

باستقرار نسبي.

تحتفل هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار خالل شهر ديسمبر الجاري 
باألعياد الوطنية، حيث تقّدم على 

مدار الشهر فعاليات ثقافية 
متنوعة من معارض وورش عمل 

وعروض فنية تخاطب مختلف 
شرائح وفئات الجمهور.

وّدع منتخبنا الوطني األول لكرة  «
القدم بطولة كأس العرب مبكًرا من 

الدور األول وبصورة مخيبة لآلمال 
والتوقعات بعد خسارته القاسية 

بثالثية نظيفة أمام عمان في ختام دور 
المجموعات، لتكتب نهاية مشاركة متواضعة األحمر مكتفًيا بنقطة 

وحيدة بتعادله السلبي مع العراق وخسارتين أمام قطر وعمان.
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80 % التزام المؤسسات بتحويل الرواتب عبر البنوك
المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــد الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
جمـــال العلـــوي أن الهيئـــة تعمل علـــى تطبيق نظام 
حمايـــة األجـــور في مراحلـــه الثالث بما يســـهم في 

حفظ حقوق اصحاب العمل والعمالة.
وأشـــار إلى أن المؤسسات المستهدفة في المرحلة 

األولـــى مـــن نظـــام حماية األجـــور أتمـــت انضمامها 
نســـبة  تجـــاوزت  فيمـــا   ،%  100 بنســـبة  للنظـــام 
التزامهـــا بتحويل رواتب العاملين لديها عبر النظام 
اإللكترونـــي 80 %، من خالل مختلف المؤسســـات 
الماليـــة والمصرفيـــة ومـــزودي الخدمـــة المعتمدين 

من مصرف البحرين المركزي.
كما أشـــاد بانضمام أكثر من 87 % من المؤسســـات 
والشـــركات المســـتهدفة في المرحلـــة الثانية حتى 
اآلن مـــن نظـــام حماية األجـــور والـــذي أطلقت في 

سبتمبر الماضي.

نيابـــة عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، افتتـــح ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أمس فعاليـــات مؤتمر التعليم يعزز التعايش 

الســـلمي تحـــت شـــعار “الجهـــل عدو الســـالم” فـــي مركز 
الشـــيخ عيســـى الثقافي والذي ينظمه مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي ألول مرة في المملكة بمشاركة 
دولية واســـعة من كبرى مؤسســـات التعليـــم العالي على 
مســـتوى المنطقـــة والعالم. وأكد صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أن أبنـــاء البحرين 

بوعيهـــم وعلمهـــم هـــم خيـــر مثـــال يحتـــذى فـــي تعزيز 
قيـــم التســـامح والتعايش. وقال ســـموه إن العالم اليوم 
يمـــر بمرحلة تســـتوجب علـــى الجميع اتخـــاذ الخطوات 
االســـتباقية للحفـــاظ على األبناء من األفـــكار المتطرفة 
وأهـــم هـــذه الخطوات هو تعزيـــز التعليـــم لمحاربة هذه 

األفكار ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة.

البحرينيون مثال يحتذى في تعزيز قيم التسامح
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: العالم مطالب بحماية األبناء من األفكار المتطرفة
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أكد خبراء وعاملـــون في القطاع 
العقـــاري أن البحرين باتت تمتلك 
أحد أفضل التشـــريعات واألنظمة 
في القطاع العقاري على مستوى 
العالـــم بفضل تأســـيس مؤسســـة 
التنظيم العقاري “ريرا” وما واكبها 
من تشـــريعات وقوانيـــن وأنظمة 

متطورة.
المؤتمـــر  أمـــس  بنجـــاح  وانطلـــق 
المقـــام  األول،  الوطنـــي  العقـــاري 

بتنظيم معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية )BIBF(، تحت 
رعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
التنظيم العقاري “RERA” الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد 
وبدعم من شـــركة ديـــار المحرق، 
وبحضـــور أكثر مـــن 500 من كبار 
الشخصيات والمدراء التنفيذيين 
والعامليـــن فـــي القطـــاع العقـــاري 

والقطاعات األخرى.

مختصون: البحرين تمتلك أفضل 
التشريعات العقارية في العالم

)02(
)18(

)07(

“نيويورك بوست” تكشف عن “جيش” للموساد بإيران
نيويورك بوست

بوســـت”  “نيويـــورك  صحيفـــة  ذكـــرت 
األميركية أنه في األشـــهر الــــ 18 الماضية 
نفـــذت إســـرائيل 3 عمليـــات كبيـــرة ضـــد 
المواقع النووية اإليرانية، بمشاركة حوالي 
ألف عنصر من الموساد وجواسيس داخل 

طهران.
وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد خصصت 
1.5 مليـــار دوالر إلعداد القوات المســـلحة 
لتنفيـــذ ضربة محتملة ضـــد مواقع نووية 
إيرانيـــة، كمـــا يطلـــق القـــادة السياســـيون 

طائرة إسرائيلية دمرت منشأة نووية ال تزال هي والعمالء داخل إيرانوالعسكريون تحذيرات شبه يومية. )08(

كشـــف رئيس التخطيط ومتابعة 
الشـــكاوى بإدارة التفتيش بوزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إدارة  عـــن رصـــد  ســـعيد،  جعفـــر 
التفتيش أكثر من 100 ألف زيارة 
ميدانية لإلدارة منـــذ بداية العام 
حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، 
إذ تم رصد 73 ألف و649 مخالفة 

متنوعة.
اللقـــاء  فـــي  ســـعيد  وأوضـــح 

االفتراضـــي المفتوح بين أعضاء 
الغرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
والســـياحة أمس أنـــه تم إزالة 32 
ألـــف و743 مخالفـــة، وتصحيـــح 
وتـــم  مخالفـــة،  ألـــف   32 وضـــع 
حالـــة،   162 لــــ  اإلداري  اإلغـــالق 
حالـــة   59 ســـؤال،  محضـــر   352
تصالـــح، والتحويل للنيابة العامة 

55 حالة.

“الصناعة” ترصد  74 ألف مخالفة

)١٩(

16 08 1714

وافق على زيادة “الضمان االجتماعي”

“النواب” يمرر قانون تعديل “المضافة”

وافــق مجلــس النــواب علــى مشــروع قانون )بصفة االســتعجال( بتعديــل المادة التاســعة من القانون رقم )18( لســنة 
2006م بشأن الضمان االجتماعي، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

وبعـــد مناقشـــة هـــذا الموضـــوع، قـــدم 10 نواب طلبـــا لعقد 
جلســـة ســـرية، وجرى إخـــالء القاعـــة وفقا لما تنـــص عليه 
الالئحـــة الداخليـــة للمجلس، وناقش األعضـــاء تقرير لجنة 
قانـــون  مشـــروع  بشـــأن:  واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
بتعديـــل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. وقرر 
المجلـــس الموافقـــة علـــى المشـــروع بقانـــون، وإحالته إلى 

مجلس الشورى.
ومرر المجلس مشـــروًعا بقانون بصفة االســـتعجال يقضي 
الضمـــان  لمســـتحقي  االجتماعيـــة  المســـاعدات  بزيـــادة 

االجتماعي بنسبة 10 %.
وقـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة إن العمـــل على إعـــادة توجيه الدعم 
لمستحقيه مستمر وهو من أولويات المرحلة الراهنة، التي 
تعد فرصة لبدء اجتماعات اللجنة المشتركة إلعادة توجيه 
الدعم لمســـتحقيه. و أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 

جميل حميدان أن قانون الضمان االجتماعي أتاح لألســـرة 
المســـتحقة للضمان اســـتحقاق 25 دينارا لكل مولود جديد 

لألسرة دون سقف لعدد األوالد.

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن 
أمـــس، أنـــه دمر ورشـــا لتركيـــب وتجهيز 
الصواريـــخ الباليســـتية بدائرة األشـــغال 
العســـكرية بصنعـــاء، ومنظومة اتصاالت 
المســـيرات  بإطـــالق  عســـكرية مرتبطـــة 

بمديرية بني الحارث بصنعاء.
وأضـــاف التحالـــف أنه تم “تدمير ورشـــة 

ومخـــازن  األلغـــام  وتخزيـــن  لتصنيـــع 
أســـلحة بمديرية الثورة”. وأكد أنه اتخذ 
“إجـــراءات وقائيـــة لتجنيـــب المدنييـــن 

واألعيان المدنية األضرار الجانبية”.
وفي وقت سابق من أمس، كان التحالف 
قد أعلن شـــن قصف دقيـــق على أهداف 

عسكرية مشروعة في صنعاء.

تدمير ورش للصواريخ الباليستية بصنعاء

)08( )06(
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أمل الحامد

علي الفردان من المنامة

سيد علي المحافظة | تصوير: رسول الحجيري



المنامة -بنا

نيابـــة عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، افتتح 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، أمس فعاليات مؤتمر التعليم يعزز 
التعايـــش الســـلمي تحـــت شـــعار “الجهـــل 
عـــدو الســـالم” فـــي مركز الشـــيخ عيســـى 
الثقافـــي والـــذي ينظمه مركـــز الملك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي ألول مرة في 
المملكة خالل الفترة من 7 إلى 8 ديســـمبر 
الجاري بمشـــاركة دولية واســـعة من كبرى 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي على مســـتوى 

المنطقة والعالم.
 وأكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء بـــأن مملكـــة البحرين بلد 
السالم والوئام تتميز بمزيجها االجتماعي 
المتنـــوع مما يعزز من قوتها ومكانتها بين 
األوطـــان، مشـــيًرا إلـــى أن أبنـــاء البحرين 
بوعيهم وعلمهم هم خير مثال يحتذى في 
تعزيز قيم التســـامح والتعايش، الفتًا إلى 
أن مملكـــة البحرين تواصـــل نهجها القائم 
على ترســـيخ قيم التســـامح واالنفتاح بما 
يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات 
ويعكـــس رؤى وتطلعـــات حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
ونوه ســـموه بالدور الذي يضطلع به مركز 
الملـــك حمد للتعايش الســـلمي فـــي تعزيز 
قيم التسامح والتعايش، وما يقوم به من 
جهود كبيرة في هذا الصدد ومنها برنامج 
كرســـي الملـــك حمد للحـــوار بيـــن األديان 
والتعايـــش الســـلمي فـــي جامعة ســـابينزا 
اإليطاليـــة، وبرنامـــج الملك حمـــد لإليمان 
في القيادة الـــذي تم اليوم تخريج دفعته 

األولى من أبناء وبنات البحرين.
وقال ســـموه إن العالم اليـــوم يمر بمرحلة 
تســـتوجب على الجميع اتخـــاذ الخطوات 
مـــن  األبنـــاء  علـــى  للحفـــاظ  االســـتباقية 
األفـــكار المتطرفـــة وأهم هـــذه الخطوات 
هـــو تعزيـــز التعليـــم لمحاربة هـــذه األفكار 
ونشـــر قيم التســـامح والتعايش والمحبة، 
مشـــيرًا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن حريصة 
دومًا على تطوير التعليم وفق المنهجيات 
علـــى  أثرهـــا  ينعكـــس  التـــي  الصحيحـــة 

الجميع.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
عن شـــكره وتقديـــره لجاللة عاهـــل البالد 
علـــى رعايتـــه لهـــذا المؤتمـــر، وإلـــى ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 

افتتاحـــه المؤتمر نيابة عـــن راعي الحفل. 
مشـــيرًا إلـــى أن المؤتمر يأتـــي انطالقا من 
حـــرص المركـــز الدائم على إبـــراز التجربة 
البحرينيـــة الرائـــدة في مجـــال تعزيز قيم 
التعايش والتسامح وانعكاسها على نظام 

التعليم في المملكة”.
واضاف الشـــيخ خالد بـــن خليفة أنه ومن 
ضمـــن أهـــداف المؤتمر الخـــروج بمرئيات 
أساســـها إقـــرار وحـــدة األصـــل اإلنســـاني 
واحتـــرام االختالفـــات البشـــرية مـــن فكر 
ومعتقـــد ومذهب وعرق واإليمـــان بأنه ال 

ضيـــر من التعايش بســـالم ووئـــام مع تلك 
مـــع االرتـــكاز علـــى مبـــادئ  االختالفـــات، 
الدينيـــة  والحريـــات  اإلنســـانية  احتـــرام 
دراســـة  مـــع  الشـــعوب  بيـــن  والتعـــارف 
واألمـــم  الحضـــارات  ماهيـــة  ومعرفـــة 
البشـــرية واالطالع على مختلف الثقافات 
واألعراف لـــدى شـــعوب األرض. والتأكيد 
علـــى ضـــرورة تضميـــن القيـــم اإلنســـانية 
والتعايـــش  الدينـــي  كالتســـامح  النبيلـــة 
الســـلمي وتقبـــل اآلخـــر المختلـــف ضمـــن 
التعليـــم  مناهـــج الجامعـــات ومؤسســـات 

العالي حول العالم”.
 ومـــن أهـــم التوصيـــات التـــي خـــرج بهـــا 
المؤتمر ضرورة تخصيص مقاعد مجانية 
لشـــباب المنطقة في برنامج كرسي الملك 
والتعايـــش  األديـــان  بيـــن  للحـــوار  حمـــد 
الســـلمي فـــي جامعـــة ســـابينزا اإليطاليـــة 
تخصصـــات  فـــي  وتخريجهـــم  لتأهيلهـــم 
التعايش والتسامح والحوار بين األديان. 
وضرورة إنشـــاء مراكز دراســـات وتدريب 
ومؤسســـات بحثية تعنـــى بتعزيز مفاهيم 
التعايش الســـلمي والتســـامح الديني بين 

الناشـــئة، ودعم تعاون رؤســـاء مؤسسات 
بمـــا  األديـــان  وممثلـــو  العالمـــي  التعليـــم 
مـــن  األســـمى  الهـــدف  تحقيـــق  يضمـــن 
القيـــم اإلنســـانية النبيلة في نشـــر الســـالم 
دول  بيـــن  واالســـتقرار  واألمـــن  والوئـــام 
وشـــعوب ومجتمعات العالـــم. وتخصيص 
مقررات للتســـامح والتعايش السلمي في 
الجامعـــات والمعاهـــد مـــع االســـتفادة من 
مضامين إعـــالن مملكة البحرين للتعايش 
والنمـــوذج البحرينـــي الرائـــد في ترســـيخ 
بيـــن  والحـــوار  الدينـــي  التســـامح  عـــرى 

األديان.
الجديـــر بالذكـــر أن المؤتمر اشـــتمل ضمن 
فعالياته على 4 جلســـات حوارية رئيسية 
تركـــزت محاورهـــا علـــى: إدمـــاج مفاهيم 
التعايـــش وتقبـــل االختـــالف والتنوع في 
الجوهـــري  والـــدور  الجامعيـــة،  المناهـــج 
لبيئات التعليم التمكينية في تنشـــئة جيل 
من سفراء الســـالم، وتجربة كرسي الملك 
حمد لدراســـات حـــوار األديـــان والتعايش 
فـــي جامعـــة ســـابيانزا، وتطويـــر التعليـــم 

الديني كمدخل لتعزيز التعايش.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: البحرينيون بوعيهم مثال يحتذى في التعايش

المملكـة بلد الســالم والوئــام ومزيجهــا المتنــوع يعــزز قوتهــا بيــن األوطــان
تخصيص مقاعد مجانية لشبـاب المنطقــة فــي برنامــج كرســي الملــك حمــد 
خالد بـن خليفــة: ال ضيــر مــن التعايــش بســالم مــع االختالفــات المذهبيــة

العالم مطالب بحماية األبناء من األفكـار المتطرفـة
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أعـــرب ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة عن 
االعتـــزاز بالجهود التي يبذلهـــا رجال األمن في الحفاظ على أمن 
الوطن ورعاية ما تحقق من إنجازات حضارية في ظل المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، حاثـــًا ســـموه على 
االســـتمرار في النهـــج التطويري الذي تتبعـــه وزارة الداخلية في 
مسارات عملها األمني والخدمات التي تقدمها أجهزتها المختلفة 
للمواطنين، حيث استطاعت أن تثبت قدرة متميزة في التعامل 

اإليجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة.
جاء ذلك لدى زيارة سموه امس لوزارة الداخلية، بحضور رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل سمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وســـمو الشـــيخ محمد بن 

سلمان بن حمد آل خليفة.
ولـــدى وصول ســـموه، تم عزف الســـام الوطني، ثم عقد ســـموه 
اجتماًعا مع وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة وكبار الضباط والمسؤولون بوزارة الداخلية، أكد خاله 
تقديـــر واعتزاز صاحب الجالة عاهل الباد القائد األعلى بالدور 
الذي يضطلع به رجال األمن في سبيل أداء الواجب الوطني في 
حفـــظ أمن الوطن، وقال ســـموه إن كل مواطن ومقيم على هذه 
األرض يقدر أيما تقدير دور رجال الشرطة في المسيرة التنموية 

لمملكة البحرين وهو دوٌر سيظل دومًا ماثاً في الذاكرة الوطنية 
وملهمًا لألجيال في البذل والعطاء من أجل الوطن.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن مقبلـــة على مشـــروعات 
بالتطويـــر  القطاعـــات مســـتهدفة  كافـــة  كبـــرى جعلـــت  تنمويـــة 
والنمـــو، ونجـــاح هذا كله أساســـه البيئـــة اآلمنة، التي نشـــهد بأن 
أبنـــاء البحريـــن في األجهـــزة األمنية يضطلعون بـــدور فاعل في 
تكريســـها، ممـــا ُيعطـــي الثقة في قـــدرات المملكة علـــى احتضان 
كبريات المشـــاريع والفعاليات اإلقليمية والدولية، متمنيًا ســـموه 

لوزارة الداخلية ومنتسبيها دوام التوفيق والنجاح.
ومـــن جهتـــه، عبـــر وزيـــر الداخليـــة باســـمه ونيابـــة عن منتســـبي 
الـــوزارة عـــن بالغ الشـــكر واالمتنـــان لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد، نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس مجلـــس الوزراء، علـــى زيارة 
ســـموه الكريمـــة لوزارة الداخليـــة، وعلى ما تفضل به ســـموه من 
إشـــادة وتقديـــر للجهـــود المخلصة لرجال األمن، والتي ستشـــكل 
باعثًا لهم نحو المزيد من البذل والعطاء، داعيًا المولى عز وجل، 
أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مملكة 
البحرين ويديم عليها نعمة األمن واألمان، في ظل قيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل الباد 

المفدى القائد األعلى.
وأكـــد الوزيـــر أن كافـــة منتســـبي وزارة الداخليـــة مـــن الضبـــاط 
وضبـــاط الصـــف واألفـــراد والمدنييـــن ملتزمـــون بـــأداء الواجب 
والمضي قدمـــًا في بذل المزيد من العطاء واإلخاص بما يضمن 

حفظ األمن وإنفاذ القانون.

المنامة - بنا

دور رجال الشرطة سيظل ماثًل في الذاكرة الوطنية وملهًما لألجيال
سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء: البحرين مقبلة على مشروعات تنموية كبرى أساس نجاحها األمن

ــو ــم ــن ــر وال ــوي ــط ــت ــال ــة ب ــدف ــه ــت ــس ــع الـــقـــطـــاعـــات م ــي ــم ــت ج ــل ــع ــة اآلمـــنـــة ج ــئ ــي ــب ال

حادث بسيط ومتصالحين؟
بخطوة واحدة عبر تطبيق eTraffic أنجز إجراءاتك مع التأمين.

مع تصوير التلفيات وتحريك المركبات لضمان انسيابية حركة السير.
لطلب الرافعة يرجى اإلتصال على 17218700 أو 65001318.

الشركاء االستراتيجيون

eTraffic

bahrain.bh/apps

انسخ هنا لتحميل التطبيق

MOI_Albilad_Ad_14.8X26cm_Arabic.indd   1 11/29/21   10:09 AM

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية شـــكر من وزير الداخلية 

الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.
ورفـــع وزيـــر الداخليـــة أجل آيـــات الشـــكر وعظيم االمتنـــان إلى 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء على 
مـــا تفضـــل به ســـموه من زيـــارة كريمـــة لـــوزارة الداخليـــة بقلعة 
الشـــرطة، مشـــيدًا بما تحمله هذه الزيارة من معـــاٍن جليلة زادت 
مـــن عزيمـــة رجال الشـــرطة لمواصلة أداء واجبهـــم الوطني في 
حمـــل مســـؤولية األمانـــة التي تشـــرفوا بالنهـــوض بأدائهـــا مهما 
كانت التضحيات والتحديات، مؤكدًا أن إشـــادة ســـموه الكريمة 
تؤكـــد الحرص واالهتمـــام بالتواصل مع مختلـــف أبناء البحرين 

المخلصيـــن ومـــع مـــن وثـــق بهم ســـموه لحمـــل مســـؤولية األمن 
والحفاظ على النظام.

وأعرب وزير الداخلية عن فخر واعتزاز شـــرطة البحرين بزيارة 
ســـموه، وأنهم على العهـــد دومًا بأن يكونوا أمنـــاء على البحرين 
وشـــعبها بما يرضي شـــرف القســـم الـــذي حفظـــوه، ومهاراتهم و 
مهنيتهـــم العالية في أداء واجبهم الذي اتقنوه، ليتضاعف الخير 
فـــي بلـــد العطاء في جو يســـوده األمـــن والســـكينة واالطمئنان، 
معاهـــدًا ســـموه أن يظل رجـــال الداخليـــة أوفيـــاء للحفاظ على 
أمن الوطن وعند حســـن ظن سموه للنهوض بالوطن نحو المجد 
والرفعـــة بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر وزير الداخلية
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الُملتقـــى  أعمـــال  فـــي  الُمشـــاركون  وجـــه 
العالمي لمراكز الفكر الذي ُيقام في مملكة 
البحريـــن، تحت عنـــوان “المراكـــز الفكرية 
والُمتغيـــرات العالمية فـــي عصر األزمات”، 
بُمشـــاركة نخبٍة من مراكـــز الفكر والبحث 
مملكـــة  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  العالميـــة، 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  البحريـــن 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
باســـتضافة  ُمبادرتـــِه  علـــى  “دراســـات”، 
الُملتقـــى، والعمل كجســـٍر فكـــرٍي للتواصل 

بين مراكز الفكر في العالم.
وأكد الُمشاركون في الُملتقى الذي اختتم 
مراكـــز  دور  أن  )الثالثـــاء(  أمـــس  أعمالـــه 
الفكر خالل فتـــرة الجائحة، يظل محوريًا 
حتـــى بعـــد مرحلـــة الجائحـــة للتعامل مع 
التحـــوالت الســـريعة التـــي أوجدتهـــا، مما 
يحتـــاج معها إلـــى صياغـــة رؤًى ُمتكاملة، 
ُمشيدين بُمبادرة تأسيس الشبكة العالمية 
للمـــرأة فـــي مراكز الفكـــر، التـــي ُأعلن عنها 
فـــي مملكـــة البحريـــن؛ األمر الـــذي يعكس 
تمّيـــز مملكة البحرين فـــي مجال النهوض 

بالمرأة وقضاياها الُمختلفة.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة في 
ألقاهـــا أهميـــة توحيـــد كل  التـــي  الكلمـــة 
تعزيـــز  علـــى  والعمـــل  المبذولـــة  الجهـــود 
الـــذي  الُمشـــترك،  الجماعـــي  العمـــل  روح 
ُيعـــد أســـاس النجاح فـــي تجـــاوز ُمختلف 
التحديـــات ومنها التحديـــات االقتصادية 
واالجتماعية العالمية التي سببتها جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.
وشـــدد علـــى أن فريـــق البحريـــن بقيـــادة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة قـــام بتصميـــم منهجيـــٍة للتصـــدي 
الوطنيـــة  الحملـــة  وإطـــالق  للجائحـــة 
البحريـــن  تبـــوؤ  إلـــى  ُمشـــيرًا  للتطعيـــم، 
المرتبـــة األولـــى عالميـــًا فـــي التعافـــي من 

الفيروس بحسب مؤشر نيكاي الياباني.
ونـــوه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بُمشاركة عدٍد كبيٍر من الخبراء والُمفكرين 
في فعاليات الُملتقى، الذي ُأقيم في مملكة 
البحرين، مؤكدًا أهمية التعاون الُمشـــترك 
لتحديد المخاطر الجيواستراتيجية، التي 

فرضتها الجائحة على الُمستوى الدولي.
وأعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
أحمـــد آل خليفـــة، عن ُمبـــادرٍة جديدٍة في 
الُملتقـــى تتثمـــل باإلعـــالن عـــن “الشـــبكة 
العالميـــة للمرأة فـــي مراكز الفكـــر”، هدفها 
لشـــغل  النســـاء  وإعـــداد  الفـــرص  خلـــق 
األبحـــاث  مراكـــز  فـــي  قياديـــة  مناصـــب 
كُمديـــرات تنفيذيات وباحثـــات من خالل 

التطوير المهني والتوجيه والتواصل.
وقـــال إن اإلنجازات التـــي تحققت للمرأة 
فـــي مملكـــة البحريـــن على مـــدار 22 عامًا 
الماضيـــة وتعزيز دورها فـــي عملية البناء 
والتنمية بدعم متواصـــل من عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، هي رســـالة تبناها مركز “دراسات” 
وانعكســـت على حجم ُمساهمة المرأة في 

كوادره ونشاطاته البحثية.
وأكد أنه تم تشكيل مجموعات عمٍل ضمن 
شـــبكة المـــرأة العاملـــة في مراكـــز البحث 
ُيركـــز على أربعة محاور، األول ُمتخصص 
بوضـــع المـــرأة في مراكـــز الفكـــر والموارد 
باإلســـتراتيجيات  والثانـــي  الُمتاحـــة، 
والسياســـات، والثالـــث بالبرامـــج للنهوض 
بالمـــرأة ودعمهـــا واســـتدامتها فـــي مراكز 
الفكر بما في ذلـــك تطوير المرأة القيادية، 
اســـتراتيجيات  إعـــداد  يتولـــى  والرابـــع 
إلنشـــاء تفويـــض عالمـــي لدعـــم المانحين 
مـــن القطاعيـــن العام والخـــاص للمرأة في 
مراكز الفكر، ُمشـــيرًا إلى أنـــه وبعد الطرح 
المبدئي للُمبادرة فـــي أكتوبر 2021، أبدى 

نحـــو 559 باحثـــًة من مراكز الفكـــر، ُيمثلن 
336 مؤسســـة و85 دولة و42 لغة رغبتهن 

بالُمشاركة في الُمبادرة.
وأكـــدت الُمشـــاركات فـــي جلســـة “المـــرأة 
ومراكز الفكر والمشورة السياسية”، أهمية 
تغييـــر الصـــورة النمطيـــة عـــن دور المـــرأة 
فـــي مراكز البحث، عبر العمـــل على تغيير 
طريقـــة التفكير في إيصال صـــوت المرأة 
على الُمســـتوى الدولي، ُمشدداٍت على أن 
المـــرأة تملـــك ُقـــدراٍت إبداعيـــٍة وابتكاريٍة 

تؤهلها للُمشاركة في صناعة القرار.
عـــدم  مـــن  المـــرأة  ُمعانـــاة  إلـــى  وأشـــرن 
الُمســـاواة فـــي عـــدٍد مـــن دول العالم على 
ُمســـتوى األجـــور، ُمعبـــرات عـــن انتقادهن 
القتصار دور المـــرأة في مراكز الفكر على 
وظائـــف الدعـــم بـــدالً مـــن اإلدارة الُعليـــا، 
الفتـــاٍت إلى أن التنوع على أســـاس النوع 

ُيمثل إضافًة نوعيًة لعمل مراكز البحث.
مـــن جانبها أكدت رئيســـة جامعة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي أن مملكـــة البحريـــن 
حققت خطـــوات رائدة فـــي دعم وتمكين 
وتقدم المرأة البحرينية بفضل دعم عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، والجهود الحثيثة التي 
تبذلها قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
حيـــث توفـــرت للمـــرأة البحرينيـــة فرصـــًا 
ُمتساويًة مع الرجل للُمساهمة في التنمية 
الوطنية، ُمشـــددًة علـــى أن البحرين ُتعتبر 

نموذجًا ُيحتذى به في تمكين المرأة.
وأشـــارت المضحكـــي إلـــى أنـــه ال يوجـــد 

فجـــوات في األجـــور بين الرجـــل والمرأة 
فـــي البحرين بعكـــس دوٍل أخـــرى، كما أن 
الحكومة والـــوزارات الُمختلفة تعمل على 
دعم المرأة، ُمعبرًة عن فخرها بما تشـــهده 
المملكة في هذا الشأن، وكشفت أن المرأة 
ُتشـــكل %58 من الوظائـــف اإلدارية الُعليا 
في جامعـــة البحرين، كما أن ُهناك ارتفاعًا 
%46 فـــي ُمســـاهمة المـــرأة فـــي  بنســـبة 

البحث العلمي في جامعة البحرين.
بينما اســـتعرضت الُمشاركات في الجلسة 
األولـــى مـــن اليـــوم الثاني أبـــرز التحديات 
الفكـــر  مراكـــز  فـــي  المـــرأة  تواجـــه  التـــي 
والبحـــث العلمـــي، والحاجـــة الماســـة إلى 
إبراز تطلعاتهن واهتماماتهن في مجاالت 
الفكر والبحث كافة، عالوًة خلق الفرص و 
الُمشاركة في عملية ُصنع القرار في العمل 

المؤسسي بين ذوات الخبرات الُمختلفة.
أمـــا الجلســـة الثانيـــة فقد ســـلطت الضوء 
علـــى بنـــاء جســـور التواصـــل بيـــن ُصناع 
القـــرار والُمجتمـــع بشـــكٍل عـــام، كمـــا نـــوه 
الُمشـــاركون فـــي هذه الجلســـة إلى أهمية 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
للوصـــول إلـــى أكبـــر شـــريحٍة ُممكنـــٍة مـــن 
الُمجتمـــع، والتأقلم مـــع الُمتغيـــرات كافة، 
والتركيـــز بحرفيٍة ومهنيـــٍة على الُمحتوى 

وتحديد الجمهور.
وأصـــدر الُمشـــاركون فـــي الُملتقـــى بيانـــًا 
ختاميـــًا تـــاله رئيـــس مجلس أمنـــاء مركز 

“دراسات”، على النحو اآلتي:
ديســـمبر   7 إلـــى   5 مـــن  الفتـــرة  “خـــالل 
البحريـــن  مركـــز  اســـتضاف  2021م، 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 

والطاقة “دراسات” الُملتقى العالمي لمراكز 
الفكـــر، بالتعـــاون مـــع برنامج مراكـــز الفكر 
لمعهـــد الودر  التابـــع  المدنـــي،  والُمجتمـــع 
بجامعة بنســـلفانيا في الواليـــات الُمتحدِة 
األمريكية، وشـــارك فيه ممثلو عدة مراكز 
دراسات وعدٍد من الُخبراء والباحثين من 
ُمختلـــف دول العالـــم، وعلى مـــدى خمس 
جلســـات، توافق الُمشـــاركون على وجوب 
انتهاج مســـاٍر جديٍد من قبـــل مراكز الفكر 
فـــي عالـــم ما بعد تحـــدي جائحـــة كورونا، 
يتأســـس علـــى ثالثـــة ُمنطلقـــات - األول: 
إعـــادة التفكيـــر، والثاني: إعـــادة التوازن، 

والثالث: إعادة التفاعل واالتصال.
وأوصى الُمشاركون بما يأتي:

إدارة  بمســـألة  االهتمـــام  ضـــرورة   -  1
المـــوارد  تتطلـــب حشـــد  التـــي  األزمـــات، 
الالزمـــة للتعامـــل معهـــا، ليـــس للحيلولـــة 
دون وقوعهـــا إن أمكن فحســـب، بل أيضًا 
للتعامـــل معهـــا بمـــا يحد مـــن آثارهـــا، عبر 

خطٍط تتضمن توزيعًا لألدوار.
المفهـــوم  عكســـت  الجائحـــة  أن   -  2
الشـــامل لألزمـــات، فلـــم تعـــد تنحصر في 
مجـــاالت األزمـــات األمنيـــة أو السياســـية 
األزمـــات  تضمنـــت  بـــل  االقتصاديـــة،  أو 
والبيئيـــة، وهـــي  االجتماعيـــة والصحيـــة 
مجـــاالت جديدة يجـــب أن توليهـــا مراكز 

الفكر أهميًة بالغة.
3 - مع أهمية الدور الذي لعبته مراكز الفكر 
خـــالل الجائحـــة، يظـــل دور تلـــك المراكـــز 
محوريـــًا فـــي مرحلة ما بعـــد الجائحة في 
التـــي  الســـريعة  التحـــوالت  مـــع  التعامـــل 
رؤًى  صياغـــة  إلـــى  وتحتـــاج  أوجدتهـــا، 

ُمتكاملًة للتعامِل معها.
4 - مـــع تنامي أهمية المؤسســـات الفكرية 
خالل فترة ما بعد الجائحة، تبقى مســـألة 
دعم هذه المؤسســـات ُمتطلبًا أساسيًا عند 
الحديـــث عن الدور المنـــوط بتلك المراكز، 
التـــي تراوحـــت ما بيـــن زيـــادة الدعم من 
جانب بعض الدول وثباته من جانب دوٍل 

أخرى، بما يتناسب وظروف كل دولة.
5 - أكدت الجائحة بما ال يدُع مجاالً للشك 
أن الشـــراكات بين الدول تظل ذات أهميٍة 
اســـتراتيجيٍة لمواجهـــِة أزمـــاٍت مـــن هـــذا 
النـــوع، التـــي تفـــوق قـــدرة أي دولـــة على 
مواجهتهـــا، ســـواًء علـــى صعيـــد العالقات 
السياسية أو المراكز الفكرية، التي يتعّين 
عليهـــا تجـــاوز الحواجـــز الُمختلفـــة لبنـــاء 
ُأُطـــٍر ثنائيـــٍة ومتعددة األطـــراف لمواجهِة 

تحديات من هذا النوع ُمستقبالً.
6 - ضرورة تمكين المرأة بشكٍل أكبر ضمن 
عمـــل مراكـــز الفكـــر، األمـــر الـــذي ينعكس 
على مزيٍد من االهتمام بقضاياها، وأشـــاد 
الُمشـــاركون باإلعالن عن ُمبادرة تأســـيس 

الشبكة العالمية للمرأة في مراكز الفكر.
7 - أهميـــة نهـــوض مراكـــز الفكـــر بدورهـــا 
كوســـيٍط بين صانعي القرار والُمجتمعات، 
من خالل دراسة قضايا الُمجتمع والتعبير 

عنها، بما تتضمنه من تحدياٍت وفرص.
8 - أهميـــة دعـــم مراكز الفكـــر بالُمتطلبات 
الالزمـــة لعملهـــا، ســـواًء مـــن خـــالل إيجاد 
التشـــريعات، أو الدعم المالي الذي ُيســـهم 
الدعـــم  بجانـــب  الخـــاص  القطـــاع  فيـــه 
الحكومـــي، فضـــالً عـــن ضـــرورة االهتمام 
باســـتقطاب الكـــوادر البحثيـــة الُمتميـــزة، 
التحديـــات  أبـــرز  تحديـــد  علـــى  القـــادرة 
التـــي تواجـــه ُمجتمعاتهـــا، ودعـــم دورهـــا 
فـــي صياغـــة الخطط البحثيـــة الالزمة لها 
بأســـاليٍب ُمبتكرة، واألهـــم إيصال النتائج 

إلى فئات الُمجتمع كافة.
و وجـــه المشـــاركون الشـــكر إلـــى مملكـــة 
للدراســـات  البحريـــن  ومركـــز  البحريـــن 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات” علـــى ُمبادرتِه باســـتضافة هذا 
الُملتقـــى، والعمل كجســـٍر فكـــرٍي للتواصل 
بين مراكز الفكر في العالم، حيث تتعاظم 
أهميـــة ومحوريـــة دور هـــذه المراكـــز في 

تحديد ُمهّددات األمن الوطني”.

الجــائحــة عكســت المفهــوم الشــامــل لألزمــات
وزير المالية: تعزيز روح العمل الجماعي أساس النجاح لتجاوز التحديات

الرئيسة الكرواتية السابقة: البحرين تمتلك خطة شاملة للنهوض بنسائها
األنصاري: تطبيق المنهجيات العالمية لدعم المرأة يراعي خصوصية المجتمع

اســـتقبلت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري بمقـــر المجلس 
في الرفـــاع رئيســـة جمهوريـــة كرواتيا 
فـــي  الســـابقة كولينـــدا كيتاروفيتـــش، 
لقـــاء جـــرى فيـــه اســـتعراض عـــدد مـــن 
التجارب والبرامج والمبادرات المحلية 
واإلقليميـــة والعالمية ذات الصلة بدعم 
العالـــم،  مناطـــق  مختلـــف  فـــي  المـــرأة 

وتعزيز دورها في صناعة السالم.
وأكـــدت األنصـــاري فـــي اللقـــاء حـــرص 
مملكـــة البحرين علـــى اإلســـهام الفاعل 
فـــي الجهـــود العالميـــة الراميـــة لتمكين 
الســـالم  فـــي  دورهـــا  وتعزيـــز  المـــرأة 
واالستقرار والتنمية، وذلك انطالقا من 
الـــدور الكبير والحاســـم الـــذي يمكن أن 
تنهـــض بهذه المرأة في هذا المجال من 
جهـــة، وبناء علـــى الخبـــرات المتراكمة 
لدى مملكة البحريـــن والمجلس األعلى 
للمـــرأة كبيت خبرة فـــي مختلف قضايا 

المرأة.
وأشارت إلى وجود قنوات فاعلة تعمل 

من خـــالل مملكة البحرين على تحقيق 
تلك اإلسهامات، الفتة في السياق ذاته 
إلـــى نجـــاح المملكة في تبنـــي وتطبيق 
المنهجيـــات العالميـــة لدعم المـــرأة لكن 
وخصوصيـــة  احتياجـــات  يراعـــي  بمـــا 
المجتمـــع البحرينـــي، بما فـــي ذلك مبدأ 
تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنســـين، 
وهي تجربـــة يمكن للدول االســـتئناس 

بها.
على صعيد ذي صلـــة، نوهت األنصاري 
بالـــدور الـــذي تلعبـــه كيتاروفيتش على 
صعيـــد تعزيز األمـــن والســـالم العالمي، 
وذلك من خالل األدوار القيادية المهمة 
التـــي اضطلعت بها طيلة مســـيرتها، بما 
في ذلك منصبها كمســـاعد األمين العام 
لحلف الناتو للدبلوماســـية العامة كأول 

امـــرأة تصـــل لهـــذا المنصب فـــي تاريخ 
الناتـــو، إضافـــة إلى عملهـــا على األرض 
المســـاعدة  قـــوة  مـــع  أفغانســـتان  فـــي 
وايضـــا  )إيســـاف(،  الدوليـــة  األمنيـــة 
القيـــادات  لمجلـــس  فخريـــة  كرئيســـة 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  العالميـــة،  النســـائية 

األدوار المهمة.
كيتاروفيتـــش  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
عـــن إعجابهـــا بالعمـــل المؤسســـي الذي 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بـــه  يقـــوم 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة 
جاللـــة الملـــك، الفتة المتـــالك البحرين 
خطـــة وطنيـــة شـــاملة لنهوض النســـاء 
لجميـــع  األســـاس  تشـــكل  البحرينيـــات 
برامج ومبـــادرات دعم المرأة، مشـــيرة 
فـــي هذا اإلطـــار إلى أن لـــدى جمهورية 
للمـــرأة  وطنيـــة  عمـــل  خطـــة  كرواتيـــا 
والســـالم واألمـــن للفتـــرة 2019-2023، 
الكامـــل  فخامتهـــا  اســـتعداد  ومؤكـــدة 
لمواصلـــة التعاون مـــع المجلس األعلى 
للمـــرأة بهـــدف دعـــم الجهـــود العالميـــة 

لتمكين المرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة

المنامة -بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

رفـــع محافـــظ المحافظة الشـــمالية 
التهانـــي  خالـــص  العصفـــور  علـــي 
والتبريـــكات إلى قرينة عاهل البالد 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة  آل  ابراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي 
تحتفل به مملكة البحرين هذا العام 
تحـــت عنـــوان “المـــرأة فـــي التنمية 

الوطنية”.
 وبارك الشيخ العصفور اإلنجازات 

التي تحققها المرأة البحرينية منذ 
انطالقـــة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
قرينة عاهل البالد، مؤكدا أن دعم 
ســـموها أسهم في تعزيز وترسيخ 
المكتســـبات التـــي تحققهـــا المرأة 
البحرينيـــة فـــي شـــتى المجاالت، 
وأن المجلـــس األعلى للمرأة وضع 
مملكة البحرين في مصاف الدول 
تقـــدم  عمليـــات  فـــي  المتقدمـــة 

المرأة.

فـــازت معلمـــة األحيـــاء البحرينية 
بالمركـــز  كاظـــم  جعفـــر  فاطمـــة 
الثاني في مســـابقة “أكتب وأرسم 
قصتـــي”، التـــي نظمتهـــا دار نشـــر 
ومكتبـــة “تنوير التعليمـــي”، وذلك 
عـــن روايتها “شـــعور آخـــر”، والتي 
طباعتهـــا  علـــى  العمـــل  يجـــري 
وتدشينها قريبًا، ليرى حلمها النور.

وبهـــذه المناســـبة، قالـــت المعلمـــة 
المنتســـبة لمدرســـة خولة الثانوية 
للبنـــات إنهـــا ممتنة لوقفـــة مديرة 
المدرســـة منال سنان، التي دعمت 

موهبتهـــا، ومشـــاركتها فـــي المســـابقة، كمـــا أتاحت لهـــا فرصة المشـــاركة في 
“ملتقى التربية العربي األول”، الذي ساعدها كثيرًا في مجال طموحها.

وقالت إن قصة الرواية الفائزة تدور حول فتى يدعى أمير، في الرابعة عشر 
من عمره، يستضيف ضيفًا جديدًا في جسده، وهو قلٌب ُزرع له حديثًا، ليغير 
مجرى حياته. وأضافت المعلمة أنها وظفت موهبتها األدبية في خدمة عملها 
في ســـلك التدريس، بما انعكس إيجابًا على اســـتفادة طالباتها من المقررات، 
وحبهـــن للمـــواد، حيث ربطـــت إبداعها الكتابـــي في عرض الجوانـــب العلمية 
بأســـلوب مشـــوق وممتع وطريـــف، عن طريـــق طرحها كقصص بشـــخصيات 

واقعية وخيالية.
وشكرت فاطمة أسرتها التي كانت السند لها، ووجهت رسالة للمرأة البحرينية 
وهي: )أنِت قلب هذا المجتمع، وبإصرارك وعزيمتك ســـتحققين المســـتحيل، 

فاغتنمي الفرص(.

العصفور: البحرين بمصاف الدول المتميزة بتقدم المرأة

معلمة بحرينية تفوز بالمركز الثاني 
في مسابقة “تنوير” للروايات

المرأة البحرينية مساهمة فاعلة بمسيرة التنمية الوطنية
سمو األميرة سبيكة تتلقى التهاني من سمو الشيخة مريم بنت سلمان

تلقت قرينة العاهل رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية تهنئة 
من سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة أعربت فيها عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة يوم المرأة 
البحرينيــة والمتزامــن مــع مــرور 20 عامــًا على تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بتأســيس 

المجلس األعلى للمرأة.

مريـــم  الشـــيخة  ســـمو  وأكـــدت 
بفضـــل  البحرينيـــة  المـــرأة  أن 
وإيمـــان  الملـــك،  جاللـــة  دعـــم 
بقدراتهـــا  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة 
وإمكانياتها والذي تمت ترجمته 
إلى برامـــج ومبـــادرات تمكينية 
ترعاهـــا ســـموها ويشـــرف علـــى 

تنفيذها المجلـــس األعلى للمرأة 
أصبحـــت اليوم مســـاهمة فاعلة 
والتطـــور  البنـــاء  جهـــود  فـــي 
التنميـــة  تحقيـــق  إلـــى  الراميـــة 
والمنشـــودة  الشـــاملة  الوطنيـــة 
فـــي شـــتى المجـــاالت، مشـــيدة 
بما حققتـــه المرأة البحرينية من 

إنجازات وطنية مشهودة، سائلة 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يديـــم 
علـــى قرينة عاهـــل البالد موفور 
الصحة والعافية لتواصل المرأة 
البحرينيـــة تقديـــم كل ما يحقق 
لوطننـــا العزيـــز الرفعـــة والتقدم 
في ظل دعم سموها واهتمامها.

المنامة- بنا

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

فاطمة جعفر
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المنامة - بنا

تشـــارك مملكة البحرين في 
الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 
مصـــر  بمســـابقة  الجـــاري 
العالمية للقـــرآن الكريم في 
دورتهـــا الثامنة والعشـــرين، 
وزارة  تنظمهـــا  والتـــي 
األوقـــاف بجمهوريـــة مصـــر 

العربية، حيث يمثل المملكة المتسابق فهد فخرو في فرع حفظ القرآن الكريم كامالً 
مع تجويده وفهم مقاصده العامة، كما يشـــارك الشـــيخ مصعب شـــريف في عضوية 
لجنـــة التحكيـــم بالمســـابقة. وينتظم المتســـابق فخـــرو ببرنامج إعداد المتســـابقين 
للمســـابقات القرآنية الدولية، الذي تشـــرف عليه إدارة شـــؤون القرآن الكريم بوزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، إذ يتميز المتسابق بحفظه المتقن لكتاب هللا 

تعالى كامالً مع حسن التجويد واألداء. 
الجديـــر بالذكـــر أن مشـــاركة الوزارة في المســـابقات القرآنية الدولية مســـتمرة، وقد 
حققت مملكة البحرين خالل الســـنوات الماضية مراكز متقدمة في تلك المسابقات، 
وهـــي ماضيـــة فـــي ذلك بتوفيق مـــن هللا تعالى، ثـــم الدعم الكبيـــر والمتواصل الذي 
يحظـــى بـــه حفظة كتاب هللا من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى، الذي يولي خدمة القرآن الكريم وأهله عناية خاصة 

ما أثمر نتائج متقدمة طيلة السنوات الماضية في المسابقات والمحافل الدولية.

فخرو يمثل البحرين في 
مسابقة مصر للقرآن الكريم

جناح البحرين في “إكسبو دبي”.. تحفة معمارية رائعة
إن االبتـــكار يزدهـــر حيث يلـــزم التغيير، 
لألفـــكار  المفتوحـــة  المســـاحات  حيـــث 
ووجهـــات النظـــر المختلفـــة التـــي تفتح 
حـــورًا يســـمح بخلق فرص للتقـــّدم. ومع 
ذلـــك فإن هذه المســـاحات اليوم ليســـت 
أماكن مقتصرة علـــى النخب، إنها أماكن 
عامـــة تلتقي فيهـــا المجتمعـــات األفراد، 
وهـــذا مـــا يحققـــه حـــدث مثـــل إكســـبو 
2020 دبـــي، الذي يهّيئ الظروف بشـــكل 
ليصبـــح مختبـــرًا عالميـــًا يجمـــع  واســـع 
النـــاس تحـــت شـــعار “تواصـــل العقـــول 
وصنـــع المســـتقبل”. وإن جنـــاح مملكـــة 
فـــي  شـــاهدًا  يقـــف  الوطنـــي  البحريـــن 
اإلكسبو كنموذج فريد يلقي الضوء على 
العالقـــة التكافليـــة بيـــن الفضـــاء المادي 
واالبتـــكار، فهـــو تجربة تغمـــر زائرها من 
تصميـــم المهندس المعماري السويســـري 
كريســـتيان كيريـــز، إنه تحتفـــه معمارية 
المقومـــات  كثافـــة  تستكشـــف  رائعـــة 
الحضاريـــة والثقافيـــة لمملكـــة البحرين 
وقدرتها على تقديم الفرص االقتصادية 

الواعدة بشعار “الكثافة تنسج الفرص”.
للوهلـــة األولـــى، ال يســـتطيع الناظـــر إلى 
الجناح مـــن الخارج تخميـــن ما يحتويه 
أنـــه بمجـــرد الدخـــول  الداخـــل، إال  مـــن 
تنطلـــق تجربـــة بصريـــة وحســـّية  إليـــه 

بامتيـــاز، المعـــارض، األعمـــال التركيبية، 
متجـــر الهدايـــا والمقهـــى، كلهـــا متداخلة 
فـــي المخطـــط الرئيســـي ومتواجدة في 
مساحة مفتوحة واحدة، تحاكي الترابط 
مـــا بيـــن مختلـــف المكونـــات الحضاريـــة 
التـــي تزدهر علـــى أرض مملكة البحرين، 
كمـــا وتعكـــس الحريـــة التـــي يتمّتـــع بهـــا 
الزوار في تجربة المســـاحة وتنّقلهم في 

هـــذا الفضاء، األشـــكال العديـــدة للتعبير 
الثقافـــي التي تتمّتع بها مملكة البحرين، 
وهـــذه التجربة تختلف كليًا من شـــخص 

إلى آخر.
وتـــم تصميـــم الجنـــاح الوطنـــي لمملكـــة 
البحريـــن ليكـــون مغمـــورًا قليـــالً داخـــل 
األرض يمكـــن الوصـــول إليـــه مـــن خالل 
منحـــدر بطـــول 50 متـــرًا يشـــكل جســـرًا 

يربـــط الخـــارج بالداخـــل. ويصـــل هـــذا 
إلـــى مـــا وراء المبنـــى  الـــزّوار  المنحـــدر 
لينحني الحًقا نحو المســـاحة الرئيســـّية. 
أّمـــا فـــي الخلف، فتوجـــد مظلٌة واســـعة 
تؤّدي عبر الســـاللم إلـــى المجلس، والذي 
يّتخـــذ شـــكالً مكانًيـــا يمكـــن رؤيتـــه من 
الخـــارج أيًضا؛ في حين أّن جميع الغرف 

األخرى حول القاعة مخفّية.

وتبلـــغ مســـاحة الجنـــاح المركزيـــة 900 
متـــر مرّبع بارتفاع 23 مترًا، ويحمل هذه 
المســـاحة 126 عمـــوًدا فوالذًيا - بســـمك 
11 ســـم. وإضافـــة إلى عملهـــا كآلية دعم 
لبعضها البعض وكمثّبت للســـقف، تعكس 
مبـــادئ  بشـــكل شـــاعري  األعمـــدة  هـــذه 
استكشـــاف  فـــي  والكثافـــة  التواصـــل 
االحتمـــاالت ثالثّيـــة األبعاد المســـتوحاة 

الهندســـّية  الجصّيـــة  الزخـــارف  مـــن 
التقليدّيـــة للعمـــارة البحرينّيـــة التراثّية. 
ويســـاهم هذا التصميـــم في خلق تجربة 
للـــزوار تشـــبه المشـــي فـــي غابـــة كثيفة، 
وتســـمح لهم باختبار المعـــرض وبرنامج 
الجنـــاح بحريـــة، بينمـــا تمّثـــل واجهـــات 
الجنـــاح المصنوعة مـــن األلمونيوم، أحد 

الصادرات الرئيسية للبحرين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

فـــازت مؤسســـة انجـــاز البحريـــن التابعة 
إلنجـــاز العـــرب، عضـــو منظمـــة جونيـــور 
أتشـــيفمنت العالميـــة، أكبـــر منظمـــة غيـــر 
ربحيـــة للتعليم في العالـــم، بثالث جوائز 
فـــي النســـخة الخامســـة عشـــرة من حفل 
توزيـــع جوائـــز مســـابقة ريـــادة األعمـــال 
الشـــبابية حيـــث فـــاز فريقان مـــن طالب 

المؤسسة بثالث جوائز مرموقة. 
حصـــد فريـــق حاســـب البحرينـــي وفريق 
حصـــاد علـــى ثـــالث جوائز تشـــمل جائزة 
ماســـتركارد للتميـــز التكنولوجـــي -فريق 
حاســـب مـــن مدرســـة النســـيم الدوليـــة، 
وجائزة ســـيتي المتمحـــورة حول خدمة 
العمـــالء - فريـــق حصـــاد مـــن الجامعـــة 
الملكية للبنات وجائزة أفضل شركة لعام 
2021 فـــي فئة المدارس الثانوية - فريق 

حاسب.
فـــي نســـختها الخامســـة عشـــر، احتفلـــت 
الطـــالب  بإنجـــازات  الســـنوية  المســـابقة 
مســـابقة  فـــي  وفـــازوا  شـــاركوا  الذيـــن 
“برنامـــج الشـــركة الوطنية” فـــي بلدانهم، 
وقد شـــارك هذا العام في هذه المســـابقة 
109 طـــالب وطالبات مـــن 13 دولة، ممن 
تنافســـوا علـــى الجوائـــز بعد فتـــرة جادة 
من تلقيهم اإلرشـــاد. وكان قد تم توجيه 
فرق هذا العام من قبل خبراء من بوينج، 
وإنفستكورب،  وفيديكس، وماستركارد، 
وسيتي فاونديشـــين، وذلك في جلسات 

معمقة الستكشاف المهارات عبر التفكير 
التصميمـــي، واالبتـــكار، والنمـــو والتطور، 
وخدمـــة العمالء واســـتراتيجية األعمال، 
إضافة إلى تعميق فهمهم بشأن مجموعة 

واسعة من مفاهيم األعمال.
في اعقاب عملية التحكيم، ُمنحت جائزة 
“ثريا الســـلطي لشـــركة العـــام” للجامعات 
إلـــى “كليـــن بالكـــو” مـــن فلســـطين، التـــي 
تقـــوم بتوفير العديد مـــن المنتجات مثل 
األرضيـــات المطاطيـــة، وبـــالط األرصفة، 
والطـــوب من خـــالل إعادة تدويـــر المواد 
الخشـــب  )نشـــارة  مثـــل  للبيئـــة  الملوثـــة 
بالماء واإلطارات المطاطية( وغيرها من 
المدخـــالت لصنع منتجات عالية الجودة، 
كما تهـــدف لتطوير هذا القطـــاع الحيوي 
االقتصـــاد  ركائـــز  أهـــم  مـــن  يعـــد  الـــذي 
الفلســـطيني. كما ُمنحت جائزة المدرسة 
الثانويـــة إلـــى “حاســـيب” مـــن البحريـــن، 
وهي مجموعة من رواد األعمال الشـــباب 
من مدرســـة النســـيم الدولية فـــي مملكة 
تتيـــح  فكـــرة  ابتكـــروا  ممـــن  البحريـــن، 
لراكبي الدراجات الشـــعور بالثقة واألمان 
خـــالل رحلتهـــم. لذلـــك، تم إنشـــاء منتج 
لضمان سالمة راكبي الدراجات والقضاء 
على أي خطر محتمل لركوب آمن وخالي 
مـــن المخاطر. “حاســـيب” تريـــد أن تبقي 
البحريـــن دولـــة آمنـــة وأن تخلـــق نقطـــة 
تحـــول فـــي تاريخهـــا مـــن خـــالل خفض 

معدالت الوفيات في البحرين.
وتعليًقـــا علـــى الفعاليـــة االحتفاليـــة، قال 
الرئيـــس التنفيـــذي إلنجاز العـــرب عاكف 
عقربـــاوي: “مـــع كل نســـخة مـــن مســـابقة 
إنجـــاز العـــرب لـــرواد األعمـــال الشـــباب، 
ننبهر بمســـتويات االبتـــكار واإلبداع لدى 
شـــباب اليـــوم في جميع أنحـــاء المنطقة، 
بالفائزيـــن  باالحتفـــال  ونحـــن فخـــورون 
اليـــوم، كما أننا مـــا زلنا نرى تأثير برامجنا 
علـــى تطويـــر قـــادة الغـــد، وتفخـــر إنجاز 
العـــرب بمواصلـــة عملنـــا لتعزيـــز عقليـــة 
ريـــادة األعمال التي نشـــهدها هنـــا اليوم. 
شـــكًرا لطالبنا ومتطوعينا وشركائنا على 
نســـخة جديدة ناجحة من مســـابقة رواد 

األعمال الشـــباب، ونتطلع إلى ما ســـيأتي 
بينما نعمل مًعا من أجل مســـتقبل شبابنا 

ومنطقتنا “.
وعلقـــت المدير التنفيذي إلنجاز البحرين 
األستاذة هناء سرواني: “على مر االعوام 
أثبـــت طـــالب إنجـــاز البحريـــن قدرتهـــم 
علـــى االبتـــكار والتميز من خـــالل تقديم 
األفـــكار االبداعيـــة واظهـــار قدرتهم على 
القيـــادة والعمـــل الجماعـــي. نفخـــر اليوم 
بهـــذا النجاح ونشـــكر طالبنا المشـــاركين 
على براعتهم وروحهم الرياضية وعملهم 
تنميـــة  فـــي  ســـاهم  والـــذي  الجماعـــي 
مهاراتهم في التفكيـــر اإلبداعي والنقدي 
والذي يعد حجر أساســـي في مســـيرتهم 

ليصبحوا قادة الغد”.
وشـــملت الجوائز الرئيسية جائزة “أفضل 
منتج لهذا العام” التي ُمنحت لشركة “تي 
تو جي” من ســـلطنة عمان ضمن المســـار 
الجامعـــي، بينمـــا فـــازت “ســـترايبس” من 
مصـــر بنســـخة الثانويـــة العامـــة. وذهبت 
لعـــام  تأثيـــر اجتماعـــي”  “أفضـــل  جائـــزة 
“ميـــن  إلـــى  الجامعـــة  فـــي مســـار   2021
فييد” الجامعي من لبنان، وجائزة مســـار 
المدرســـة الثانويـــة إلـــى “عالـــم أقـــل مـــن 

التوحد” من فلسطين.
وقد تـــم منح الجوائز الخاصة لمســـارات 
المـــدارس الثانويـــة والجامعـــات، وفازت 
“كورتكس ويلنـــس” من اإلمارات العربية 

المتحـــدة بنســـخة المدرســـة الثانوية من 
العالميـــة”،  لإلمكانـــات  جائزة”فيديكـــس 
وشهدت األمسية أيًضا حصول “باكتس” 
من تونس على جائزة “ إنفستكوب لخلق 
القيمـــة” لطـــالب الجامعات فـــي حين تم 
منح “سترابيبس” من مصر و”حصاد” من 
البحرين جائزة “ سيتي المتمحورة حول 
خدمة العمالء” لكل من المدرسة الثانوية 
والجامعـــة.، كمـــا فاز “حاســـيب” بجائزة “ 
ماســـتركارد للتميز فـــي التكنولوجيا” عن 
مســـار المدرســـة الثانوية. أخيًرا، ُمنحت 
جائزة “ بيونج لتحدي األعمال” إلى “هاي 
فينتشـــور” من لبنان عن مســـار المدرســـة 

الثانوية.
وضمن إطار الشـــراكة مع الشـــركات التي 
 918 مـــن  وبدعـــم  الجوائـــز،  تقـــف وراء 
متطوًعا، تمكنـــت إنجاز العرب من قيادة 
الدراســـي  العـــام  طـــوال  مؤثـــرة  برامـــج 
21-2020، ووصلـــت إلـــى 11833 طالًبـــا 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة، وشـــكلت ما 

مجموعه 647 مؤسسة طالبية.
إطـــالق  شـــهد  قـــد   2007 عـــام  وكان 
احتفاليـــة إنجـــاز العـــرب لريـــادة األعمال 
الشبابية، التي جاءت تتويًجا لستة أشهر 
مـــن التعلم التجريبـــي والتطبيـــق للطلبة 
في جميع أنحاء منطقة الشـــرق األوسط 
ببرنامـــج  فـــازوا  وشـــمال إفريقيـــا ممـــن 

إنجاز الشركة الوطنية المشهود عالمًيا.

المنامة - مؤسسة انجاز البحرين

“إنجاز البحرين” تفوز بـ 3 جوائز مرموقة من مسابقة رواد األعمال الشباب
سرواني: فخورون بهذا اإلنتاج ونشكر طالبنا على إبداعهم

االقتصاد اإلبداعي رافد للتنمية المستدامة
مي بنت محمد: الثقافة حافز لالبتكار

شـــاركت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار  
خليفـــة أمس في افتتـــاح المؤتمر العالمي 
دبـــي  مركـــز  فـــي  اإلبداعـــي  لالقتصـــاد 
للمعـــارض ضمـــن فعاليـــات إكســـبو 2020 
دبـــي. بحضـــور المديـــرة العامـــة لمنظمـــة 
األمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
ووزيـــرة  آزوالي  أودري  )اليونيســـكو( 
الثقافة والشـــباب بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة نـــورة الكعبي، إضافـــة إلى عدد 
من وزراء الثقافة والسياحة في دول من 

حول العالم.
ويقـــام المؤتمـــر بشـــعار “إبـــداع متكامـــل: 
يصنـــع المســـتقبل” ويســـتمر حتـــى يوم 9 
ديسمبر من الشـــهر الجاري وتنظمه وزارة 
الثقافـــة والشـــباب ضمن فعاليـــات عديدة 

على هامش اإلكسبو.

بنـــت محمـــد آل  مـــي  الشـــيخة  وقّدمـــت 
خليفـــة ضمـــن برنامـــج اليـــوم األول مـــن 
المؤتمـــر محاضـــرة تحدثـــت خاللها حول 
موقـــع مســـار اللؤلـــؤ المـــدرج علـــى قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونيســـكو، حيث 
ألقت الضوء على مدينة المحّرق المدرجة 
على قائمة اليونيســـكو للمدن المبدعة في 

مجال التصميم.

اجتمـــاع  أهميـــة  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
والشـــخصيات  الحكومييـــن  المســـؤولين 
الثقافـــة  مجـــال  فـــي  والمؤثـــرة  الفاعلـــة 
والســـياحة واالقتصـــاد مـــن أجـــل البحث 
فـــي ســـبل االرتقـــاء باالقتصـــاد اإلبداعي 
روافـــد  مـــن  رافـــدًا  اليـــوم  يشـــّكل  الـــذي 
المجتمعـــات،  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
منّوهـــة بـــأن الثقافـــة اليـــوم تعتبـــر حافزًا 

لإلبداع واالبتكار وتعد إحدى ســـبل تعزيز 
البنى التحتيـــة الجاذبة للفـــرص التنموية 

الواعدة.
هـــذا ويشـــهد المؤتمـــر علـــى مـــدى أيامـــه 
يتحـــدث  وفعاليـــات  جلســـات  الثالثـــة 
خاللها مســـؤولون حكوميون، رّواد أعمال 
اإلبداعـــي  االقتصـــاد  حـــول  ومبدعـــون 
قويـــة  مجتمعـــات  بنـــاء  فـــي  ودوره 
ومزدهرة. وســـيلقي المؤتمـــر الضوء على 
التحديات التي تواجه االقتصاد اإلبداعي 
فيـــروس  جائحـــة  تحديـــات  وخصوصـــًا 
كورونـــا )كوفيـــد19-(. كما يهـــدف الحدث 
العالمي إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل 
المشـــترك من أجل صياغة سياســـات لهذا 
االقتصاد الذي يساهم في تحقيق التنمية 

المستدامة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المتسابق فهد فخرو الشيخ مصعب شريف
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
البحرين استمرار ميليشيا الحوثي 
اإلرهابية في اســـتهداف المنشـــآت 
واألعيان المدنيـــة بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، وتستنكر بشدة 
قيامهـــا بإطـــاق صاروخ باليســـتي 
تجـــاه مدينـــة خميس مشـــيط، في 
اعتداء ســـافر على ســـيادة المملكة 
وأمنها واســـتقرارها وتهديد خطير 

ألمن وسامة المدنيين اآلمنين.
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفاءة 
ويقظـــة قـــوات الدفاعـــات الجويـــة 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  الســـعودية 
وتدميـــره،  الصـــاروخ  اعتـــراض 
مؤكدة وقـــوف مملكة البحرين في 
صـــف واحـــد إلـــى جانب شـــقيقتها 
ضـــد  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
كل ما يســـتهدف أمنها واستقرارها 

وسامة أراضيها.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشـــعب 
جمهوريـــة إندونيســـيا جـــراء ثـــوران بـــركان ســـيميرو فـــي إقليـــم جـــاوه 
الشـــرقية، الذي أســـفر عن مقتل وإصابة عشـــرات األشـــخاص، معربة عن 
خالـــص التعـــازي والمواســـاة ألســـر وذوي الضحايـــا وللحكومـــة والشـــعب 
اإلندونيســـي الصديق، وتمنياتها بالشـــفاء العاجـــل للمصابين، مؤكدة على 
ثقتها في قدرة جمهورية إندونيسيا على تجاوز هذه األزمة بأقل األضرار 

والخسائر الممكنة.

دانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين بشـــدة التفجيـــر اإلرهابي الذي وقع 
بالقرب من استشـــارية مستشفى الجمهوري )البصرة التعليمي( بجمهورية 
العـــراق الشـــقيقة، وأدى إلـــى مقتـــل وإصابة عـــدد من المدنييـــن، في عمل 
إرهابـــي جبـــان يتنافـــى مـــع كافـــة المبـــادئ والقيـــم األخاقيـــة والدينيـــة 

واإلنسانية.
وأكـــدت الـــوزارة وقـــوف مملكة البحريـــن مع جمهوريـــة العراق الشـــقيقة 
وتضامنهـــا معهـــا فـــي حربهـــا ضد اإلرهـــاب، مجـــددة التأكيد علـــى موقف 
مملكـــة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف واإلرهاب بكافة أشـــكاله 

وصوره ومهما كانت دوافعه.

صف واحد مع السعودية 
ضد ميلشيا الحوثي

تعاطف بحريني مع إندونيسيا جراء ضحايا بركان

“الخارجية”: تفجير البصرة عمل إرهابي جبان

7000 ارتادوا حديقة المحرق الكبرى في 4 أيام
مزودة بـ 23 جهاًزا للتمارين الرياضية

أكـــدت بلديـــة المحـــرق أنها مســـتمرة في 
تطوير وتهيئة المنتزهات والحدائق وفق 
أعلـــى المعاييـــر التـــي تضمن اســـتدامتها 
وتلبي متطلبات التطور العمراني لمملكة 
حديقـــة  افتتـــاح  أن  منوهـــة  البحريـــن، 
المحـــرق الكبـــرى المقامـــة علـــى مســـاحة 
90,692 متـــر مربـــع جـــاء تنفيذهـــا ضمن 
خطط وزارة شئون البلديات والتخطيط 
العمراني وبلدية المحرق لجعلها نموذجًا 
لمـــا تحويـــه مـــن مكونـــات تحافـــظ على 
البيئـــة وتحقـــق رؤيـــة الوزارة فـــي زيادة 

مساحة الرقعة الخضراء.
وفـــي هذا الصدد، قالـــت البلدية في بيان 
صحفـــي إن عـــدد الذيـــن ارتـــادوا حديقة 
يـــوم  افتتاحهـــا  منـــذ  الكبـــرى  المحـــرق 
الخميس الماضي إلـــى يوم األحد قد بلغ 
7000 شـــخص أي بمعدل 1750 شـــخصا 
يوميًا، منوهة بأن البلدية عملت وبشـــكل 
دؤوب فـــي توفيـــر االحتياجـــات الازمة 
للمرتاديـــن من خدمات عامة وحراســـات 

وأعمال النظافة المستمرة.
وأشـــارت إلـــى أن تنفيذ مشـــروع تطوير 
ضمـــن  جـــاء  الكبـــرى  المحـــرق  حديقـــة 

برنامج عمل الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وضمن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
اســـتدامة  علـــى  تقـــوم  التـــي   ،2030
المشـــاريع الحيوية، حيث تعتبر الحديقة 
معلمًا مهمًا وتاريخيًا على مســـتوى الباد 

وبالتحديد محافظة المحرق.
وقالـــت بلديـــة المحـــرق إن عنـــد تنفيـــذ 
جميـــع  مراعـــاة  تـــم  المشـــروع  مراحـــل 
الحديقـــة  فـــي  األهالـــي  احتياجـــات 
بالتنســـيق مـــع المجلـــس البلـــدي لبلديـــة 

المحـــرق، حيـــث أنشـــئت منطقتـــا ألعاب 
مظللتـــان لألطفال تحتـــوى على مختلف 
االلعـــاب التي تـــم توزيعها وفقا لشـــروط 
السامة العالمية”. ويشار في هذا السياق 
أنـــه روعـــي فـــي تصميـــم وتنفيـــذ أعمال 
التطوير الحديقة دمج ألعاب ذوي الهمم 
انطاقـــًا مـــن خال مراعـــاة حقوقهم في 
الدمج مجتمعيًا، إذ تبلغ مســـاحة منطقة 
األلعـــاب حوالي 2000 متـــر مربع، مغطاة 
المواصفـــات  بأرضيـــة مطاطيـــة حســـب 
العالميـــة تضمـــن علـــى ســـامة األطفـــال 
اثنـــاء اســـتخدامهم لأللعاب، كمـــا تحوي 

الحديقـــة تحتـــوي علـــى مـــا يقـــارب 23 
جهـــازا للتمارين الرياضيـــة، موضحة من 
أنه “تم وضع مجموعة منها تحت منطقة 
كبيرة ومظللة بينما توزعت األخرى على 
امتـــداد الممشـــى لتعطي للجميـــع فرصة 

االحماء قبل ممارسة الرياضة”.

كما روعي في عملية التخضير والتشجير 
فـــي الحديقـــة زراعة أنواع من األشـــجار 
التي تتاءم مع المنـــاخ البحريني بهدف 
درجـــات  وتخفيـــض  المنـــاخ  تحســـين 
الحـــرارة كزراعـــة نخيل التمر واالشـــجار 
البحرينية المثمرة وأشجار الظل والزينة.

البسيتين- بلدية المحرق

أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمل جمال العلوي أن الهيئة تعمــل على تطبيق نظام حماية األجور في مراحله الثالث بما يســهم في 
حفظ حقوق اصحاب العمل والعمالة، مشيًرا إلى أن عملية تطبيق نظام حماية األجور تنقسم إلى ثالث مراحل وانطلقت المرحلة األولى في مايو 
الماضي والتي تشــمل أصحاب العمل ممن لديهم أكثر من 500 عامل، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في األول من ســبتمبر الماضي والتي تشــمل 
أصحاب العمل ممن لديهم 50 – 499 عاماًل، وسيتم إطالق المرحلة الثالثة في شهر يناير 2022 وتشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عامالً.

وأوضـــح العلـــوي أن نظام حمايـــة األجور 
يعـــد أحـــد أبـــرز األنظمة المســـتحدثة لدى 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل والتـــي تتميز 
بالربـــط اإللكترونـــي الـــذي تتشـــارك فيـــه 
الهيئـــة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي مـــع 
مختلـــف المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
فـــي المملكـــة، حيـــث يهـــدف إلـــى ضمـــان 
حســـاباتهم  إلـــى  العمـــال  أجـــور  تحويـــل 
المصرفية بشـــكل منتظم وفي مواعيدها 
المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة 
ويدعم تسوية النزاعات العمالية المتعلقة 
إلـــى  باإلضافـــة  وجـــدت،  إن  باألجـــور 

المساهمة في تنظيم سوق العمل.
إلـــى أن المؤسســـات المســـتهدفة  وأشـــار 
فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن نظـــام حمايـــة 
األجـــور قد أتمت انضمامها للنظام بنســـبة 
100 %، فيمـــا تجـــاوزت نســـبة التزامهـــا 
عبـــر  لديهـــا  العامليـــن  رواتـــب  بتحويـــل 
النظام اإللكتروني 80 %، وذلك من خال 
مختلـــف المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
ومـــزودي الخدمـــة المعتمدين من مصرف 
البحريـــن المركـــزي، حيـــث أعلنـــت هيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمل عن تطبيـــق المرحلة 
األولـــى من نظام حمايـــة األجور في مايو 

الماضـــي، وذلـــك بنـــاًء علـــى قـــرار مجلس 
الوزراء بشأن تطبيق نظام حماية األجور، 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  بقـــرار  وإلحاقـــًا 
االجتماعيـــة رقم )22( لســـنة 2021 بشـــأن 
مراحل تطبيق النظام للعّمال في منشـــآت 

القطاع الخاص.
كما أشـــاد الرئيس التنفيـــذي لهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل بانضمـــام أكثـــر مـــن 87 % 
مـــن المؤسســـات والشـــركات المســـتهدفة 
فـــي المرحلـــة الثانية حتـــى اآلن من نظام 
حماية األجور والذي أطلقت في ســـبتمبر 
الماضـــي، حيـــث ســـجلت نســـبة االلتـــزام 

بدفـــع األجور عبر النظام ما يقارب 61 %، 
موضحـــًا حرص الهيئة علـــى التواصل مع 
أصحاب العمل بصورة مباشـــرة ومستمرة 
للتأكـــد مـــن االلتـــزام التـــام بســـداد أجـــور 
أي  وتذليـــل  لديهـــم،  المســـجلين  العّمـــال 

صعوبـــات قد تحـــول دون التســـجيل في 
النظام خال الفترة المقررة.

وجـــدد التأكيد على الحرص على الحفاظ 
علـــى حقوق العمالة وأصحاب العمل وفقًا 
للتشـــريعات والمواثيـــق الدوليـــة، وصون 
الحقوق المالية والتي يحكمها عقد العمل 
وذلـــك مـــن خـــال مـــا يتيحـــه النظـــام من 
صيغـــة إلكترونية ُتســـهم في تعزيز عملية 
الرقابـــة والتأكد من إيفـــاء أصحاب العمل 

بالتزاماتهم تجاه العمال.
وقال العلـــوي: لقد حرصت الحكومة على 

إطاق مشـــروع نظام حماية األجور على 
مراحـــل عـــدة وذلـــك حرصًا على تســـهيل 
علـــى  والعمـــل  للنظـــام  االنضمـــام  عمليـــة 
عماليـــة.  قضايـــا  أو  نزاعـــات  أي  تســـوية 
حيـــث يوفر النظام الدعم الازم ألصحاب 
األعمـــال ويبـــدي المرونة الكافيـــة لضمان 
وتعزيـــز  االقتصـــادي  النمـــو  اســـتدامة 
اإلنتاجيـــة وضمـــان حقوق جميـــع أطراف 

اإلنتاج.
تعـــاون  التنفيـــذي علـــى  الرئيـــس  وأثنـــى 
مصـــرف البحرين المركـــزي وحرصه على 
تســـهيل اإلجـــراءات المتعلقـــة باالنضمـــام 
فـــي فتـــح حســـابات  للنظـــام، والمتمثلـــة 
مصرفيـــة لكافـــة العمـــال المســـجلين فـــي 
المنشـــأة )مواطنيـــن ومقيميـــن( فـــي أحد 
البنـــوك التجاريـــة أو المؤسســـات الماليـــة 
المرخصـــة والمعتمـــدة وذلك دون الحاجة 

إلى زيارة مكاتب الهيئة.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

80 % التزام المؤسسات بتحويل الرواتب عبر البنوك
“سوق العمل”: إطالق ثالث مراحل “حماية األجور” يناير المقبل

ــة ــال ــم ــع ــوق ال ــقـ ــال عـــلـــى حـــفـــظ حـ ــ ــم ــ ــاب األع ــ ــح ــ ــرص أص ــحـ ــد بـ ــي ــش ــوي ي ــلـ ــعـ الـ

سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي

شـــاركت مملكـــة البحريـــن فـــي االحتفـــال 
باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة نقـــص المناعة 
المكتســـب )اإليدز( والذي يصـــادف األول 
من ديســـمبر من كل عام وهـــو اليوم الذي 
يتـــم فيـــه تســـليط الضـــوء علـــى الجهـــود 
الوطنيـــة التي تقوم بها وزارة الصحة في 
مجال نشـــر وتعزيـــز الوعي فـــي المجتمع 
حـــول مـــرض اإليـــدز وســـبل الوقايـــة منه 
وحقوق المتعايشـــين مـــع المرض وذويهم 
والمتأثريـــن بـــه، إلـــى جانـــب اســـتعراض 
ومواكبة آخر مستجدات هذا المرض على 

الصعيدين المحلي والعالمي.
وحققت مملكـــة البحرين إنجـــازات رائدة 
الوطنيـــة  الخطـــط  تنفيـــذ  صعيـــد  علـــى 
لمكافحـــة مرض نقص المناعة المكتســـب 
“اإليدز” وتعتبر المملكة من الدول السباقة 
فـــي تطبيـــق وتنفيـــذ العديد مـــن األنظمة 

والتشـــريعات التـــي تتوائم وتتماشـــى مع 
المبادرات العالمية.

جهـــود  بتفعيـــل  المملكـــة  وقامـــت  كمـــا 
مكافحـــة مـــرض نقص المناعة المكتســـب 
والتـــي تمتـــد علـــى مختلـــف المســـتويات 
ســـواء مـــن خـــال نشـــر الوقايـــة بالرعاية 
األوليـــة وتقديـــم ســـبل العـــاج بالرعايـــة 
الثانوية وهي جهود مســـتمرة ومتواصلة 
والراميـــة  المنشـــودة  األهـــداف  لتحقيـــق 
إلـــى منـــع انتقال العـــدوى بالفيـــروس عبر 
البرامج الوقائية والتشخيص المبكر ومنع 
المضاعفـــات، وتوفيـــر مجمـــل الخدمـــات 
العاجية إلى جانب القضاء على مختلف 
مـــع  المتعايشـــين  ضـــد  التمييـــز  أشـــكال 

المرض.
كمـــا والتزمـــت المملكة بتحقيـــق األهداف 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  التـــي تضعهـــا 
لتحقيـــق هدف الحـــد من انتشـــار المرض 

والتخلـــص من تداعياته، وذلك عن طريق 
اإلقليميـــة  االجتماعـــات  فـــي  المشـــاركة 
والجلســـات العلمية واالجتماعات الدولية 
والخطـــط  البرامـــج  وتفعيـــل  وتنفيـــذ 
األهـــداف  هـــذه  لتحقيـــق  المختلفـــة 

والمساعي المشتركة.
وطبقـــًا لمـــا جاء فـــي القرار رقم )1( لســـنة 
2017 يتمتـــع المتعايشـــون مـــع الفيروس 
يكفلهـــا  التـــي  الحقـــوق  كافـــة  بممارســـة 
الدســـتور واالتفاقيـــات الدوليـــة المصادق 
عليهـــا، والتـــي تؤكـــد حظـــر كل فعـــل أو 
امتنـــاع يشـــكل تمييـــزًا ضد المتعايشـــين 
أجناســـهم  اختـــاف  علـــى  المـــرض  مـــع 
وأعمارهم. كما أنه وبحســـب ما ورد ضمن 
القانـــون بـــأن للمتعايشـــين مـــع الفيـــروس 
الحق في تلقي كافة أنواع العناية الطبية 
والعاج المنتظم في المستشفيات العامة 

والمراكز الحكومية المتخصصة.

البحرين ملتزمة بأهداف “الصحة العالمية” في الحد من انتشاره

جهود لمكافحة اإليدز وتجريم التمييز ضد المتعايشين

المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  مـــن  ســـعًيا 
لتحقيق الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلة، 
ونقـــل الخبرات مع مختلـــف القطاعات 
الحكوميـــة  التعليميـــة  والمؤسســـات 
الكهربـــاء  هيئـــة  نظمـــت  والخاصـــة، 
ترشـــيد  إدارة  فـــي  المتمثلـــة  والمـــاء 
الكهربـــاء والمـــاء زيـــارة ميدانيـــة إلـــى 
مدرسة اإليمان وذلك من أجل االطاع 
علـــى مشـــروع الطالبات حـــول المباني 
المشـــروع  ضمـــن  الذكيـــة  المســـتدامة 
الطالبـــات  وقامـــت   .steam القائـــم 
باستعراض المشـــروع على المختصين 

بالهيئـــة وهـــم المهنـــدس ســـيد حيـــدر 
علوي ســـلمان، والمهندســـة درة العلوي 
الذيـــن بدورهم قدموا المشـــورة الفنية 
والمعلومـــات للطالبات وذلـــك من أجل 

تطوير وتحسين مشروعهم.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك قـــام المختصيـــن 
والمـــاء  الكهربـــاء  ترشـــيد  بـــإدارة 
بالمشـــاركة فـــي معرض مصغر اشـــتمل 
المطبوعـــات  مـــن  مجموعـــة  علـــى 
والنشرات التوعوية بهدف نشر وتعزيز 
ثقافة الوعي لترشـــيد استهاك الطاقة 

الكهربائية والموارد المائية.

فـــي إطار تنفيـــذ القانـــون ومكافحة 
إدارة  شـــرطة  تمكنـــت  الجريمـــة، 
مكافحـــة المخدرات بـــاإلدارة العامة 
مـــن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
القبـــض علـــى 3 آســـيويين )رجـــان 
وامـــرأة تتـــراوح أعمارهـــم بين -36
45 عامـــًا(؛ لقيامهم ببيع مادة الشـــبو 

المخدرة.
تلقـــي  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 

معلومـــات بهـــذا الشـــأن، تـــم إجـــراء 
وجمـــع  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
المعلومات واألدلة والتي أسفرت عن 
تحديـــد هويـــة المذكوريـــن والقبض 
عليهـــم وبحوزتهـــم المـــادة المخدرة 
باإلضافة إلى مبالغ مالية يعتقد بأنها 
حصيلـــة البيع، حيث تـــم اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية الازمة تمهيدًا 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص 
بســـرقة  قيامـــه  إثـــر  عامـــًا(   37(
الرفـــاع  منطقـــة  فـــي  ســـيارتين 

الشرقي.
وأشـــارت المديريـــة إلـــى أنـــه فـــور 
تلقـــي الباغيـــن، باشـــرت الشـــرطة 

عمليـــات البحث والتحري، ومتابعة 
الكاميـــرات األمنيـــة التـــي أدت إلى 
والقبـــض  المذكـــور  تحديـــد هويـــة 
اتخـــاذ  تـــم  بأنـــه  مضيفـــًة  عليـــه، 
الازمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
للنيابـــة  القضيـــة  إلحالـــة  تمهيـــدًا 

العامة.

“الكهرباء” تتفقد المباني المستدامة  بـ “اإليمان”

القبض على 3 آسيويين يروجون الشبو

القبض على سارق سيارتين

المنامة - بنا
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وزير المالية واالقتصاد الوطني يهم بمغادرة قاعة مجلس النواب 

فصل العناوين
^قال وزير شؤون الكهرباء 
الهيئة  إن  المبارك  وائــل  والــمــاء 
خدماتها  تــقــديــم  عــلــى  حــريــصــة 
لجميع الشرائح ومناطق المملكة.

اشتراطات  هناك  أن  إلــى  ولفت 
وجـــود  مــنــهــا  ــيــة،  وفــن تنظيمية 
ــا  ــمــ ــ ــال ــفــــصــــل، وطــ ــ ــن عــــــنــــــوان مــ
ــات مــســتــوفــيــة فــإنــه  ــراطـ ــتـ االشـ
ثاني  عــداد  على  الحصول  يمكن 

للكهرباء والماء.

تغطية: سيدعلي المحافظة

تصوير: رسول الحجيري

عقد جلسة سرية لمناقشة التشريع... وإخالء القاعة

الموافقة على قانون تعديل “المضافة”

^وافق مجلس النواب على مشروع قانون 
)بصفة االســـتعجال( بتعديل المادة التاسعة من 
القانـــون رقم )18( لســـنة 2006م بشـــأن الضمان 

االجتماعي، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

وبعـــد مناقشـــة الموضـــوع، قدم 10 نـــواب طلبا 
لعقد جلســـة ســـرية، وجرى إخـــاء القاعة وفقا 
لمـــا تنـــص عليـــه الائحـــة الداخليـــة للمجلـــس، 
وناقـــش األعضاء تقريـــر لجنة الشـــؤون المالية 

واالقتصاديـــة بشـــأن: مشـــروع قانـــون بتعديل 
بعـــض أحـــكام قانون ضريبـــة القيمـــة المضافة. 
وقرر المجلس الموافقة على المشـــروع بقانون، 

وإحالته إلى مجلس الشورى.

ال حصر للفرص في البحرين رغم محدودية الموارد... وزير “المالية”:

إعادة توجيه الدعم أولوية للمرحلة الراهنة

النواب بعد رفع الجلسة

^قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفـــة إن العمـــل علـــى إعـــادة توجيه 
الدعـــم لمســـتحقيه مســـتمر وهـــو مـــن 
التـــي  الراهنـــة،  المرحلـــة  أولويـــات 
تعـــد فرصـــة لبـــدء اجتماعـــات اللجنـــة 
الدعـــم  توجيـــه  إلعـــادة  المشـــتركة 

لمستحقيه.
وأكـــد خـــال جلســـة مجلـــس النـــواب 
ضـــرورة النظر إلى مشـــاريع التعديات 
وغـــاء  االجتماعـــي  الضمـــان  علـــى 
المعيشـــة والقيمـــة المضافـــة والتقاعد 
كمشـــروع واحـــد حتـــى تكـــون الصورة 

واضحة للجميع.
وأشـــار إلـــى أن عـــدد المســـتفيدين من 
يبلـــغ  االجتماعـــي  الضمـــان  برنامـــج 
16588 مســـتفيدا، في حيـــن يبلغ عدد 

المستفيدين من عاوة الغاء 127 ألف 
أسرة.

تصـــب  المشـــاريع  هـــذه  أن  وأضـــاف 
بالدرجـــة األولى في اتجاه الحد من أي 

آثـــار على ذوي الدخـــل المحدود، وذلك 
بما ينسجم مع رؤية جالة الملك، بعمل 
كل مـــا فيـــه خير ومصلحـــة المواطنين 

ومراعاة ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أنه ال يمكن قياس ما يستحقه 
المواطن مقابل عطائه للوطن، مبينًا أن 
نســـب الزيادة فـــي الدعومـــات المقررة 
هي ليســـت بقدر ما يستحقه المواطن، 
وإنمـــا بقدر مـــا هو متـــاح من المـــوارد، 
مســـتدرًكا أنـــه رغم محدوديـــة الموارد 
إال أن الفـــرص فـــي البحريـــن ســـتبقى 
متوافـــرة وال حصـــر لهـــا، والطموح في 

البحرين سيبقى با حد له.
ولفـــت إلـــى أن مـــا يتـــم العمـــل عليـــه 
اليوم ســـيحافظ علـــى القوة الشـــرائية 

للمواطنين واالستقرار المالي.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأردف 
الوطني أن التوافقـــات التي جرت بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية هي 
عمـــل مهني بامتياز، وتوافق مؤسســـي 

ومهم وفي صالح المواطنين.

^بعـــد رفـــع الجلســـة الســـرية لمجلس النـــواب يوم 
أمـــس، مكث الزميـــل رســـول الحجيري أمام بـــاب قاعة 
البرلمان، والتقط بعدسته مشهد مغادرة عدد من النواب 

للجلسة.

وزير المالية ووزير العمل بمنصة الحكومة

ال احتساب للدعومات الحكومية ضمن دخل المستفيد

25 دينارا لكل مواليد مستحقي الضمان االجتماعي
^أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان أن قانون الضمـــان االجتماعي أتاح لألســـرة 
المســـتحقة للضمـــان اســـتحقاق 25 دينارا لـــكل مولود 

جديد لألسرة دون سقف لعدد األوالد.
وأشـــار أثناء جلســـة مجلس النواب إلى أن الدعومات 
الضمـــان  مســـتفيدو  يتقاضاهـــا  التـــي  الحكوميـــة 
وتحســـين  واإلســـكان  الغـــاء  كعـــاوات  االجتماعـــي 
معيشـــة المتقاعديـــن وغيرها ال تحتســـب ضمن دخل 

استحقاق الضمان االجتماعي.
ولفـــت إلـــى أن الجميع متفـــق على دعـــم المواطن من 

جهة، ومراعـــاة الظروف االقتصادية مـــن جهة أخرى، 
إال أنه وفي أحلك الظروف التي مرت بها البلد، لم يتم 

التضحية بالمواطن البسيط، بل كانت بالزيادة.
وذكـــر أن إجمالي مبلـــغ المســـاعدات االجتماعية التي 
بلغت أكثر من 450 مليون دينار، لم تمس رغم أصعب 

الظروف التي مرت بها المملكة.
وأكـــد أن الفرصـــة باتـــت مواتية لدراســـة عملية إعادة 
توجيه الدعم لمستحقيه، وأن نظم الضمان االجتماعي 
والمســـاعدات االجتماعية هي منظومة متكاملة لدعم 

المواطنين، وال يمكن أن تكون محل اختاف.

^مرر مجلـــس النواب مشـــروًعا 
يقضـــي  االســـتعجال  بصفـــة  بقانـــون 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  بزيـــادة 
لمستحقي الضمان االجتماعي بنسبة 

.% 10
ونـــص المشـــروع علـــى “ال يجـــوز في 
جميـــع األحـــوال أن تقـــل المســـاعدة 
االجتماعية شهرًيا عن سبعة وسبعين 
دينـــاًرا للفـــرد الواحـــد، ومائـــة واثنين 
وثاثيـــن دينـــاًرا لألســـرة المكونة من 
دينـــاًرا  وعشـــرين  وثمانيـــة  فرديـــن، 
لـــكل فرد من أفراد األســـرة التي يزيد 

عددها عن ذلك”.

زيادة الضمان 
االجتماعي 10 %

النائب حمد الكوهجيأمين عام المجلس يوجه بإخالء شرفات المجلس

معصومة عبدالرحيم غازي آل رحمة وزينب عبداألمير برواق البرلمان
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وصل ولـــي العهـــد الســـعودي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود، إلـــى 
العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبي، أمس 
الثالثـــاء، في ثاني محطـــات جولته 
الخليجية، حيث كان باستقباله ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة، الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان. 
محطـــات  ثانـــي  أبوظبـــي  وتعـــد 
ولـــي العهـــد الســـعودي فـــي جولتـــه 
الخليجية التي بدأت اإلثنين بزيارة 
ســـلطنة ُعمان، حيث كان باســـتقباله 

السلطان هيثم بن طارق.
العاصمـــة  فـــي  العلـــم  وشـــهد قصـــر 

العمانيـــة مســـقط، الثالثاء، مراســـم 
العهـــد  لولـــي  الرســـمي  االســـتقبال 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان، 
فـــي إطـــار الجولـــة الخليجيـــة التي 
يجريهـــا وانطالق جولـــة المباحثات 

الرسمية.
وقـــدم ُســـلطان ُعمـــان لولـــي العهـــد 
الســـعودي، وســـام ُعمان المدني من 
الدرجـــة األولـــى اعتـــزازًا بالروابـــط 
الممتـــازة  والعالقـــات  األخويـــة 
والتعـــاون البنـــاء، والـــذي يعـــّد أحد 
وُيمنـــح  الُعمانيـــة  األوســـمة  أرفـــع 
لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد 

ورؤساء الحكومات.

ولي العهد السعودي يصل ثاني 
محطات جولته الخليجية

بيروت - وكاالت

التحقيـــق  قاضـــي  بإمـــكان  أصبـــح 
طـــارق  بيـــروت  مرفـــأ  انفجـــار  فـــي 
البيطـــار اســـتئناف التحقيقـــات بعد 
توقف اســـتمر ألكثر من شهر؛ بسبب 
الدعاوى القضائية التي رفعت ضده 

وعرقلت عمله.
ويأتـــي ذلك بعـــد أن رفضت محكمة 
آخـــر  الثالثـــاء  أمـــس  بيـــروت  فـــي 
كانـــت  التـــي  القضائيـــة  الدعـــاوى 
تمنـــع بيطـــار مـــن اســـتجواب كبـــار 

المسؤولين.
قال مصـــدر قضائي أمس الثالثاء إنه 
أصبح من الممكن اســـتئناف التحقيق 

فـــي قضيـــة انفجـــار مرفـــأ بيـــروت 
العـــام الماضـــي بعـــد توقـــف 

اســـتمر ألكثـــر من شـــهر 
بسبب دعاوى قضائية 
ضـــد المحقـــق العدلي 

طارق البيطار.

محـــام  وهـــو  صاغيـــة  نـــزار  وقـــال 
مؤسســـي  ومـــن  لبنانـــي  وباحـــث 
“لقـــد  القانونيـــة(  )المفكـــرة  منظمـــة 
نقضـــوا القـــرار الـــذي أدى إلى تعليق 
اســـتئناف  اآلن  ويمكنـــه  التحقيـــق 
عملـــه بالتأكيـــد”، لكنه شـــدد على أن 
ذلـــك قـــد يكـــون مؤقتـــا، حيـــث من 
الممكـــن رفـــع المزيـــد من الشـــكاوى 

القانونية ضده.
ولـــم يحـــرز التحقيـــق تقدمـــا يذكـــر 
فـــي االنفجـــار الـــذي وقع فـــي الرابع 
من أغســـطس وأدى إلـــى مقتل 215 
وتدميـــر  اآلالف  وإصابـــة  شـــخصا 
مســـاحات شاســـعة مـــن العاصمـــة 
بيـــروت وســـط حملـــة تشـــويه 
واســـعة ضـــد البيطـــار، حيث 
لبنانيـــة  فصائـــل  عمـــدت 
نافـــذة إلى رفـــع دعاوى 
قضائية متعددة ضده.

القضاء يزيل آخر عقبة أمام التحقيق بانفجار بيروت
عواصم ـ وكاالت

انــطــلــقــت أمـــس الــثــالثــاء 
االفتراضية  القمة  أعمال 
بــيــن الــرئــيــســيــن الــروســي 
فــــــالديــــــمــــــيــــــر بــــوتــــيــــن 
واألمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
حسب مــا أكــدتــه وكــاالت 

في  معه  شخصي  لــقــاء  عقد  فــي  رغبته  لبوتين  بــايــدن  وأكـــد  روســيــة.  أنــبــاء 
المستقبل، علمًا أن الرئيسين كانا قد عقدا قمة في جنيف في يونيو الماضي.

وقبيل هذه القمة االفتراضية، اتهمت السلطات األوكرانية روسيا بإرسال دبابات 
وقناصـــة إلى خط التماس في شـــرقي أوكرانيا الـــذي مزقته الحرب في محاولة 
“الســـتفزاز القـــوات األوكرانيـــة”. تأتي هذه االتهامات وســـط مخاوف من حشـــد 
أعـــداد ضخمـــة مـــن القوات الروســـية بالقرب مـــن الحدود األوكرانية في مؤشـــر 
على خطط روسية لغزو أوكرانيا. وأصدرت وزارة الدفاع األوكرانية بيانا أكدت 
فيه أن روســـيا تقيم “معســـكرات تدريب تحت قيادة الجنود النظاميين الروس 
وتدفـــع بتعزيزات للوحـــدات القريبة من خط التماس، مع مركبات مدفعية ذاتية 
الدفـــع عيـــار 122 ملم ودبابات ومشـــاة ومدرعات قتالية”، فضـــال عن زيادة عدد 
فـــرق القناصـــة في المنطقـــة. دخلت روســـيا وأوكرانيا في لعبة شـــد وجذب منذ 
2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت تمردا انفصاليا في شرق 

أوكرانيا، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ ذلك الحين.

بدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن
واشنطن ـ وكاالت

أكـــد كبيـــر علمـــاء البيـــت األبيـــض، 
أنتونـــي فاوتشـــي، أمـــس الثالثاء، 
مـــدى شـــدة متحـــورة  أن تحديـــد 
الجديـــدة  كورونـــا  فيـــروس 
أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكن 
المؤشـــرات األوليـــة تدل علـــى أنها 
ليســـت أســـوأ مـــن ســـابقاتها بل قد 

تكون أخف.
فرانـــس  لوكالـــة  فاوتشـــي  وقـــال 
برس: “من شبه المؤكد بأنها ليست 
أكثر شـــدة من دلتا.. هناك إشـــارات 
إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى”.

وكان فاوتشـــي، وهـــو كذلـــك أكبـــر 
مســـؤول عـــن األمـــراض المعديـــة 

فـــي الواليات المتحدة، قال 
“ال  ســـابق:  وقـــت  فـــي 

يبدو أن هنـــاك درجة 
كبيرة من الشدة” في 
األعراض حتى اآلن.

جنـــوب  مـــن  تقاريـــر  تشـــير  كمـــا 
ظهـــور  يرجـــح  حيـــث  إفريقيـــا، 
المتحـــور الجديد، إلـــى أن معدالت 
دخـــول المصابين للمستشـــفيات لم 

تشهد زيادة مخيفة.
إصابـــة  حالـــة  أول  تســـجيل  وتـــم 
بمتحـــور “أوميكـــرون” من فيروس 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  كورونـــا 
بواليـــة كاليفورنيـــا، لـــدى عائـــد من 
مـــن   22 الــــ  فـــي  إفريقيـــا  جنـــوب 

نوفمبر الماضي.
علـــى  الســـيطرة  مراكـــز  وأكـــدت 
أن  منهـــا،  والوقايـــة  األمـــراض 
“المريض تلقى التطعيم بالكامل 
ضـــد فيـــروس كورونـــا قبـــل 
وهـــو  بالمتحـــور،  إصابتـــه 
اآلن في الحجر الصحي 
أعراضـــا  ويعانـــي 

خفيفة من المرض”.

فاوتشي يطمئن العالم بشأن خطورة أوميكرون

إسرائيل تقصف 
شحنات أسلحة 

إيرانية بمرفأ الالذقية

ــأن ضــربــات  ــ ــــســــوري ب ــاد الـــمـــرصـــد ال ــ أفـ
إسرائيلية على مرفأ الالذقية استهدفت 

شحنات أسلحة لميليشيات إيرانية.
استهدف  إسرائيلي  جــوي  قصف  وكــان 
بمرفأ  الــحــاويــات  الــثــالثــاء ســاحــة  فجر 
ــا، بحسب  ــرب ســــوريــ ــي غــ الـــالذقـــيـــة فـ
وسائل إعالم تابعة للنظام السوري، في 
المرفق  على  نوعها  مــن  ــادرة  نـ ضــربــات 

الحيوي في البالد.

نفذ عمليات كبيرة ونوعية ضد المواقع النووية بأسلحة عالية التقنية

“نيويورك بوست” تكشف عن “جيش” للموساد بإيران
بوســـت”  “نيويـــورك  صحيفـــة  ذكـــرت 
 18 الــــ  األشـــهر  فـــي  أنـــه  األميركيـــة 
الماضيـــة نفـــذت إســـرائيل 3 عمليـــات 
كبيـــرة ضد المواقع النوويـــة اإليرانية، 
مـــن  عنصـــر  ألـــف  حوالـــي  بمشـــاركة 

الموساد وجواسيس داخل طهران.
وقالت الصحيفة األميركية إن “أسلحة 
عاليـــة التقنية اســـتخدمت فـــي تنفيذ 
هـــذه الهجمـــات، بما في ذلـــك طائرات 
مـــن دون طيـــار وطائـــرة كوادكوبتـــر - 
وجواســـيس داخل أقدس المقدســـات 
اإليرانيـــة، البرنامـــج النووي”، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه “بينمـــا يحـــاول المفاوضـــون 
مـــن  الهـــروب  األميركيـــون  النوويـــون 
الهزيمة في فيينا، فإن إســـرائيل تأخذ 
األمـــور علـــى محمـــل الجـــد، حيث ركز 
نفتالـــي  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
بينيـــت، فـــي األســـبوع الماضـــي علـــى 
سياســـة جديـــدة تجـــاه طهـــران وهي: 
الـــرد علـــى الميليشـــيات المدعومة من 
طهـــران بضربات ســـرية على األراضي 
اإليرانيـــة. وهذه االســـتراتيجية مبنية 
علـــى القـــدرات الواســـعة التـــي بناهـــا 
الموســـاد فـــي إيـــران خـــالل الســـنوات 

األخيرة”.
الماضـــي  فبرايـــر  “فـــي  أنـــه  وذكـــرت 
كشـــفت صحيفـــة “جيويـــش كرونيكل 
جواســـيس  قتـــل  كيـــف  لنـــدن”  أوف 
النـــووي محســـن  العالـــم  إســـرائيليون 
فخري زاده باســـتخدام مدفع رشـــاش 
يتـــم التحكم فيه عن بعد”، كاشـــفة أن 
جهـــود التخريب الثالثيـــة في 2 يوليو 
2020، بدأت بانفجار غامض في مركز 
إيران ألجهزة الطرد المركزي المتقدمة 
المواقـــع  أحـــد  نطنـــز،  فـــي   )ICAC(
النوويـــة فائقـــة األمـــان المنتشـــرة في 

جميع أنحاء إيران”.
وأضافـــت “في البداية، كان اإليرانيون 
في حيرة من أمرهم، ويبدو أن المبنى 
تم تفجيـــره من الداخـــل، ولكن كيف؟ 
الجـــواب، كما يقولـــون، صدمهم عندما 
كان النظـــام اإليرانـــي يقـــوم بتجديـــد 

المنشـــأة العـــام 2019، تظاهـــر عمـــالء 
إســـرائيليون بأنهـــم تجار بنـــاء وباعوا 
لهـــم مـــواد بنـــاء، وكانـــت مـــواد البناء 
تلـــك مليئـــة بالمتفجـــرات، وبعـــد ذلـــك 
بعام تـــم تفجيرها من قبل إســـرائيل”، 
مبينـــة أن “المرحلـــة الثانيـــة واألخطـــر 
فكانـــت بتجنيـــد جواســـيس إيرانيين 
تتألـــف مـــن 10 علماء نووييـــن بعد أن 
تمكنـــوا من إقناعهـــم بتبديل مواقفهم 
يعملـــون  أنهـــم  إخبارهـــم  خـــالل  مـــن 
لصالح منشقين دوليين، وليس لصالح 
إســـرائيل، وتمكن العلماء من الوصول 
إلـــى القاعـــات تحـــت األرض، وبشـــكل 
ال يصـــدق، وافـــق العلماء علـــى تفجير 

المنشأة شديدة الحراسة”.
للصحيفـــة  إســـرائيلي  مصـــدر  وقـــال 
اكتشـــف  مختلفـــة،  دوافعهـــم  “كانـــت 
الموساد ما يريدونه بشدة في حياتهم 
وقدمه لهم، كانـــت هناك دائرة داخلية 
مـــن العلماء الذين يعرفـــون المزيد عن 
العمليـــة، ودائـــرة خارجية ســـاعدتهم، 

ولكن كانت لديهم معلومات أقل”.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن “لغز إدخال 
المحصـــن  المجمـــع  إلـــى  المتفجـــرات 
اإلســـرائيلي،  الموســـاد  يشـــغل  بقـــي 
وتم تحقيـــق ذلك بطريقتيـــن، األولى، 
فـــي  طيـــار  دون  مـــن  طائـــرة  حلقـــت 
مجالهـــا الجـــوي وســـلمت القنابـــل إلى 
موقـــع متفـــق عليـــه ليأخذهـــا العلمـــاء 
اإليرانيـــون”، وقـــال مصـــدر للصحيفة: 
“لنفتـــرض أنك أردت إدخال متفجرات 
إلـــى منشـــأة نطنـــز، كيـــف يمكنـــك أن 
تفعل ذلك؟ يمكنك، على سبيل المثال، 

التفكير في حاجة األشخاص العاملين 
هناك لتنـــاول الطعام، إنهم بحاجة إلى 
الطعـــام، لذا يمكنك وضـــع المتفجرات 
في الشـــاحنة التي توصـــل الطعام إلى 
اســـتالمها  للعلمـــاء  ويمكـــن  المنشـــأة، 
بمجرد دخولها، نعم يمكنك فعل ذلك”.

وبينـــت “نيويورك بوســـت” أن “الخطة 
بجمـــع  العلمـــاء  قـــام  حيـــث  نجحـــت، 
القنابـــل وتركيبهـــا فـــي أبريـــل، وذلـــك 
بـــدأت  أنهـــا  إيـــران  أعلنـــت  أن  بعـــد 
فـــي اســـتخدام أجهـــزة طـــرد مركـــزي 
متطـــورة مـــن طـــراز IR-5 وIR-6 فـــي 
القاعـــة تحـــت األرض وذلـــك في تحد 
وتـــم  النوويـــة،  اللتزاماتهـــا  صـــارخ 
تفجير المتفجـــرات، ما أدى إلى تدمير 
نظـــام الطاقـــة اآلمـــن، وانقطـــاع التيار 
الكهربائـــي، وتدميـــر 90 % من أجهزة 
الطـــرد المركـــزي، مـــا أدى إلـــى توقـــف 
المنشـــأة عـــن العمـــل لمـــدة تصـــل إلـــى 
العلمـــاء  أشـــهر، فيمـــا اختفـــى  تســـعة 
علـــى الفور، واليـــوم جميعهم على قيد 

الحياة وبصحة جيدة”.
األشـــهر  مـــدى  “علـــى  أنـــه  وكشـــفت 
الســـابقة، قـــام فريـــق من الجواســـيس 
اإليرانييـــن  وعمالئهـــم  اإلســـرائيليين 
بتهريب طائرة كوادكوبتر مسلحة إلى 
داخـــل البـــالد، قطعة قطعـــة. وفي 23 
يونيو، قـــام الفريق بتجميع المجموعة 
ونقلهـــا إلـــى موقع على بعـــد 10 أميال 
من مصنع TESA في مدينة كرج حيث 
توجد شـــركة تكنولوجيا أجهزة الطرد 
أطلـــق   .)TESA( اإليرانيـــة  المركـــزي 
العناصـــر طائرة كوادكوبتـــر ووجهوها 

إلـــى المصنـــع وأطلقـــوا الحمولـــة، مـــا 
تسبب بانفجار كبير، ثم عادت الطائرة 
إلـــى موقع اإلطالق، حيث تم إخفاؤها 

الستخدامها مرة أخرى”.
ولفتـــت إلـــى أن “هـــذه العمليـــات تمت 
أثناء اســـتمرار المفاوضـــات في فيينا، 
دون  الموســـاد  عمليـــات  تنفيـــذ  وتـــم 

تعاون دولي”.
أعرب وزير االســـتخبارات اإلسرائيلية 
أن  فـــي  ثقتـــه  عـــن  شـــتيرن،  أليعـــازر 
كل  المتحـــدة  الواليـــات  تســـتخدم 
الوســـائل المتاحـــة لعدم تمكيـــن إيران 

من حيازة قنبلة نووية.
وشدد شـــتيرن، في تصريحات إلذاعة 
“كان” صبـــاح أمس الثالثاء، على قدرة 
بـــالده “علـــى منـــع إيران مـــن الحصول 
علـــى أســـلحة نوويـــة”، مشـــيرا إلى أن 
إسرائيل “ســـتبذل كل ما هو مستطاع 
لضمان أال تكون الوحيدة التي تتحرك 

في سبيل هذا الهدف”.
اإلســـرائيلي،  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
نفتالـــي بينيـــت، قـــال يـــوم األحـــد، إنه 
علـــى إيـــران الشـــروع فـــي دفـــع ثمـــن 

انتهاكاتها.
ودعا نفتالـــي بينيت الدول المشـــاركة 
في محادثات فيينا إلى التمسك بخط 
الهجـــوم أمام طهران، والتشـــديد على 
إيران الســـتحالة تخصيـــب اليورانيوم 

والتفاوض في آن واحد.
قـــد  اإلســـرائيلية  الحكومـــة  وكانـــت 
إلعـــداد  دوالر  مليـــار   1.5 خصصـــت 
القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة 

ضد مواقع نووية إيرانية.

نيويورك بوست

طائرة إسرائيلية دمرت منشأة نووية ال تزال هي والعمالء داخل إيران

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن 
أمـــس الثالثـــاء، أنـــه دمـــر ورشـــا لتركيب 
وتجهيـــز الصواريـــخ الباليســـتية بدائـــرة 
األشـــغال العســـكرية بصنعـــاء، ومنظومة 
بإطـــالق  مرتبطـــة  عســـكرية  اتصـــاالت 
المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء.

وأضـــاف التحالـــف أنه تم “تدمير ورشـــة 
ومخـــازن  األلغـــام  وتخزيـــن  لتصنيـــع 
أســـلحة بمديرية الثـــورة”. وأكد أنه اتخذ 
المدنييـــن  لتجنيـــب  وقائيـــة  “إجـــراءات 

واألعيان المدنية األضرار الجانبية”.
وفي وقت سابق من أمس، كان التحالف 
قـــد أعلن شـــن قصف دقيق علـــى أهداف 

عسكرية مشروعة في صنعاء.
عـــدم  المدنييـــن  مـــن  التحالـــف  وطلـــب 
المواقـــع  مـــن  االقتـــراب  أو  التجمـــع 
المســـتهدفة بصنعاء. كما أكـــد أن العملية 
فـــي صنعاء تتوافـــق مع القانـــون الدولي 

اإلنساني وقواعده العرفية.
في سياق آخر أعلن التحالف أمس تنفيذ 
26 عمليـــة اســـتهداف ضـــد المليشـــيا في 
مـــأرب والجـــوف خـــالل الســـاعات الــــ24 
الماضيـــة. وأكـــد أن االســـتهدافات دمرت 
18 آلية عســـكرية، وقضـــت على أكثر من 

150 عنصرًا إرهابيًا.
وكان التحالف قد أعلن فجر الثالثاء عن 

قصف دقيق ألهداف عســـكرية مشروعة 
في صنعاء. وقال: “دمرنا مواقع مرتبطة 
والمســـّيرات  الباليســـتية  بالصواريـــخ 
داخـــل صنعاء”. كما أوضـــح أن “األهداف 
شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ 
الباليســـتية والمســـّيرات”، مضيفـــًا “دمرنا 
كهوفـــا جبلية ومخازن ســـرية للصواريخ 

الباليستية على أطراف صنعاء”.

قصف دقيق على أهداف عسكرية مشروعة

تدمير ورش للصواريخ الباليستية بصنعاء

التحالف: اطالق الصواريخ البالستية على مناطق سكنية جرائم ضد االنسانية

البصرة/ سنجار ـ وكاالت

ُقتـــل أربعة أشـــخاص فـــي انفجـــار قنبلة 
بمدينـــة البصرة في جنـــوب العراق أمس 
الثالثـــاء فـــي أول هجـــوم مـــن نوعه منذ 
ســـنوات يقـــع في جـــزء من البـــالد يتمتع 

باستقرار نسبي. 
وقال مســـؤول كبير إنه يشـــتبه في قيام 

مقاتلي تنظيم داعش بتنفيذ الهجوم.
وقـــال الجيش العراقي في بيان مســـتندا 
إلـــى معلومـــات أوليـــة إن االنفجـــار وقـــع 
بالقرب من مستشفى رئيسي في المدينة 
ونجـــم عن انفجار دراجـــة نارية ملغومة، 
بينمـــا لـــم تعلـــن أي جهة بعد مســـؤوليتها 
عن التفجير، فيما تشير بصمات التفجير 
إلى تنظيم )داعش(، وفق ما ذكر محافظ 
للصحفييـــن  العيدانـــي  أســـعد  البصـــرة 
منطقـــة  فـــي  نـــادرة  بقنابـــل  الهجمـــات 
البصـــرة، حيث وقع آخـــر هجوم كبير في 
2017 وأعلـــن تنظيـــم داعش مســـؤوليته 

عنه.  وقالت الشـــرطة ومصادر طبية في 
وقـــت ســـابق إن 20 شـــخصا أصيبوا إلى 

جانب القتلى األربعة.
ومحافظـــة البصـــرة تعتبـــر هادئـــة أمنية 
ولم تشـــهد هجمات إرهابية منذ ســـنوات 

طويلة.
مـــن جانب آخر، قالت وكالة أنباء “هاوار” 
الرئيـــس  إن  الثالثـــاء،  أمـــس  الكرديـــة 

المشـــترك لمجلـــس “اإلدارة الذاتيـــة” في 
ســـنجار بالعـــراق مـــروان بـــدل ُقتـــل فـــي 

هجوم بطائرة مسيرة تركية.
وأضافـــت الوكالة أن بـــدل لقي حتفه في 
ناحيـــة خانســـور بقضـــاء ســـنجار التابـــع 
لمحافظة نينوى شمال العراق، بعد قصف 
طال ســـيارة كانت تقلـــه برفقة اثنين من 

أبنائه تم نقلهما إلى المستشفى.

مقتل قيادي كردي بغارة لمسّيرة تركية في سنجار

هجوم إرهابي يخترق الهدوء بالبصرة

عناصر من األمن العراقي في موقع االنفجار بالبصرة

دمشق - وكاالت
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

تاريخ :2021/12/5
 CR2021- 181688 إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه محمد باقر عبدالكريم باقر بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة / نعيمه اصغر اغا عباس رضا فعلى كل 
من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: عالمات الشواء     

 قيد رقم : 138754-1 

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 تقدمت إليها 
والفبركة   والحدادة  للحام  هاواي  ورشة  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك 
والمملوكة للسيد/ علي احمدعبد هللا القطان والمسجلة بموجب القيد رقم  5 -  
47933   بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد 
إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة  برأسمال وقدره ) 10,000 ( دينار بحريني، 

ليصبح مملوكا للنفس المالك وادخال شركاء التالية أسماؤهم:
علي احمد عبدهلل القطان  بنسبة   10 %

ANIL KUMAR BALAKRISHNAN بنسبة 80 %
RESHMY ANILKUMAR بنسبة 10 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة بوابة الذوادي لالدوات الكهربائية وااللكترونية والمملوكة للسيد ابراهيم 
عيسى عبدهللا محمد الذوادي والمسجلة بموجب القيد رقم 90803 - 2 ، بطلب بيع المحل 
التجاري المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
وقدره 5000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن جميع فروع المؤسسة 
الفردية تحت رقم  2,3,4,5  وعن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
RASHID PUTHAN PURAYIL بنسبة 33 %

NASEED THATTAN KANDIYIL بنسبة 33 %
NASEED THUNDIKANDY بنسبة 33 %

ابراهيم عيسى عبدهللا محمد الذوادي بنسبة 1 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مالكة  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيدة  والمملوكة  والتجارة،  للمقاوالت  المسماة  مؤسسة سنووايت  الفردية  المؤسسة 
بطلب   1-65022 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  مخلوق،  عبدالكريم  عبدعلي  شيماء   /
برأسمال  محدودة،  مسئولية  ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  التجاري    المحل  بيع 
وقدره 1000  ألف  دينار بحريني، وذلك بتنازل مالكة المحل التجاري عن كافة أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 رحمه خليل ابراهيم سلمان المرخي 51 %

  SIBIN SALIM %49
  

التاريخ   5/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021-181144   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 : ام اش بي للوازم الزراعيية

االسم التجاري الحالي : محمد حجي احمد بوشليبي
االسم التجاري الجديد : ام اش بي للوازم الزراعية للزراعة المائية

رقم القيد : 77588 – 3 
  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021-182161   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ابراهيم محمد علي العوضي

االسم التجاري الحالي : مثلجات بيرغ
االسم التجاري الجديد : افروس بلس للعصائر

رقم القيد : 54610 – 8
  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة هاي فيجن تكنلوجي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
فيجن  القانوني شركة هاي  المصفي  باعتباره  دليم  خليفه جاسم  السيد محمد 
تكنلوجي  المسجلة   بموجب القيد رقم 1 - 114761 ، طالبا إشهار إنتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

التاريخ : 6/12/2021
CR 2021- 172741  اعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلين ا السيدة / هدى محمد الشيخ يوسف سليمان تحويل المحل التجار ي
التالي : إلى السيد/ نوار علي عبدالرحمن الوزان

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 : 90134 – 2
االسم التجاري : صالون سيتى تاور للرجال

التاريخ6/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

) CR2021-18190 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاضل ميرزا محمد السماهجي  

االسم التجاري الحالي : مرحبا للخدمات الشحن والتفريغ  
االسم التجاري المطلوب :   مرحبا للتخليص الجمركي  

رقم  السجل : 48193 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مهد الكنوز للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مهد الكنوز للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 80492 ، طالبين 

تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1
 من : شركة مهد الكنوز للتجارة ذ.م.م  

                      MAHAD ALKANOOZ TRADING CO. W.L.L 
إلى : شركة مشروع رؤية األلفية ذ.م.م

                     MILLENNIUM ENTERPRISE VISION CO. WLL 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير اإلسم التجاري التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 07/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

CR2021-118996 طلب رقم  
تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 45330-1

اســـــــم التاجـــــــــــر:   لمياء السيد محفوظ محمد شبر                
االسم التجاري الحالي:  مؤسسة لمياء السيد محفوظ محمد شبر                    

االســـــم التجـــاري المطلوب : الواحة للحالقة الرجالية      

09األربعاء 8 ديسمبر 2021 - 4 جمادى األولى 1443 - العدد 4803



Vacancies Available
POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contac
17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.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 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

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

  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 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

YOUSIF GHULOOM RIDHA MAHMOOD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39192111  or  YOUSIF.SHANBEH@GMAIL.COM 

F 2 F (FARM 2 FORK) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17255820  or  ranji.rg@gmail.com 

MARAQ FOR TRADITIONAL FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
39111524  or  MKQ.UK.87@GMAIL.COM 

LAJBAR KHAN INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33414286  or  LAJBAR624@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38723187  or  SAMIM441551@GMAIL.COM 

AL BASHA SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

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

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

32183210  or  SLYGOK@YAHOO.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 

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 

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

  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 

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 

HARIPUR RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39522889  or  SJABERAZIZ61@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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SAEEDA METALS SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33252311  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39100900  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36363936  or  daytona@daytonabh.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

Silver Lana for Cleaning Bahraini partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39431833  or  ABU-WALLA@HOTMAIL.COM 

HOME HEALTH CARE CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17592888  or  INFO@HOMEHEALTH-BH.CO 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17250627  or  admin01@kameshki.com 

OMEGA PAINTS AND CHEMICAL INDUSTRIES  
has a vacancy for the occupation of

  BLENDER (COLORS) 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

RAMADA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac
17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

GULF MARCOM MARKETING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (PROMOTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17226262  or  KHAMIS@GULFMARCOM.COM 

YOUSIF ALYASSI ELECTRICAL CONTRACTING ES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39666625  or  abo.mo3ath.20@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

JAFFAR EBRAHIM COLD STORES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17291348 

ALBAZZAZ GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17784245  or  GARAGEALBAZZAZ@HOTMAIL.COM

ALI HUSSAIN EBRAHIM  W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33173311  or  HUSSAIN.QASSAB@GMAIL.COM 

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

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

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AWAL PALACE CERAMICA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17411879  or  ba7r6565@hotmail.com 

BELLISMA LADIES TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17777434  or  alanadol.constructions@gmail.com 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17672837  or  FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

MAJESTIC MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17737381  or  bahrainenterprises@batelco.com.bh 

FUJI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17641616  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

NEW CITY FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39658383  or  AUTOALASKA@GMAIL.COM 

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

SALMAN N.ABDULLA SULAIMAN(S.ALNAHBOR-11350)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33267933  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

MANAMA PHARMACY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33253413  or  MANAMAPHARMACY13@GMAIL.COM 

RAZAN EXPRESS CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39670099  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH 

AHLI UNITED BANK B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

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

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contac

17364858  or  admin@confab.com.bh 

SABAZU MIDDLE EAST CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac
32148747  or  MRGIREESH@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

LE NAILS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

34192906  or  ALNESF_ALAAKHER@HOTMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

City Max Fashions  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36064027  or  clean.tidy.bh@gmail.com 

AHMED ABBAS KADHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

Wolf construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17626373  or  YOUSIF.ALHASHIL@GMAIL.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 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

BABYLON CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

HAWAI AUTO SPARE PARTS & SCRAP STORE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38385555  or  Hussainkhalaf@GMAIL.COM 

BABYLON CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17730015  or  binu@unitcogroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALZAYANI INVESTMENTS CO. BSC (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

Bahrain Insulation technolgy co. BITTCO - Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17554745  or  shahbaz.bitcobahrain@gmail.com 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

APPETIZING MEAL RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
32242981  or  belalelshiekh@hotmail.com 

SAKURA Sandwiches  
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
39409898  or  THANI345@HOTMAIL.COM 

H L B BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

NAFEES BUILDING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39776659  or  amal.audit@gmail.com 

ASYAD COLD STORES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39654447  or  SAYEDYOUNIS@GMAIL.COM 

TEA  TOWN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33093551  or  BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33366925  or  PUREJEWELLERY925@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

Zagros fashion  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33995453  or  MIM.KHAN321@YAHOO.COM 

HAPPY TRIMMING SALOON W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

WORLD SHADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17644170  or  bills.worldshading@GMAIL.COM 

RED CAR GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17162977  or  plazaa.auto@gmail.com 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17007217  or  S.GHANI@CHEMQAT.COM 

MOAZZEM INTERNATIONAL - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

M. D. JOZ ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39999887  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

ASRAAR ALDANA CONSTURCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

ALGAZALY CARD ELECTRICITY & AC.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39686288  or  alsahabcar@hotmail.com 

Fatama auto serveses cars  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

39460628  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

TANATEESH HOUSE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17456229  or  Tanateeshhouse@gmail.com 

OUTI LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32222273  or  REEM-ERHAMA@HOTMAIL.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 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

Unicorn Technology Centre  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17260082  or  INFO@UTCBH.COM 

AL RUSHED COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39111155  or  STAF70@HOTMAIL.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

ALKHAZALEH DOCUMENTS CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

36087133  or  Hu951122@gmail.com 

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

AL BUHAMOOD REAL ESTATE CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33499014  or  ALBUHMOOD@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

BOLAN TOWER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17000490  or  bolanbh@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

S Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

Moda disigin couture  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

33434392  or  MODA.DESIGN.BH@GMAIL.COM 

HAI MILAN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39413322  or  ADEL.ALMEER222@GMAIL.COM 

RENDEZVOUS  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

Remmal Cold Store  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36667546  or  nafl77962@gMAIL.COM 

Raheem Vavakunju Trading Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33728886  or  raheem212@hotmail.com 

BEACH ROSE TOWER  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
33005576  or  RRBUESSA@ICLOUD.COM 

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

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

QUICK TRIP MARKETS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39484455  or  SNSHSL@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

Jaser Construction  
has a vacancy for the occupation of

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

AL KHUWAITER EXCAVATON EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

PALACE ARTS ADVERTISING AND PUBLICITY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17213124  or  PALACEARTSADV@GMAIL.COM 

Golden pottery decoration construction  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39638558  or  JAFFARABUTALIB@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 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17730343  or  hr@hafeera-group.com 

Zamil Air Conditioning and Refrigeration Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE (INDUSTRIAL PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17500000  or  BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

MOMO CHAI W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39212334  or  MOMOCHAIWLL@GMAIL.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 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17623882  or  accounts@florabh.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

JASIM MIAH REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

Al adil super market co wll  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

NETPEAS STATIONERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

AL MANAR BAKERIES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

Alentiaash Supermarket  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33998785  or  AZIZALHASAN46@GMAIL.COM 

ECO COOL AC repair  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39802838  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

Emcy Aluminium Company W.L.L                                      
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34157515  or  emcybahrain@gmail.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

SUN NIGHT FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGMENT OFFICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.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 

JAWAD ALAWI S.JAWAD MAHFOODH  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33727221  or  jawadalawi0@gmail.com 

Al Basma Secrets Fashion  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227838  or  AHMAD_BUTT1985@YAHOO.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

GREEN WORLD CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM 

AL SHAHD TRADING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39996938  or  ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

All men salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17601707  or  GDBAHRAIN@YAHOO.COM 

MAGABA GATE HAPPY CORN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33988884  or  ali.marhoon1949@gmail.com 

WASFA RESTAURANT COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33312345  or  WASFABH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17007771  or  HR@issbh.com 

PEARL OF ISLAND Antiques  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39267838  or  ALIVIRK111@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
17722066  or  ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L  
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

RICE -N- SPICE  MARKET CO. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38389244  or  JUNAIDBAHMARWA@GMAIL.COM  
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MCDONALDS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac
17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

TONSE  SOFTWARE PUBLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.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 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

BAIT ALAREESH FOR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
38883889  or  UMMONA56@GMAIL.COM 

Jaffar gate trading  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36670660  or  JAF.625@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac
17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALOMDAH CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17642869  or  alomdeh.carpentry.bh@gmail.com 

SURABHI ELEVATORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contac

39760018  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.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 

Acacia Palace contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38330844  or  acaciapalace97@gmail.com 

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17658555  or  alihusainsam@gmail.com 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

DELMON ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  WORKER-COIL WINDER-(HAND) 

 suitably qualified applicants can contac
17255527  or  DELTRIC@BATELCO.COM.BH 

Sayed zuhair  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39841310  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

TIP TOP MUFIZA INSTYLE TAILORING Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36425581  or  TIPTOPPLUS10@GMAIL.COM 

Fameeda construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39255457  or  fameedabh@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSALAM PACKAGING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39111162  or  INFO@WADIALSALAM.COM 

S.ABDULRAHIM ALHASHIMI CONSTRUCTION AND TRADING CO. -Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39676732  or  alhashimielectrical@gmail.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 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17460047  or  hotel.bahrain.hr@movenpick.com 

PAK RAVI CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39245209  or  CAREPOINT67@GMAIL.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

77082975  or  VPPHARMACY2020@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 

Pasta Express  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33623311  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

YASHMAK FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

34106418  or  YASHMAKBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66338558  or  MAEDAHALTOBLI@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

DAAR ALABBAS TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33265898  or  AWOODRAO111@GMAIL.COM 

FATI GLOW BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
33444552  or  AQLANAAS1@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36633480  or  essatowers@gmail.com 

KASWA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39664685  or  ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

VAKAS AZIZ MOHAMMAD AZIZ KHAN AMIR M.NIAZI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33084707  or  meharzebali@gmail.com 

SAMHAN GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39213222  or  LLMMDD1985@HOTMAIL.COM 

DHAKA CITY INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

JAWIY WAJWAI FOR FOOD AND DRINKS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36004543  or  SALMAN2029M@GMAIL.COM 

ROSE  Manpower Services  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contac

33903693  or  ROSEMANPOWERS@GMAIL.COM 

RIFE USA WLL  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17720256  or  INFO@RIFE-USA.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Aspen Construction W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17728037 

HASAN ALI MANSOOR ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13105727  or  MANSOORHASSAN844@GMAIL.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 

SCRUBBING ORIGNAL SECOND HAND FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33767655  or  H.JERDABI@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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.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 

ALKHULOOD BUILDING MATERIALS W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17781049  or  BIVIN05_GEO@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

LUTFI AUTO WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39465901  or  ABDULLA.SALMAN1@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI MAKKI HASAN EST.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39149694  or  ABUSAJAD74@HOTMAIL.COM 

Smart line Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33018191  or  STARSPEED_20@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.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 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33323541  or  samaderaty2013@gmail.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17007771  or  HR@issbh.com 

ARBEEL TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17590108  or  AQEELBUHASAN76@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 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd  
has a vacancy for the occupation of

  TRADES FORMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

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

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17296363  or  KHNK152@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

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 

Bahrain Precast Construction w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17875600  or  JSA@BPC.BH 

Palace art trading co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM 

REGENCY SALON (LADIES)  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17227604  or  ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@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 

APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C. (Public)  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17365532  or  mohdalhawaj@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ACTIVE POINT BUILDING MATERIALS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

33655522  or  FTC.BAHRAHIN@AL-FARES.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO  
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO  
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17700731  or  info@bmds.co 

UP DATE GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33200511  or  ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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 

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

 suitably qualified applicants can contac
17321753  or  AHMEDGA@BAS.COM.BH 

HASAN ALI HASAN  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.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 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

CLEARNESS ESTABLISHMENT FOR CLEANING AND CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17323898  or  CLEARNESSESTABLISHMENT@GMAIL.COM 

DEPAQ FOR JEWELLERY DESIGN  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17342474  or  shaker@depaj.com 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

SECCO BY COFFEA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

Bluescape properties WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17687071  or  SINGH.CHAMPA@GMAIL.COM 

RAWNAQ BEAUTY CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17700142  or  RAWNAQSALOON@GMAIL.COM 

ZARKHAN MIRAZAM K.SALEH ALMAHSOOD  
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contac

39111747  or  WALI_F9@YAHOO.COM 

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 

Jeyad Advisory W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contac

39438339  or  SALMAJTHOOB@JEYADADVISORY.COM 

GULF TAIPEI CHAINES RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39699542  or  KHALILDAWANI@YAHOO.CO.UK 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

SANSIRO REAL ESTATE &CLEARENCE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contac

33373383  or  S.HUSAIN@PUREGROUP.BH 

Mr bake & Sweets W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35581314  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

ABDULRIDHA ABDULLA HAIDER CARPENTRY WORK  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33260630  or  abdulredha.ali.shops@gmail.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 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net

 Loxon Solutions WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST/PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contac

33799005  or  KRISTOF.FARKAS@LOXON.EU 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
77890032  or  samaha@vidahotels.com 

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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33323541  or  SAMADERATY2013@GMAIL.COM 

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 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contac
17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39005310  or  SABI.SVCS@GMAIL.COM 

NEW WASEELA CONTRACTING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34199500  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656051  or  GOJRATECHBH@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

0  or  SAMJOCONTRACTING@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

MOHAMMED QAMBAR SPARE PART  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17723704  or  hello@qamber.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39922855  or  YK33357949@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALEBRAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

EXPERTISE OPTIC ZONE W.L.L. CO.  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
35999174  or  opticzonebah@gmail.com 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@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 

Aitana information technology and computer services w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

DAR AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  SUB-EDITOR(NEWSPAPERS & PERIODICALS) 
 suitably qualified applicants can contac

17620111  or  SAM.GDN.AK@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

Double Shining W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39487556  or  64923930@QQ.COM 

GAND RASK CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
39299932  or  SAYDO399@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Rongyuan Trading W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66705777  or  157552366@QQ.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

DAAEM  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

13300066  or  INFO@DAAEM.COM.BH 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contac

17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

36552208  or  mbusandal@thepalace.com.bh 

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 

LIONO PERFUMEs  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39688675  or  DONVIRONLIMIR@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.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 

M by Mirai Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39659666  or  sharifalsamahiji@hotmail.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 

ISA EBRAHIM ISA ALKAABI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456431  or  isaalkaabi@hotmail.com 

JASSIM GARDEN CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HERCULES WROUGHT IRON FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17769506  or  hercules_wll@yahoo.com 

Eshg Rana Salon  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

33954595  or  RANAALJENAID@GMAIL.COM 

Eshg Rana Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33954595  or  RANAALJENAID@GMAIL.COM 

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

  A/C MECHANIC 
 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 



عيسى بن عبداهلل: طابع خاص لبطولة العيد الوطني للقدرة
تحت رعاية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  الشــباب،  وشــئون  اإلنســانية 
وسباقات القدرة، أكمل االتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفــة وكافــة اللجــان جميع االســتعدادات النطالق بطولــة العيد الوطني 
للقدرة والتي تتزامن مع االحتفال بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة 

الملك المفدى وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين.

الدوليـــة  البحريـــن  قريـــة  وستشـــهد   
تنظيم 4 ســـباقات لمسافة 100 و120 
المحليـــة  التأهيليـــة  كـــم، والســـباقات 

لمسافة 40 و80 كم. 
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
االتحاد الملكـــي حريص على مواصلة 
تطوير رياضـــة القدرة البحرينية وفق 
رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة في ظـــل دعم واهتمام ســـموه 

المتواصل في مسابقات القدرة.
 وقـــال ســـموه “يعتـــز االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة بتنظيم 

بطولـــة العيـــد الوطنـــي التـــي تتزامـــن 
مع عيـــد جلوس جاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه واحتفـــاالت مملكة 
المجيـــد،  الوطنـــي  بالعيـــد  البحريـــن 
حيـــث إن االتحاد حريص على إخراج 
البطولة بأفضل مســـتوى تنظيمي وأن 
جميع اللجان أكملت جميع التجهيزات 

النطالق البطولة”.
بـــن  الشـــيخ عيســـى  ســـمو  وأضـــاف   
عبـــدهللا آل خليفـــة “تعد بطولـــة العيد 
الوطني للقـــدرة من البطـــوالت الهامة 
باالهتمـــام  تحظـــى  والتـــي  والقويـــة 
مـــن  الدائمـــة والمتواصلـــة  والمتابعـــة 

الفرســـان واإلســـطبالت المحليـــة وأنه 
سيشـــهد العديـــد مـــن المفاجـــآت نظرًا 
لهـــذه االســـتعدادات والجديـــة العالية 
والفرســـان  االســـطبالت  قبـــل  مـــن 
فـــي تحقيـــق أفضـــل النتائـــج وأعلـــى 
عطفـــًا  المتقدمـــة  والمراكـــز  المراتـــب 
على المســـتويات البارزة التي شهدتها 
الموســـم  فـــي  الماضيـــة  الســـباقات 

الحالي”.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار   
التوقعـــات  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
تشـــير إلى منافســـة قويـــة ومحتدمة، 

وتوقع ســـموه أن يكـــون اإلقبال كبيرا 
للمشـــاركة فـــي هـــذه البطولـــة بعـــد أن 
شـــهدت الســـباقات الماضية مشـــاركة 
والفرســـان  االســـطبالت  مـــن  واســـعة 
وهـــو مـــا يؤكـــد ســـير هـــذه الرياضـــة 
فـــي الطريـــق الصحيح ويســـعى دائمًا 

االتحاد لمواصلة التطوير.
 وتمنى سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة كل التوفيق لكافة الفرســـان 

واالسطبالت المشاركين في البطولة.

  برنامج البطولة

انطـــالق  الجمعـــة  يـــوم  وسيشـــهد   
الســـباقات التأهيلية المحلية لمســـافة 
40 و80 كم، وسيسبق االنطالق إقامة 

الفحص البيطري للجياد.
 وحـــدد االتحـــاد الملكـــي يوم الســـبت 
إلقامـــة الســـباقات الرئيســـية لمســـافة 
100 و120 كـــم لبطولة العيد الوطني، 
البيطـــري  الفحـــص  ســـيكون  فيمـــا 

للسباقات يوم الجمعة.

اللجنة اإلعالمية

اكتمال التجهيزات 
لبطولة العيد 

الوطني برعاية 
ناصر بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 
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مباريات اليومنتائج األمس

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

البحــــــــرين

مدينة عيسى

75

76

72

140

المنــــــامة

األهـــــــلي

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة

االتحـــــــاد

داركلــــــــيب

سماهيج

بني جمرة

5.30 مساًء

6 مساًء

7.30 مساًء

7.30 مساًء

النجــمــــة

النبيه صالح

المحرق

النصــــــــــــر

اتحاد ألعاب القوى

اتحاد ألعاب القوى

تحـــت رعايـــة كريمـــة من لـــدن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، تســـتضيف مملكة البحرين 
ســـباق نصف ماراثـــون البحرين الملكي الليلي والذي ســـيقام 
يوم األحد 12 ديسمبر 2021 انطالقا من قرية القدرة بتنظيم 
مـــن االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القـــوى واعتمـــاد رســـمي من 

 .IAAF االتحاد الدولي أللعاب القوى
 وخصصـــت اللجنة المنظمة لســـباق نصـــف ماراثون البحرين 
الملكـــي الليلي 60 ألف دوالر ألصحاب المراكز الثالثة األولى، 
حيـــث ســـيحصل صاحـــب المركـــز األول على 30 ألـــف دوالر، 

والثاني على 20 ألف دوالر، والثالث على 15 ألف دوالر. 
 كمـــا ســـيقام ســـباق منفصـــل لمســـافة 5 كيلومتـــرات للرجال 

والســـيدات والـــذي ســـيقام خالل الفتـــرة األولى التي تســـبق 
ســـباق نصـــف ماراثـــون البحريـــن الملكـــي الليلـــي وخصصت 

ألصحاب المراكز الخمسة األولى جوائز مالية. 
 هذا وقد فتح باب المشـــاركة والتســـجيل في الســـباق والذي 

ســـيحظى بمشـــاركة نخبة من األبطال األولمبيين والعالميين 
وأصحاب األرقام القياسية العالمية. 

 ومن المؤمل أن يشهد سباق نصف ماراثون البحرين الملكي 
الليلـــي مشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل كوكبة مـــن أبـــرز العدائين 
والعـــداءات بعدمـــا حصلـــت النســـخة األولى من الســـباق في 
2019 علـــى جائـــزة أفضل ســـباق نصـــف ماراثون فـــي العالم 
حســـب تصنيـــف االتحاد الدولـــي أللعاب القوى مـــن بين 493 
ســـباقا أقيـــم في مختلـــف دول العالم وهو ما يجســـد المكانة 
البـــارزة للمملكة وريادتها في تنظيـــم أكبر األحداث الرياضية 
في ظل الرعاية الفائقة التي توليها القيادة الرشـــيدة للحركة 

الرياضية.

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غد الجمعة السباق التاسع لهذا الموسم 
والــذي ســيقام علــى كــؤوس ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد ال خليفــة النائــب األول لرئيــس 
المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئة العامــة للرياضة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينية وكأس نجلي سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد ال خليفة وسمو الشيخ 
عبــدهللا بــن خالــد بــن حمد ال خليفــة، باالضافة الــى كأس العيد الوطني المقــدم من وزارة 

شؤون االعالم.

كما سيشـــهد السباق التاســـع انطالقة سلسلة 
أشـــواط ســـباقات بطولـــة البحريـــن الدوليـــة 
االولـــى لســـباق الخيـــل والتـــي ينظمهـــا نادي 
راشـــد للمرة االولى وبمشاركة مالك ومدربين 
العالميـــة  مـــن مختلـــف اإلســـطبالت  وجيـــاد 

بجانب مجموعة اإلسطبالت البحرينية.
وتأتـــي فكرة تنظيم بطولـــة البحرين الدولية 
لســـباق الخيـــل علـــى أثـــر النجاحـــات الباهرة 
والمكاســـب وردود األفعال الدولية األيجابية 
والثقة والسمعة الدولية الطيبة التي تحققت 
من خالل تنظيم النسخ الثالث األولى لسباق 
البحرين الدولـــي للخيل 2019 و2020,2021 
ممـــا شـــكل دافعـــًا كبيـــرًا لتنظيـــم أول بطولة 
دوليـــة لســـباق الخيـــل علـــى أرض البحريـــن 
بما يســـاهم في تعزيز مكانـــة مملكة البحرين 
في عالم رياضة ســـباقات الخيل، وستشـــكل 

نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـيرة ســـباقات الخيـــل 
البحرينية من خالل إســـتقطاب مجموعة من 
جيـــاد االســـطبالت العالميـــة ذات التصنيفات 
العاليـــة وبحضور مدربين وفرســـان عالميين، 
وأن تنظيـــم هذا الحـــدث الدولي على مضمار 
البحرين سيشـــكل إضافـــة ودعمًا للســـباقات 
الموســـمية التـــي ينظمها نادي راشـــد وأبرزها 
ســـباق كأس جاللة الملك وســـباق كأس سمو 

ولي العهد.
وستشـــتمل بطولـــة البحرين الدوليـــة األولى 
على 10 أشواط ستقام بصورة متفرقة خالل 
ســـباقات الموســـم الجـــاري، حيـــث ســـتكون 
مخصصة للخيـــل المصنفة من “85 إلى 100” 
عالميـــًا، وتبلـــغ إجمالي جوائزهـــا المالية 550 
ألف جنيه أسترليني بواقع 50 ألف جنيه لكل 
شوط بحيث سينال الفائز بالمركز األول مبلغ 

30 ألـــف جنيه، فيما ســـينال كال مـــن المضمر 
والحصـــان األكثـــر نقاطـــًا فـــي نهاية أشـــواط 
البطولـــة علـــى جائزة ماليـــة قدرهـــا “25 ألف 

جنيه أسترليني”.
وقـــد أعلنـــت قائمـــة الجيـــاد المشـــاركة فـــي 
الســـباق والتي ضمت 64 جوادا في االشواط 
الثمانية للســـباق النحو التالي: الشـــوط األول 
يقـــام على كأس ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة لجياد جميع الدرجات والمبتدئات 

من خيـــل البحرين العربية األصيلـــة “الواهو” 
لمســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 3000 دينـــار 

وبمشاركة 4 جياد.
 الشـــوط الثاني يقام على كأس ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن خالد بن حمـــد آل خليفـــة لجياد 
جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات “نتـــاج محلي” 
دينـــار   3000 والجائـــزة  متـــر   1200 مســـافة 

وبمشاركة 5 جياد.
الشـــوط الثالث يقام على كأس المنامة لجياد 

ســـباق التوازن “مستورد” مســـافة 1400 متر 
وبمشاركة 16 جوادًا.

الشوط الرابع: يقام على كأس المحرق لجياد 
ســـباق التوازن مســـافة 2000 متر وبمشاركة 

15 جوادًا.
الشوط الخامس يقام على كأس سمو الشيخ 
فيصـــل بـــن خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة لجياد 
الفئـــة الثالثـــة مســـافة 2200 متـــر والجائـــزة 

4000 دينار وبمشاركة 5 جياد.
ســـمو  كأس  علـــى  يقـــام  الســـادس  الشـــوط 
الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة لجياد الفئة 
الثانية “مستورد” مسافة 1200 متر مستقيم 

والجائزة 10000 دينار وبمشاركة 6 جياد.
الشـــوط الســـابع يقام على كأس ســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة لجيـــاد الفئة األولى 
والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة  “مســـتورد” 

10000 دينار وبمشاركة 6 جياد.
الشـــوط الثامن يقام على كأس العيد الوطني 
األعـــالم”  شـــؤون  وزارة  “برعايـــة  المجيـــد 
والمخصص لجياد الدرجة األولى “مســـتورد” 
مســـافة 2400 متـــر والجائـــزة 10000 دينـــار 

وبمشاركة 7 جياد.

جاللة الملك

علي الرميحيسمو الشيخ خالد بن حمد

يقام 12 ديسمبر الجاري انطالًقا من قرية القدرة

السباق التاسع يشهد انطالقة أشواط بطولة البحرين الدولية األولى

جاللة الملك يرعى سباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي

تنافس مرتقب على كؤوس خالد بن حمد ونجلي سموه والعيد الوطني



خالد بن حمد يشيد بنجاحات الجوجيتسو البحرينية
أشــاد ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة 
مــن  البحرينيــة  الجوجيتســو  رياضــة  حققتــه  بمــا  البحرينيــة،  األولمبيــة 

نجاحات عززت من التواجد البحريني في هذه الرياضة العالمية.  

جاء ذلك، خالل اســـتقبال سموه بمكتبه 
بقصـــر الـــوادي، أفراد المنتخـــب الوطني 
للجوجيتســـو، الذي نجح بتحقيق إنجاز 
جديـــد بإحرازه 8 ميداليـــات ملونة، منها 
7 ميداليـــات ذهبيـــة وميداليـــة برونزية، 
العالـــم  بطولـــة  فـــي  المشـــاركة  خـــالل 
للجوجيتســـو وبطولة أبوظبـــي العالمية 
لألســـاتذة، التـــي اســـتضافتها العاصمـــة 
أبوظبـــي خـــالل الفتـــرة -7 19 نوفمبـــر 

الماضي. 
وقد حضر اللقاء، ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
رئيـــس  نائـــب  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس المجلس 

البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة، والرئيـــس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عبدالرحمن عســـكر، واألمين العام للجنة 
النصـــف،  محمـــد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
ورئيس االتحاد البحريني للجوجيتســـو 
رضا إبراهيم منفـــردي وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة. 
وقـــد هنـــأ ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
اتحـــاد  وأعضـــاء  رئيـــس  خليفـــة  آل 
المنتخـــب  وأفـــراد  الجوجيتســـو 
عكـــس  الـــذي  المشـــرف،  اإلنجـــاز  بهـــذه 
المســـتوى المتقـــدم الـــذي وصلـــت إليـــه 
رياضة الجوجيتســـو البحرينيـــة، والتي 

تنافـــس  أن  خاللـــه  مـــن  اســـتطاعت 
وتحصـــد النتائج المتميزة، والتي عززت 
من المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة 
البحرين على خارطة الرياضة العالمية. 
وثمـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  خليفـــة 
تهيئـــة  فـــي  للجوجيتســـو   البحرينـــي 
والمنتخبـــات  للفـــرق  المثاليـــة  األجـــواء 
الوطنيـــة، لخـــوض مختلف المشـــاركات 
علـــى الشـــكل الذي يســـهم فـــي ظهورها 
بالصـــورة المشـــرفة وتحقيقهـــا للنتائـــج 
المتميزة، مشيدا سموه بالمستوى الكبير 

الـــذي قدمـــه العبـــو المنتخـــب فـــي هذه 
المشاركات، الذي يؤكد على ما يتمتعون 
بـــه من مهـــارات وقدرات عاليـــة، نجحوا 
مـــن خاللها في كتابة اســـم البحرين في 
ســـجل األبطـــال ورفـــع علمهـــا عاليـــا في 
هـــذه المحافـــل الدوليـــة، متمنيـــا ســـموه 
في الوقت ذاته للمنتخب دوام التوفيق 

والنجاح في البطوالت القادمة. 
من جهته، قدم رئيس االتحاد البحريني 

منفـــردي،  إبراهيـــم  رضـــا  للجوجيتســـو 
الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، على رعايـــة ودعم 
ســـموه لجميع الرياضات السيما األلعاب 
القتاليـــة، حيـــث ســـاهم ذلك فـــي تبوئها 
للعديـــد  وتحقيقهـــا  متقدمـــة  لمكانـــة 
مـــن اإلنجـــازات المشـــرفة التـــي تضـــاف 
لسلســـلة النتائـــج المميـــزة التـــي حققتها 
هذه األلعاب لســـجل الرياضة البحرينية، 

مؤكـــدا أن االتحـــاد مســـتمر فـــي تنفيـــذ 
خططـــه وبرامجه وفق سياســـات العمل 
البحرينـــي  المجلـــس  ينتهجهـــا  التـــي 
لأللعـــاب القتالية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، والتـــي  ســـلمان 
تتماشـــى مـــع سياســـات الهيئـــة العامـــة 
للرياضة، بهدف مواصلة العطاء لتحقيق 
المزيد من النجاحات التي تحقق التقدم 

لقطاع الرياضة بالمملكة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
سموه يهنئ رئيس 

وأعضاء االتحاد وأفراد 
المنتخب بإنجازات 

العالمية واألساتذة

أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، باإلنجازات 
والنجاحــات التــي حققتهــا اللجنــة األولمبيــة خــالل الــدورة االنتخابية الماضية 2017 - 2021 والتــي تعتبر ثمرة لدعم ورعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومســاندة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 

جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه االجتماع 
اللجنـــة  إدارة  لمجلـــس  واألخيـــر  التاســـع 
الحاليـــة  االنتخابيـــة  بالـــدورة  األولمبيـــة 
2017 - 2021 والذي عقد مساء االثنين 6 
ديسمبر 2021 بمكتب سموه بقصر الوادي 
بحضور  األمين العام محمد حسن النصف 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
 وثمـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة دور أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي 
صياغـــة الرؤية والسياســـة العامـــة للجنة 
األولمبيـــة معربـــا ســـموه عن بالـــغ تقديره 
ألعضـــاء مجلس اإلدارة على ما بذلوه من 

عطاء خالل الدورة االنتخابية الماضية.
 وأشـــاد ســـموه بالجهـــود المتميـــزة التـــي 
بذلهـــا الجهـــاز التنفيـــذي للجنـــة األولمبية 
بقيادة محمد حســـن النصف وجهود كافة 
منتســـبي وموظفـــي اللجنـــة والذيـــن كان 
لهـــم دور بارز في تحقيـــق القفزة والتقدم 

الكبير الذي أحرزته الحركة الرياضية.
 عقب ذلك، بدأ ســـموه االجتماع بمناقشة 
البنـــود المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، 
حيـــث تمـــت أوال المصادقـــة علـــى محضر 
االجتمـــاع الثامـــن لمجلـــس اإلدارة، وفـــي 
البند الثاني اطلع مجلس اإلدارة على آخر 
المســـتجدات اإلداريـــة والماليـــة باللجنـــة 
األولمبية ومن بينها توقيع االتفاقية التي 
أبرمتها اللجنة األولمبية مع كال من اللجنة 
األولمبيـــة الســـعودية واللجنـــة األولمبيـــة 
الروســـية، واطلـــع المجلـــس علـــى تعديل 

بعـــض مـــواد النظـــام األساســـي والتي تم 
اعتمادهـــا مـــن قبل مجلـــس اإلدارة والتي 
تضمنـــت المواد رقـــم 2 و5 و31 و32 و41 
منه كمـــا تمت إضافة مـــادة جديدة تحت 

رقم )16 مكرر(.
 واســـتعرض األميـــن العـــام أهـــم إنجازات 
اللجنـــة األولمبية خالل الفتـــرة من 2019 
لغايـــة 2021 وبدأها باإلنجـــازات اإلدارية 
التنظيمـــي  الهيـــكل  إعـــادة  التـــي شـــملت 
واإلداري للجنة األولمبية عبر خلق هيكل 
 تنظيمـــي فعال لالرتقـــاء بمنظومة العمل 
اإلداري والمالـــي والفنـــي وتطبيـــق نظـــام 
الحوكمة والعمل المؤسســـي واالســـتغالل 
األمثـــل للموارد البشـــرية المتاحـــة لتعزيز 
المهـــام  فـــي  االزدواجيـــة  وتقليـــل  األداء 
واســـتقطاب الكفـــاءات لالرتقـــاء بالعمـــل 
الرياضـــي المؤسســـي وهـــو مـــا أدى إلـــى 
خفـــض التكاليـــف بنســـبة 22 % وزيـــادة 

اإلنتاجية بنسبة 45 %.
 وتحـــدث النصف عن إنجازات األكاديمية 
المنصـــة  شـــملت  والتـــي  األولمبيـــة 
الرقمـــي  التحـــول  لمواكبـــة  اإللكترونيـــة 
وخفض إجمالي المصروفات بنسبة 55.6 
%. وأوضح النصف أن اإلنجازات اإلدارية 
شـــملت كذلـــك تطويـــر نظـــام مخصصات 
عـــدة  خـــالل  مـــن  الرياضيـــة  االتحـــادات 
معاييـــر مـــن بينهـــا اإلنجـــازات الرياضيـــة 
والبرامج واألنشطة واإلمكانيات والفرص 
وااللتـــزام  واألثـــر  واألهميـــة  المســـتقبلية 

المالي واإلداري.
 وفيمـــا يتعلق باإلنجـــازات الرياضية فقد 
حققت البحرين فـــي 2019 )688 ميدالية 
ملونـــة( من أصـــل 142 مشـــاركة مقارنة بـ 
)524 ميداليـــة ملونة( في 2018 من أصل 
166 مشـــاركة، ومن أبرز اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا الرياضة البحرينيـــة الفوز بفضية 
أولمبيـــاد طوكيو 2020 فـــي العام الجاري 
2021 وتحقيق عـــدة إنجازات نوعية في 

.2019
وأمـــا بخصـــوص اإلنجـــازات الماليـــة فقد 
أوضـــح األميـــن العـــام بـــأن اللجنـــة قامت 
بتطوير وتحديث النظام المالي المحاسبي 
وتحديـــث جميـــع الســـجالت المحاســـبية 
لألعـــوام الســـابقة والتأكـــد مـــن مطابقتها 

مـــع شـــركة مســـك الســـجالت المحاســـبية 
واعتمـــاد وتطبيق نظـــام التقاريـــر الذكية 
مـــن  العديـــد  وتنفيـــذ  إنجـــاز  وتـــم   )BI(
األهـــداف والمبـــادرات لتحقيـــق التـــوازن 

المالي بين المصروفات واإليرادات. 
 وذكـــر أن اللجنة األولمبيـــة خالل جائحة 
كورونـــا “ كوفيـــد - 19” تحملـــت تكاليـــف 
خفض ميزانية االتحادات في الباب األول 
)األجور والرواتب( وتحملت تكاليف خطة 
التعقيم والفحص الســـتكمال المســـابقات 
المحليـــة لموســـم 2019 - 2020 وإنشـــاء 

المجمع األولمبي المائي.
 كما أشار النصف إلى العديد من النجاحات 
قاعـــدة  إنشـــاء  فـــي  المتمثلـــة  األخـــرى 
البيانـــات الوطنيـــة للرياضييـــن وبرنامـــج 

خالـــد بن حمـــد لرياضيي النخبـــة ومبادرة 
الســـفراء الرياضييـــن وتوقيـــع بروتوكول 
األولمبيـــة  اللجنـــة  مـــع  الثنائـــي  التعـــاون 
اإلســـبانية وتوقيع اتفاقية مع المؤسســـة 
الملكية لإلنقاذ والســـالمة المائية وإنشـــاء 
المســـبح األولمبي العائم الذي يعتبر األول 
من نوعه على مستوى البحرين والمنطقة 
ومبـــادرة “نتالقـــى أون الين” خـــالل فترة 
الوطنيـــة  اللجنـــة  وتشـــكيل  الجائحـــة 
مدونـــة  واعتمـــاد  المنشـــطات  لمكافحـــة 

البحرين لمكافحة المنشطات.

 بعـــد ذلك اعتمـــد مجلس اإلدارة مســـودة 
التقريـــر المالي لعـــام 2020 وتم بحث آخر 
المستجدات بخصوص اللجان التنظيمية 
الخليجيـــة لأللعـــاب الرياضيـــة بنـــاء على 
التقريـــر الوارد من األمانـــة العامة لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وأخيرا 
اإلدارة  مجلـــس  قـــرر  الثالـــث  البنـــد  فـــي 
اعتماد انعقـــاد اجتماع الجمعية العمومية 
رقـــم )41( للجنة األولمبيـــة البحرينية يوم 

الخميس الموافق 6 يناير 2022.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

خالد بن حمــد يشيــد بإنجــازات “األولمبيـة”
لدى ترؤس سموه االجتماع األخير للدورة االنتخابية 2017 - 2021

جانب من االجتماع

سمو الشيخ خالد بن حمد

 سمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط منتخب الجوجيتسو 
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ــاد الــبــحــريــنــي  االتــــحــ
لكرة القدم ُمطالب بفتح 
مــدرب  مــع  فني  تحقيق 
منتخبنا الوطني سوزا، عن 
الخروج المبكر من بطولة كأس العرب. 
إذ ليس من المعقول أن تمر المشاركة 
أن  وعــتــاب”، خصوًصا  “حــســاب  دون 

المستويات والنتائج سلبية للغاية.

المنصف  غــيــر  مـــن 
أو  ــة  مــقــول ــق  ــطــل ُت أن 
عبارة “بطولة للنسيان” 
منتخبنا  مــشــاركــة  عــلــى 
في بطولة كأس العرب بهذه الصورة 
يعتبر  ــر  األمـ أن  الــغــريــبــة، خــصــوًصــا 
بعد إخفاق متمثل في سوء  إخفاًقا 
من  والــخــروج  والنتائج  المستويات 

تصفيات مونديال 2022.

لكرة  منتخبنا  مـــدرب 
ــبــرتــغــالــي ســـوزا  ــقـــدم ال الـ
هذه  بسياسته  “إن  يقول 
الالعبين  لكل  الفرصة  يتيح 
أجل  مــن  واالحــتــكــاك  الخبرة  الكتساب 
بعد  وســؤالــنــا:  المقبلة”،  االستحقاقات 
وتاله  المونديال  تصفيات  من  الخروج 
يتحدث  بطولة  أيــة  عــن  ــعــرب،  ال كــأس 
ستقام  آسيا  كــأس  منافسات  أن  طالما 

في العام 2023؟

مـــــن حـــــق الــــشــــارع 
ــبــحــريــنــي  الـــريـــاضـــي ال
ــة األولــــــــى أن  ــدرجــ ــ ــال ــ ب
ــن الــمــحــصــلــة  يــتــعــجــب مــ
بطولة  في  “األحمر”  لمشاركة  النهائية 
كـــأس الـــعـــرب، خــصــوًصــا أن الــمــدرب 
وأقوى  بأفضل  تعج  قائمة  لديه  سوزا 
عليه،  غريبة  تعتبر  ال  والتي  العناصر 
بالشكل  استغاللها  يستطع  لــم  ولــكــن 

الصحيح!

اإلنجازات ثمرة لدعم جاللة الملك وولي 
العهد رئيس الوزراء وناصر بن حمد

سموه يثمن دور مجلس اإلدارة وجهود 
الجهاز التنفيذي 

 النصف يستعرض اإلنجازات الرياضية 
واإلدارية والمالية 
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قـــال المـــدرب والمحلـــل الفنـــي صديـــق 
لمنتخبنـــا  المبكـــر  الخـــروج  إن  زويـــد 
مـــن كأس  القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي 
العـــرب من دون تحقيق أي فوز أو هدف 

يعود ألربعة أسباب رئيسة.
وكان منتخبنـــا قـــد خســـر مـــن قطـــر في 
المواجهـــة االفتتاحيـــة 1/ 0 وتعـــادل مع 
العراق سلبا قبل أن يخسر من عمان 3/ 0 

ليودع المنافسة.

غير جاهزين

أوضـــح زويـــد أن منتخبنـــا شـــارك مـــن 
دون جاهزيـــة فنيـــة وبدنية، وهي ســـمة 
دائمـــة لمنتخباتنا الوطنية والقائمة على 

االجتهاد والتجمع في المناســـبات والتي 
يمكـــن أن تصيب كما حصل في بطولتي 
غـــرب آســـيا وخليجـــي 24 أو تخيب كما 
حصل فـــي تصفيـــات كأس العالم 2022 

وكأس العرب.
وأضـــاف “دورينا متوقـــف لما يقارب من 
شـــهر والالعبيـــن لـــم يخوضـــوا مباريات 
منتخبـــات  بعكـــس  الكفايـــة  فيـــه  بمـــا 
العراقـــي  فالمنتخـــب  مجموعتنـــا، 
والعمانـــي يلعبان في الدور الحاســـم من 
التصفيـــات الموندياليـــة، ومنتخب قطر 
يعد باســـتمرار وخاض عدة بطوالت في 
أوروبـــا وأمريـــكا، وبالتالـــي فـــإن حلـــول 
منتخبنـــا بالمركز األخير فـــي المجموعة 

أمر اعتيادي..”.

توقف الدوري

وأشـــار زويـــد إلـــى أن توقفـــات الـــدوري 
المحلـــي كان لهـــا أثر ســـلبي علـــى معظم 
الالعبيـــن، فالعب جالس فـــي بيته لمدة 
مثـــل  مقارنتـــه كالعـــب  يمكـــن  ال  شـــهر 
علـــي مدن محتـــرف العروبـــة اإلماراتي، 
ومـــع ذلك فإن المـــدرب وضعه على دكة 

االحتياط!
مضيفـــا “لمـــاذا نوقـــف مباريـــات الدوري 
قبل أي اســـتحقاق خارجي للمنتخبات؟ 
خـــالل مباريـــات fifa day، فـــإن التوقف 
عنـــد  يتعطـــل  الـــدوري  ولكـــن  طبيعـــي، 
للمنتخبـــات  اســـتضافة  أو  مشـــاركة  أي 
النســـائية أو الفئـــات العمريـــة، فهـــذا أمر 
غير معقول! إن لذلك مردود ســـلبي على 

العبي األندية..”.

مباريات ودية ضعيفة

وذكـــر زويد بـــأن المباريـــات الودية التي 
ولـــم  ضعيفـــة  كانـــت  منتخبنـــا  خاضهـــا 
تحقـــق النتائـــج المطلوبـــة، ولذلـــك فـــإن 
العبينا لم يستفيدوا منها إطالقا وكانت 
النتيجـــة هـــي األداء المخيب في بطولة 
كأس العـــرب، أما منتخبـــات مجموعتنا، 
فإنها خاضـــت مباريات قوية اســـتفادت 
منهـــا والفـــوارق الفنيـــة والبدنيـــة كانـــت 

واضحة.
وأضاف “ندرك تماما بأنه ينبغي تحسين 
تصنيفنا الدولي للتصفيـــات المونديالية 
القادمـــة، ولكن عبر اللعـــب مع منتخبات 
قويـــة وأخـــرى ضعيفة في الوقـــت ذاته 
ضعيفـــة  جميعهـــا  منتخبـــات  وليســـت 

وبعضها متوسط ..”.

إستراتيجية سوزا

المـــدرب  إســـتراتيجية  زويـــد  وانتقـــد 
البرتغالي هيليو سوزا بالتدوير والتغيير 
تلـــك  تغييـــر  أهميـــة  مؤكـــدا  المســـتمر، 
السياســـة، مضيفـــا “نجـــح ســـوزا بتلـــك 
اإلســـتراتيجية فـــي بطولتي غرب آســـيا 
وخليجـــي 24؛ ألن جميـــع الالعبين كانوا 
جاهزيـــن، أمـــا فـــي الوقت الحالـــي، فإن 
4 5- العبيـــن مســـتواهم هابـــط،  هنـــاك 
ولدينـــا نحو 8 العبيـــن أعمارهم أكثر من 

30 سنة ..”.
وأضاف “في بطولة كأس العرب خســـرنا 
لـــم يســـتدع العبيـــن  فالمـــدرب  اســـمنا، 
صغـــارا تحت الـ 23 على غـــرار المنتخب 
الســـعودي ليكسبهم الخبرة، وفي الوقت 
ذاتـــه لم يتمكن من المنافســـة بالمنتخب 

األساسي.. لدينا نحو 8 العبين أعمارهم 
فاقـــت الــــ 30 وينبغـــي للمـــدرب تأهيـــل 
جيـــل جديـــد إلحاللهـــم فـــي المنتخـــب 

تدريجيا..”.
وأكـــد زويد أن تـــدارك تلـــك النتائج تبدأ 
بتنظيم مســـابقة الـــدوري بصورة افضل 
وإلغـــاء التوقفات المتكـــررة التي أضرت 
بالكرة البحرينية وخوض مباريات ودية 

قوية.

4 أسباب أخرجت منتخبنا من كأس العرب

صديق زويد

الدوحة - الوفد اإلعالمي

وّدع منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة القـــدم بطولة 
كأس العـــرب مبكـــًرا مـــن الـــدور األول وبصـــورة 
مخيبة لآلمال والتوقعات بعد خســـارته القاســـية 
دور  ختـــام  فـــي  عمـــان  أمـــام  نظيفـــة  بثالثيـــة 
المجموعـــات، لتكتـــب نهايـــة مشـــاركة متواضعة 
األحمـــر مكتفًيـــا بنقطـــة وحيـــدة بتعادله الســـلبي 
مع العراق وخســـارتين أمام قطر وعمان دون أن 

يسجل أي هدف في البطولة.
ولـــم يتوقـــع الكثيـــرون أن تنتهـــي مشـــاركة األحمر 
بهـــذه الصـــورة المتواضعـــة التـــي ال تعكـــس الحالة 
التـــي عاشـــها المنتخـــب فـــي الفتـــرة األخيـــرة التي 
تـــوج خاللهـــا ببطولتـــي الخليـــج وغرب آســـيا، لكن 
المنتخـــب فاجـــأ الجميـــع بظهـــوره المتواضـــع على 
جميع المستويات ورســـم عالمات استفهام تحتاج 

إلى عملية تصحيح المسار في المرحلة القادمة.
وأفتقـــد األحمـــر العديـــد مـــن المقومات واألســـلحة 
التـــي تميز بها فـــي الفترة الماضيـــة وأبرزها افتقاد 
المنتخـــب لهويتـــه الفنيـــة وكذلك العزيمـــة والروح 
القتاليـــة المعهودة عنه والتي كانت غائبة خصوًصا 
فـــي لقـــاء عمـــان الـــذي لم يكـــن أكثـــر المتشـــائمين 
توقعـــوا هـــذا الســـيناريو المريـــر بعدمـــا كان ســـقف 
التوقعـــات والطموحات مرتفًعا نحو تحقيق نتيجة 
إيجابية والتأهل إلى ربع النهائي، لكن جرت األمور 

عكس االتجاه.
كمـــا ظهرت األخطـــاء والثغرات الفنية ســـواء على 
صعيد المســـتوى الجماعـــي للمنتخب وغياب عامل 
االنســـجام وترابـــط الخطـــوط أو المســـتوى الفردي 
مســـتوياتهم  عـــن  بعيـــدا  ظهـــروا  الذيـــن  لالعبيـــن 
المعروفـــة، وتعددت األخطاء في الناحية الدفاعية 
والســـلبية الهجومية خالل المباريات الثالث والتي 
تـــراوح فيهـــا األداء من البداية الجيدة نســـبًيا أمام 
قطـــر في االفتتاح قبل التراجع في مباراتي العراق 
وعمـــان مما جعل المنتخب عاجًزا عن تســـجيل أي 

هدف.
وعلق مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي سوزا على 
خسارة األحمر امام عمان وخروجه من الدور االول 
بأن المنتخب لم يظهر بالشـــكل المطلوب، وســـارت 
مجريـــات وظروف المبـــاراة في غيـــر صالحنا على 

عكس الفريق العماني األكثر تنظيًما وتركيًزا.
وقـــال ســـوزا: “ دخلنا المباراة برغبـــة الفوز وحاولنا 
فرض أســـلوبنا فـــي البدايـــة، لكننا واجهنـــا صعوبة 
مـــن جانب الفريـــق العماني والذي اســـتطاع التقدم 

بهـــدف، وفي الشـــوط الثاني حاولنـــا الدخول بقوة، 
لكـــن فوجئنـــا بهدف عمانـــي مبكر، فصعبـــت األمور 
علـــى منتخبنـــا وحاولنـــا إجـــراء تبديالت لتنشـــيط 
الفريـــق وتقليص فارق النتيجـــة، لكن دون جدوى، 

حيث أستمرت االفضلية للفريق العماني”.
وطالب سوزا بأن التكون كأس العرب نهاية للفريق 
بـــل يمكـــن االســـتفادة منهـــا ضمـــن مســـيرة العمـــل 
المتواصل في تطوير الفريق والالعبين واكتســـاب 
خبـــرة المباريـــات؛ من أجـــل االســـتحقاقات القادمة 

للمنتخب”.

سيد جعفر: منتخبنا لم يظهر بمستواه 

أكد قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم الســـيد محمد 
جعفـــر أن المنتخـــب لـــم يظهر بالمســـتوى المطلوب 
فـــي مبـــاراة عمـــان، وهو مـــا أدى لخســـارته بثالثية 

نظيفة، ليودع كأس العرب.
وقال سيد جعفر ان منتخبنا كان بعيًدا عن مستواه 
فـــي هـــذه المبـــاراة وعجـــز عـــن صناعـــة الخطـــورة 
والفرص حتى الكرات التي ســـنحت لالعبينا خالل 
الشـــوط االول لـــم تســـتثمر علـــى عكـــس المنتخب 
العماني الذي كان الطرف االفضل واستثمر الفرص 

التي سنحت إليه وترجمها للفوز بثالثة أهداف”.
وأضاف: “لم نظهر بالمستوى المطلوب في المباراة، 
كنـــا نـــدرك أن المواجهـــة ســـتكون صعبـــة وقويـــة، 
خصوصـــا أن المنتخـــب العمانـــي يمتلـــك إمكانـــات 

جيدة”.
 وأضـــاف “ال توجـــد أســـباب لعدم ظهـــور المنتخب 
بمستواه أو تحقيق االنتصارات، لكن هذه كرة القدم 

أحيانا اليحالفك التوفيق في بعض البطوالت”.

الرميحي: نعتذر لجماهيرنا والهدف الثاني لخبطنا 

أعرب مهاجم منتخبنا الوطني محمد الرميحي عن 
الحزن بســـبب الخـــروج المبكر لمنتخبنـــا من بطولة 
كأس العـــرب، مقدًما االعتـــذار للجماهير البحرينية 
وأنه ال توجد مبررات لهذه الخسارة وعدم التوفيق 
فـــي هـــذه البطولـــة التي كانـــت طموحـــات منتخبنا 

فيها كبيرة في المنافسة.
وقـــال الرميحي “دخلنا مباراة عمـــان بطموح الفوز 
والتاهـــل للـــدور الثاني وحاولنا وحصلنـــا على عدة 
هجمـــات لـــم نســـتثمرها، لكـــن األمـــور فـــي بدايـــة 
الشـــوط الثانـــي باغتتنـــا ولخبطـــت الحســـابات بعد 
دخول الهدف العماني الثاني في بداية الشوط مما 
صعب مهمتنا في العودة للمباراة وأصابنا باالرتباك 

والتراجع في األداء”.

الشيخ: الخسارة خيبة أمل لمنتخبنا وجماهيرنا 

وصـــف العب منتخبنـــا الوطني لكرة القدم جاســـم 
الشـــيخ الخســـارة القاســـية لمنتخبنـــا أمـــام عمـــان 
بثالثيـــة وخروجـــه من الـــدور األول لـــكأس العرب، 
شكل خيبة أمل لجميع العبي المنتخب وجماهيره.
وقال جاسم الشيخ نشعر كالعبين بخيبة أمل لدينا 
بســـبب النتائـــج المتواضعة وكذلك المســـتوى الذي 
ظهرنـــا عليـــه والـــذي ال عكـــس المســـتوى الحقيقي 
وإمكانـــات منتخبنـــا، فنحـــن لدينا مســـتوى أفضل، 
لكـــن ظروف مبـــاراة عمان لم تســـاعدنا على تقديم 
األفضـــل خصوًصا أن المنتخب العماني فريًقا جيدا 
واســـتحق الفوز؛ ألنه اســـتغل الفرص التي ســـنحت 

لعز خالل المباراة”.
وأضاف: “نحن نتحمل كالعبين نتحمل المسؤولية 
هـــذه النتائج المتواضعة، ونقدم اعتذارنا للجماهير 

البحرينيـــة ونعدهـــم أن نســـعى للتعويـــض ومســـح 
الصورة خالل االستحقاقات المقبلة للمنتخب”.

 مدرب عمان: تفوقنا وفوزنا 
على البحرين مستحق

عبر مدرب المنتخب العماني بر انكو إيفانكوفيتش 
عن سعادته بالفوز على البحرين والتأهل الى الدور 
ربع النهائي بجدارة بعدما قدم العبو الفريق مباراة 

كبيرة واثبتوا استحقاقهم الفوز والتأهل.
وقـــال برانكـــو فـــي المؤتمـــر الصحفي الـــذي أعقب 
المباراة: “ســـعداء جدا لفوزنا اليـــوم على البحرين، 
والتأهل، وسعيد لما قدمه الالعبون طوال المباراة، 
لقـــد خلقـــوا الكثيـــر من الفـــرص، رغـــم أن المنتخب 
البحرينـــي كان ندا قويا، ولكن أثبـــت العبونا اليوم 

قدراتهم وإمكاناتهم واستحقوا الفوز”.
وأضـــاف: “قدمنـــا أداء كبيـــرا فـــي هـــذه المبـــاراة، 

وعندمـــا تقدمنـــا في النتيجـــة، لم نتراجـــع وحاولنا 
تعزيـــز تقدمنا بأهداف أخـــرى، فنجحنا في تحقيق 
ذلـــك، كما أن بعـــض الالعبين شـــاركوا للمرة األولى 

وقدموا مستوى جيدا”.
وعـــن مبـــاراة تونـــس في الـــدور ربـــع النهائـــي قال: 
“نحـــن سنســـتعد لهـــا جيدا ونعـــرف قـــوة المنتخب 
التونســـي، ونحن نحترم كل المنتخبات، وســـندخل 

المباراة بعزيمة الفوز”.

 )العماني يواصل تفوقه(

أكد منتخـــب عمان تفوقه علـــى منتخبنا البحريني 
في الســـنوات العشـــر األخيرة، فســـجل فوزا جديًدا 
خالل كأس العرب ليرفع رصيد عدد انتصاراته إلى 
5 انتصارات و7 تعادالت في آخر 12 جمعتهما فيما 
يعـــود آخـــر فوز لمنتخبنـــا على عمـــان بهدفين دون 

مقابل في بطولة اتحاد غرب آسيا 2010.

محمد الرميحي

سيد محمد جعفر

المدرب سوزا

جانب من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط منتخب الكريكت

جاسم الشيخ 

سوزا يرجع الخسارة لظروف المباراة ويطالب باالستفادة من البطولة

منتخبنا خالف التوقعات والطموحات بكأس العرب

حسن علي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســـتقبل ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، بمكتب سموه بقصر 
الوادي، أفراد المنتخب الوطني للكريكت، الفائز 
بلقب كأس بطولة التصفيات اآلســـيوية المؤهلة 
لبطولة العالم “أستراليا 2022”، والتي احتضنتها 

العاصمة القطرية الدوحة اكتوبر الماضي. 
وقـــد حضـــر اللقـــاء، ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن 
محمـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  للرياضـــة، 
العـــام  واألميـــن  عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة 
للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف، 
ورئيس االتحاد البحريني للكريكت حاتم عباس 
داداباي وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد. 

 وقد أكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
أن فـــوز منتخـــب الكريكـــت بـــكأس التصفيـــات 
اآلسيوية جاء من خالل ما قدمه العبو المنتخب 
مـــن أداء رجولـــي وتركيـــز كبيـــر منحتـــه نتيجة 
االنتصـــار ومعانقـــة الذهـــب فـــي هذه المشـــاركة 
القاريـــة، معتبرا ســـموه أن هذا االنجاز ســـيكون 
انطالقـــة مميـــزة للمنتخـــب لتحقيـــق المزيد من 

اإلنجازات المشرفة في المشاركات القادمة. 

 وثمن ســـموه الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة 
اتحاد الكريكيت برئاســـة حاتم عبـــاس داداباي، 
والتي كان لها األثر اإليجابي في تهيئة المنتخب 
بالصـــورة التـــي نجـــح من خاللهـــا لتحقيـــق هذا 
اإلنجـــاز، مهنئا ســـموه رئيـــس وأعضـــاء االتحاد 
وأفراد المنتخب بهذه النتيجة المشـــرفة، متمنيا 
ســـموه في الوقت ذاته للمنتخـــب دوام التوفيق 

والنجاح في البطوالت القادمة.

الفائز بكأس بطولة التصفيات اآلسيوية المؤهلة للمونديال العالمي

خالد بن حمد يستقبل منتخب الكريكت

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

للتواصل: 17111483

كل ديانات العالم تحرم الفاحشة المهلكة... الشذوذ الجنسي
كل المفاهيـــم األساســـية فـــي تاريـــخ اإلنســـان، بل وبمختلـــف تطورات 
التاريـــخ، نجد رفضا تاما للشـــذوذ الجنســـي ألنه يخالـــف الطبيعة التي 
خلق هللا بها اإلنســـان وكرمه بها، ويحط من قيمته، وكل ديانات العالم 
الماضيـــة والحاضـــرة تحرم هـــذه الفاحشـــة وصفاتها المهلكـــة، والعالم 
العربـــي تابـــع بـــكل اهتمام بيـــان مركز األزهـــر العالمي للفتـــوى، الداعي 
لرفـــض كل محاوالت الترويج للشـــذوذ الجنســـي في العالم اإلســـامي 
خصوصـــا، وهـــو البيـــان الذي أيده وأشـــاد به المجلس األعلى للشـــؤون 
سياســـية  شـــخصيات  معـــه  وتفاعلـــت  البحريـــن  بمملكـــة  اإلســـامية 
واجتماعيـــة وإعاميـــة، والذين اســـتنكروا محاوالت الترويج للشـــذوذ 

الجنسي في مختلف المنصات اإلعامية.
مجتمعاتنـــا - قديمهـــا وحديثهـــا - تتعرض ألشـــكال مختلفـــة من الغزو 
الفكـــري واألخاقي والمؤامـــرات من قبل أعداء األمـــة المتربصين بها، 
والذيـــن يفرحـــون بالذرائـــع التـــي تمكنهـــم مـــن التدخل وبث الســـموم، 
وبوسع الباحثين تفحص التاريخ ليعرفوا حجم الفساد والتخريب الذي 
قام به دعاة الضالة والفتنة والفجور من قنوات إعامية ومؤسســـات 

إنتاجيـــة، ومحات تجارية، واليوم لم تســـتح دول بالجهر علنا بالقيام 
بهذا الدور الخطير عبر الســـماح للشـــاذين برفع علمهم وشـــعاراتهم في 

فعاليات تنظمها، والثمن االستهتار بالدين والعادات والتقاليد.
إزاء هذا االختراق والفكر المنحرف الخطير البد من ضرورة التعاون 
بين كل أفرد األمة العربية بمختلف المواقع والجهات والمســـتويات، 
والوقوف بحزم تجاه األفكار الشـــاذة وعدم التهاون في أمر الحفاظ 
علـــى ســـامة المجتمع مـــن األخطـــار، فا مجال للتســـاهل فـــي أمور 
الديـــن، فهـــذه المنظمـــات أو الجماعـــات بـــدأت أوال برفـــع العلـــم فـــي 
نهايـــة الســـبعينات فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركية بشـــعار خبيث 
عفن “المســـاواة وتعايش البشـــر”، ثـــم تمددت كاألخطبـــوط وتمكنت 
مـــن دعم شـــركات ومحـــات تجاريـــة كبـــرى، وتبعتها بســـيطرة على 
قنـــوات فضائية باتت تروج عبر عرض األفام والمسلســـات وحتى 
البرامج الحوارية، للشذوذ الجنسي وإيقاظ وإلهاب الشكوك وإضرام 
الوساوس في نفوس الناشئة وضعاف اإليمان، وسوف تستمر طالما 

وجدت البيئة المشجعة والخصبة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تقديم الخير والعون لآلخرين من الخدمات اإلنســـانية الجليلة التي ُيقدمها اإلنسان 
لمجتمعه وأفراده، وتقديًرا لهذا العطاء وهذه الروح المتفانية حددت األمم المتحدة 
يوًما دولًيا للمتطوعين في ديســـمبر من كل عام، من أجل تقديم الشـــكر لهم وزيادة 
وعي أفراد المجتمع بمساهماتهم، وللتعريف بالتطوع وأهدافه وأثره على المجتمع، 

وتنمية مجاالته وإبراز جهود المتطوعين.
وتوفـــر األعمـــال التطوعيـــة الكثيـــر من الفوائـــد للمتطـــوع، منها أنها تجعل اإلنســـان 
ســـعيًدا وجزًءا من بناء وتطور المجتمع، وُيمثل التطوع إحساًســـا بالهدف ويكســـب 
ن األصدقاء ويوســـع دائرة  المتطـــوع الثقـــة بالنفس، وَيبنـــي التطوع الروابـــط وُيكوِّ
المعارف والخبرات، وُينمي ثقافة الشخص المجتمعية، فالتطوع من القيم الجوهرية 
المجتمعيـــة التي تحقق التشـــاركية والتميز واإلبداع وتبني المســـؤولية المجتمعية 
بمـــا يتناغم مع تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، 
حيـــث ُيشـــكل العمل التطوعي فرصة لتوســـيع نطـــاق الخيارات والفـــرص المتوفرة 
للمجتمعـــات أثنـــاء اســـتعدادها لمواجهـــة األزمـــات والتصدي لها تحـــت مظلة هدف 
مشترك، فيجعل المتطوعين جزءا ال يتجزأ من نسيج الشبكات والعاقات والروابط 

المجتمعية.

وتهـــدف البحريـــن باالحتفال بهذا اليوم إلى تشـــجيع العمل التطوعـــي وتعزيز عمل 
المتطوعيـــن لجميـــع فئـــات المجتمع، ورفـــع مهاراتهـــم المهنية، وزيـــادة خبرتهم في 
مجـــاالت تخصصهم، واالســـتفادة مـــن األدوار المتعلقة بالقيـــادة وعملية صنع القرار 
فـــي ســـياق العمل التطوعي، وبنـــاء التصـــورات والمعايير المتعلقـــة بأدوارهم ألجل 
بنـــاء المجتمـــع وإنمـــاء روح االنتماء بما ُيحقـــق التنمية والرفاه لمكونـــات المجتمع. 
وتواجـــه العمـــل التطوعي في الدول بعـــض التحديات االجتماعيـــة والثقافية، نذكر 
منهـــا الحاجة إلى َســـن تشـــريعات ناظمة للعمـــل التطوعي ومواكبـــة أدواره، وغرس 
ثقافـــة التطـــوع فـــي فكر ووجـــدان أفراد المجتمـــع، وتعزيـــز إرادة العمـــل التطوعي 
كســـلوك ومبدأ، كما أن البيئة الجغرافية والنوع االجتماعي وُعمر اإلنســـان والعوامل 
االجتماعيـــة واالقتصادية والسياســـية تؤثر في قدرة األفراد على التطوع، وتشـــير 

األرقام العالمية إلى أن “نسبة تطوع النساء بلغت 57 % والرجال 43 %”.
تاريخ العمل التطوعي في البحرين طويل ومنتشـــر على امتداد جغرافيتها، متمثًا 
بالجمعيـــات الخيريـــة والمبـــادرات اإلنســـانية الفرديـــة التـــي تهـــدف إلى دعـــم أفراد 
المجتمـــع وقضاء حوائجهم في البحرين وخارجها، فالعمل التطوعي َمْعَلم إنســـاني 

وعطاء وطني ُمتميز.

عبدعلي الغسرة

العمل التطوعي عطاء وطني ُمتميز

يأتـــي قـــرار مجلس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد حفظه هللا 
ورعاه بتخصيص الخامس والعشـــرين من شـــهر مارس من كل عام يوًما للشـــباب 
البحرينـــي تقديـــًرا وعرفانـــا للـــدور الـــذي يقـــوم به الشـــباب البحريني في مســـيرة 
التنمية والتطور والتقدم، ما يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها الشباب لدى 
الحكومة الرشيدة، ليكونوا مساهمين أساسيين في النهضة التي تشهدها مملكتنا 

الغالية بسبب قدرات وابتكارات الشباب اإلبداعية.
الشـــك أن شـــيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حريص كل الحرص 
على إبراز ودعم تلك الطاقات الشبابية وتمكينها وتشجيعها، ما يؤكد رؤية سموه 
للدور المستقبلي للشباب في المملكة، ويأتي ذلك تماشًيا مع رؤية البحرين 2030. 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة برئاسة وزيرها الشاب والنشـــط يقع على عاتقها 
العـــبء األكبـــر من حيث وضـــع التصور والرؤية المســـتقبلية لاحتفـــاء بهذا اليوم 
بشـــكل ســـنوي وإعطائه كل االهتمـــام والرعاية، وذلك من خال طـــرح العديد من 
البرامج والمشـــاريع والمبادرات التي تخدم الشـــباب، وأتمنى تكريم مجموعة من 

الشباب المتميزين من الجنسين ليكون دافًعا وحافزا مهًما لهم وقدوة لآلخرين.
الشـــباب البحرينـــي مـــن الجنســـين أثبتوا فـــي جميع المواقـــع أنهم على قـــدر كبير 

مـــن المســـؤولية، فهـــم مخلصون فـــي عملهم، ووالؤهـــم للقيادة والوطـــن ال حدود 
لـــه، خدموا وأخلصوا في مجـــال الرياضة واالقتصاد واألعمـــال التطوعية وتقنية 
المعلومـــات والتعليم وخدمة المجتمع والقائمة تطول. في الحقيقة وبكل صراحة 
علينا أن نعمل جاهدين الحتواء الشباب وتوفير الدعم والمساندة لهم وتوجيههم 
توجيهـــا صحيًحا واالســـتفادة مـــن طاقاتهم، ففي ظل الوضـــع االقتصادي الصعب 
وصعوبـــة إيجـــاد الوظائف بســـهولة، فهم يبتكـــرون الكثير وال يجلســـون مكتوفي 
األيدي، بل يعملون على إيجاد مصادر دخل أخرى ولو من داخل المنزل، وبعضهم 
أصبحـــوا يعملون في جميع الوظائف حتى الدنيـــا منها، وبدت العمالة الوافدة في 
وضـــع حرج نتيجة تقبل الشـــباب البحرينـــي تلك الوظائف التي كانـــت حكًرا على 

األجانب.
شـــخصًيا أعـــرف الكثيـــر منهـــم وهـــم يحملـــون شـــهادات جامعيـــة، لكنهم أبـــوا أن 
يستســـلموا أمـــام صعوبـــات الحيـــاة، وقبلـــوا أن يقومـــوا بأعمـــال ال تتناســـب مـــع 
مؤهاتهـــم الدراســـية، وتفاجـــأوا بأن النتيجـــة كانت إيجابية ومذهلـــة حيث إنهم 
قوبلـــوا بتعـــاون ودعم ال محدود من قبـــل المواطنين، وذلك لضمـــان نجاح عملهم 

لتوفير العيش الكريم لهم ولعائاتهم. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

يوم الشباب البحريني

موسكو - بكين... في مواجهة واشنطن
علـــى مـــدى العقـــود األربعـــة التـــي واكبـــت الحرب البـــاردة، بعـــد انتهـــاء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ظـــل الصراع بين موســـكو وواشـــنطن على بكيـــن، ومن يقدر 
لـــه أن يكتســـبها إلـــى صفه، ليعـــزز موقعه وموضعـــه على خارطة النفـــوذ الجيو 
استراتيجي األممي. ياحظ المراقب للشأن الدولي أن بكين كانت بيضة القبان 
ورمانـــة الميـــزان، لما لها مـــن حضور ونفـــوذ جغرافي وديموغرافـــي، ولهذا فإن 
واشنطن وفي زمن إدارة ريتشار نيكسون عملت جاهدة على التقارب مع بكين، 
وقـــد كان بطريرك السياســـة الخارجيـــة األميركية، هنري كيســـنجر، هو صاحب 
رؤية الدنو من الصين عبر ما عرف وقتها باســـم دبلوماســـية “البنج بونج”. كان 
الهـــدف األهـــم إلدارة نيكســـون، فصـــل وفصم العاقـــات الروســـية الصينية، بل 
واألكثـــر مـــن ذلك محاولـــة جعل بكين خنجرا في خاصرة موســـكو الشـــيوعية. 
نجحت الدبلوماســـية األميركية في هذا الســـياق بدرجة أو بأخرى، ومع سقوط 
االتحاد الســـوفييتي والتفكك الذي أصاب أوصال حلف وارســـو، فقدت الصين 

تلك الحظوة في أعين صانع القرار األميركي.
خـــال ثاثـــة عقود مـــن الصعـــود الصاروخي للصين بـــدا وكأن ســـلم األولويات 
األميركية قد تبدل وتعدل، لذا باتت واشـــنطن راغبة في تقريب موســـكو منها 
بهدف مواجهة الصين، وتجلى ذلك بشـــكل واضـــح خال إدارة الرئيس ترامب 
اليتيمة، وقد كثر التساؤل لماذا يقترب الرجل من الروس؟ وكان الجواب الذي 
أدركته النخبة هو أن الهدف الرئيس مواجهة الصين، ومحاولة وضع العصا في 

دواليب العاقات الروسية – الصينية المتنامية. 
قبل بضعة أيام تحدث القيصر بوتين عمن أســـماهم أولئك الذين حاولوا إخافة 
موســـكو مـــن خال التلويح بالصعـــود الصيني، ومضيفا: لقـــد صرنا أصدقاء بل 
أقـــرب مـــا نكون إلى الحلفـــاء. بوتين كان يشـــير إلى التقارب الروســـي الصيني 
الماحـــظ مـــن الجميـــع حـــول العالـــم، الســـيما في ظـــل المصائـــب “التـــي تجمع 

المصابينا” على حد قول الشاعر.
باختصـــار غيـــر مخل لقد أدرك الـــروس والصينيون أن األميركيين يســـعون إلى 
تطويـــق شـــرق آســـيا من خال قوســـين، عســـكري يتمثـــل في تحالـــف أوكوس 
األميركـــي البريطاني األســـترالي، وسياســـي عبر حلف كواد الـــذي يجمع اليابان 

والهند، الدولتين اآلسيويتين باقتدار.
في مواجهة األحام االمبراطورية األميركية التي ال تنفك تسعى لقيادة العالم 
عبر الهيمنة والقوة الخشنة، بات التحالف الروسي الصيني أمرا واجب الوجود 

كما تقول جماعة الفاسفة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

االزدحام بمعناه العرفي
تعتبـــر مملكـــة البحريـــن مـــن الـــدول عاليـــة الكثافـــة الســـكانية بواقـــع 
1,501,611 مـــن البحرينييـــن وغير البحرينيين يشـــغلون مســـاحة تصل 
قرابـــة 780 كيلومتـــرا مربعـــًا، وهو مـــا يزيد مـــن الحاجة إلى اســـتخدام 
المركبـــات للتنقـــل، والتـــي وصلت وفقًا لإلعان الرســـمي مـــن قبل مركز 
اإلعـــام األمني التابع لـــوزارة الداخلية إلى ما عدده 73160 مركبة حتى 

يناير من العام المنصرم 2020.
وتأتي زيادة المركبات لتشكل حماً ثقياً على البنى التحتية بشكل عام، 
ما جعل وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات 
ذات العاقة تدشن وتخطط لبناء شوارع وطرقات جديدة وأخرى أكثر 
اســـتيعابًا كما حصل مع الشـــارع المغذي والرئيسي “شارع الشيخ خليفة 
بن ســـلمان”، مـــا كان له بالغ األثر في تســـهيل وتيســـير الحركة المرورية 
فـــي العاصمة المنامـــة وضواحيها، ناهيك عن خطـــط وزارة المواصات 
واالتصاالت المعلنة التي تهدف إلى بناء “مترو البحرين”، والذي سيشكل 

بالفعل فارقًا في مسألة تطوير المواصات في البحرين.
وإذا ما تطرقنا إلى االزدحامات الحاصلة، ومقارنتها بالدول األخرى، فإنه 
من الغريب جدًا اعتبار االزدحام الشـــديد الذي يســـمح بتحرك السيارات 
حتى بالشيء اليسير جدًا من سرعتها المعهودة بأنه ليس ازدحاما على 
اإلطـــاق! ففي زيارتي إلحدى الدول المكتظة والمزدحمة، فإنه مادامت 
السيارات متحركة حتى لو بالشيء اليسير، فإن ذلك في العرف المحلي 
الســـائد لديهم ال يعتبـــر ازدحامًا، بل االزدحام بالمعنـــى الحقيقي عندهم 
هو وقوف مســـير الســـيارات بشـــكل تام، وهو قليل الحـــدوث لدينا على 
المقيـــاس العـــام، ولكـــن يجدر االعتـــراف بأننا أمـــام مرحلة صعبـــة جدًا، 
تحتاج إلى تســـارع الخطا في عمليات بناء البنى التحتية لتكون جاهزة 
مع التزايد السكاني والذي يقدر كمعدل نمو سكاني في المتوسط بقرابة 
7.4 %، مـــا يعنـــي زيادة متوقعة لعدد الســـيارات التي تجوب الشـــوارع 
والطرقـــات، وذلـــك حتى ال نضطـــر إلى تغيير معنى االزدحـــام في عرفنا 

المحلي.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



معرض “لمسات فنية 2021” بالبحرين التشكيلية.. واقعية برؤى مختلفة
بوجيري لـ “^”: أهمية المعارض المشتركة التنوع وتبادل الخبرات

تحـــت رعايـــة الوجيـــه خالـــد بـــن محمـــد 
كانو افتتح مســـاء يوم الخميس الماضي 
التشـــكيلية  للفنـــون  البحريـــن  بجمعيـــة 
معرضـــا مشـــتركا بعنـــوان “لمســـات فنيـــة 
2021” لـــكل مـــن الفنانـــة أمانـــي الهاجري، 
والفنانـــة بثينة بوجيـــري، والفنانة فاطمة 

الحايكي، والفنانة فريال إسحاق.
لوحـــة   44 المعـــرض علـــى نحـــو  اشـــتمل 
فنيـــة تحمـــل شـــعار الواقعيـــة مـــن خـــال 
الـــرؤى الخاصة لكل فنانة والســـمات التي 
تميزهن. فالفنانة فاطمة الحايكي قدمت 
لوحـــات عـــن المـــرأة البحرينيـــة بمختلـــف 
الـــزواج  وحتـــى  الصغـــر  منـــذ  المراحـــل 
واألمومة، حيث اهتمت باللباس والذهب 
القديـــم الـــذي ترتديـــه المـــرأة فـــي ذلـــك 
الوقت، ثم انتقلت إلى تفاصيل أخرى في 
لبـــس العـــروس البحرينية بثاثة أشـــكال، 
والعبـــاءة  والمشـــمر  النشـــل،  ثـــوب  وهـــو 

القديمة بأسلوبها الخاص.
الهاجـــري  أمانـــي  الفنانـــة  قدمـــت  بينمـــا 
لوحـــات عن األماكن الجميلة التي مازالت 
واألزقـــة  “النخيـــل  الذاكـــرة  فـــي  عالقـــة 
والطرقات” مـــن خال رؤية فنية مختلفة 
للمجتمـــع الجديـــد وبألوان دافئـــة وباردة. 
وهـــي تقول عن ذلك: هنـــا ألتقط جوا من 
المشـــاعر مـــع كل مشـــهد وأقـــوم بترجمته 
إلى لوحة فنية من خال تطبيق أســـلوب 

انطباعي معاصر.
أما الفنانة فريال إسحاق، فقدمت لوحات 
ورؤى  للمـــرأة  الخفـــي  بالشـــجن  مليئـــة 
حـــول قيمـــة المـــوروث من حيث الشـــكل 

والمضمـــون، لوحـــات تفصـــح عـــن حضور 
المـــرأة في تجربتها حضـــورا جليا، فتظهر 
مقـــدار حبها فـــي تصويرها وإبـــراز جمالها 
بخطاب أنثوي رقيق وعفيف، مســـتوحى 
مـــن قصائد عمـــر الخيـــام ومـــن التصاوير 
هـــذا  القديـــم.  الفارســـي  للفـــن  البديعـــة 
االفتتان بطبيعة المـــرأة وتصويرها يصل 
بســـهولة إلى المتلقـــي؛ كون المـــرأة تتخذ 

في جل لوحاتها المساحة األكبر.
ومـــا لفـــت نظـــري وإعجابي فـــي المعرض 
لوحـــات الفنانة بثينة بوجيري المرســـومة 
القطـــن،  ورق  علـــى  المائيـــة  باأللـــوان 
وهـــذا تكنيك صعـــب ويخضـــع لضرورات 
ولطاقـــة مـــن الحيوية األخـــاذة، خصوصا 
فـــي مجموعتهـــا األولـــى لوحـــات “أحـــام 
الخيل” التي تناولت فيها الخيل بأســـلوب 
خيالـــي حالـــم. تم إبراز الجمـــال من خال 
طبقـــات عدة مـــن األلوان المائيـــة، وكذلك 
مجموعتهـــا الثانية “البادكير” المســـتوحاة 

من العمارة الخليجية القديمة.
ما شـــدني – كمتذوق- فـــي لوحات الفنانة 
بوجيـــري شـــاعريتها األصيلـــة وانعـــكاس 
األلـــوان والظل علـــى منظر معيـــن، وكأنها 
ترســـم اللوحات وتترنم بأنغامهـــا اللونية، 
فـــكل مـــا ترســـمه الفنانـــة بثينـــة هـــو مـــا 
يلفـــت نظرهـــا، رؤياهـــا وانفعالهـــا البصري 
وتعبيرها الشـــكلي انعكاســـا لهذا االنفعال. 
وحساســـيتها الفنية هي التـــي تهديها إلى 
التكويـــن واللـــون والملمس وفقـــا لتأثرها 

بموضوعه.
أعمال بثينة بوجيري تذكرنا بكلمة إدوارد 
مانيه “مـــن العين إلى اليد”، أي من النظرة 
إلـــى التعبير المباشـــر دون وســـيط أو أداة 

أخرى غير أداة التصوير الخالص.
الفنانـــة  قالـــت  “البـــاد”  مـــع  لقـــاء  وفـــي 
بوجيـــري إنهـــا شـــاركت في هـــذا المعرض 
المجموعـــة  لوحـــات،  بثمانـــي  المشـــترك 
األولى عـــن العمارة القديمـــة في البحرين 
وعمـــوم دول الخليج، والمجوعـــة الثانية 
عن “أحـــام الخيل”، وأوضحت أن الوقت 
الذي تستغرقه في رســـم اللوحة الواحدة 
يعتمد على الموضوع، ففي بعض األحيان 
يكون إنجاز اللوحة ســـريعا، وفي أحايين 
أخـــرى قد تصل من ثاثة أيام إلى ســـبعة 

أيام.
المعـــارض  هـــذه  مثـــل  أهميـــة  عـــن  أمـــا 
المشـــتركة، فأكـــدت بوجيـــري أن أهميتها 
تكمـــن فـــي التنـــوع واالختـــاف وتبـــادل 
أيضـــا،  والتعـــارف  الخبـــرات  وتاقـــح 

وتنظيمها ال يحتاج إلى جهد كبير.

“الثقافة” تعين أحد البيوت التراثية مقًرا دائًما لـ “الجزيرة الثقافي”
اســـتقبلت مديـــر عـــام إدارة الثقافـــة 
والفنـــون الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة وفـــدا مـــن مركـــز الجزيرة 
الجـــزاف  محمـــد  برئاســـة  الثقافـــي 
بمتحـــف البحرين الوطني؛ لمناقشـــة 
أزمة هدم وتدمير مقر المركز وإيجاد 

الحلول السريعة والمناسبة.

وعينت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
وبتوجيه من الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة أحـــد البيوت التراثية الذي 
تم إعادة تجديده )تحت التشـــطيب( 
بحالة بوماهر ليكون مقرا دائما لمركز 

الجزيرة الثقافي.
 وأكـــدت بذلـــك دعـــم ومســـاندة هـــذا 

التســـهيات  كل  وتقديـــم  المركـــز 
والمساعدات ليعود كما كان لمواصلة 
نشـــاطه الثقافي وتحقيق اإلنجازات 
الثقافيـــة التـــي تضـــاف إلـــى تاريـــخ 
صـــورة  بأفضـــل  المحـــرق  وســـجل 

ممكنة.
وبهذه المناسبة، يتقدم مركز الجزيرة 

والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل  الثقافـــي 
واالمتنان إلى الشيخة مي آل خليفة 
والشـــيخة هـــا علـــى هـــذه المبـــادرة 
الكريمـــة التـــي تؤكد اهتمـــام ورعاية 
هيئة الثقافة والتراث لهذه المؤسسة 
العتيدة ولكافة المؤسســـات الثقافية 

األهلية في البحرين.

أسامة الماجد

فريال إسحاق

لوحات بوجيري

بثينة بوجيري مع علي المحميدلوحات فريال

لوحات الحايكي

لوحات الهاجري اماني الهاجري “البالد” أثناء تجوالها في المعرض 

أحالم الخيل 

“الثقافة” تحتفي باألعياد الوطنية في ديسمبر
تحتفـــل هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار خال شـــهر 
ديســـمبر الجـــاري باألعيـــاد الوطنية، إحيـــاًء لذكرى 
قيـــام الدولـــة البحرينية فـــي عهد المؤســـس أحمد 
الفاتـــح كدولة عربية مســـلمة عـــام 1783م، وذكرى 
انضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
وذكرى تولي حضرة صاحب الجالة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه لمقاليـــد الحكـــم، كذلـــك تحيي 
الهيئة مناســـبة الذكرى الثالثة والثاثين لتأســـيس 
متحـــف البحريـــن الوطنـــي، حيث تقـــّدم على مدار 
الشهر فعاليات ثقافية متنوعة من معارض وورش 
عمـــل وعـــروض فنيـــة تخاطـــب مختلـــف شـــرائح 

وفئات الجمهور. 
وتتضّمـــن فعاليـــات ديســـمبر عـــدًدا مـــن المعارض، 

بداية من معرض “تقاطعات” 
اإلســـامية وقاعـــة  القاعـــة  فـــي  الـــذي يســـتمر 

بمتحـــف  المخطوطـــات  وقاعـــة  تايلـــوس 
للجمهـــور  ويقـــّدم  الوطنـــي  البحريـــن 

مقتطفات من المقتنيات اإلســـامية 
للمتحف وجاء افتتاحه بمناســـبة 
اليوم العالمي للفن اإلسامي. أما 
محبو الخط العربي فلهم فرصة 

االطـــاع على معرض “واحدة 
في صحراء الذات” للشـــاعرة 
والخطـــاط  بسيســـو  دينـــا 
التونســـي  التشـــكيلي 
عبدالـــرزاق  السويســـري 

حمـــودة، حيث يعـــد ترجمة 

لكلمـــات الشـــاعرة بسيســـو إلى لوحـــات فنية رائعة 
بخطوط الفنان حمودة.

 ويشـــهد الشـــهر أيًضا افتتاح معرض “الحياة تحت 
الماء”، وذلك بتاريخ 12 ديســـمبر في مركز الفنون. 
ويعـــد هـــذا المعرض نتاج مســـابقة مدرســـة الرفاع 
فيـــوز الدولية للفنـــون لعام 2021م، وهي مســـابقة 
تمحورت حـــول الهدف رقم 14 من أهداف التنمية 
المســـتدامة لألمـــم المتحـــدة. أما يوم 15 ديســـمبر 
فســـيتم افتتـــاح معـــرض “خطـــوط الضـــوء II” في 
مركز الفنون وهو معرض جماعي لفنانات البحرين 
لفـــن الحفـــر والطباعـــة، حيـــث يأتـــي المعـــرض في 

.Art Concept نسخته الثانية بالتعاون مع
2019م،  النســـخة األولـــى منـــه عـــام  بعـــد نجـــاح   
وتعزيـــًزا للعمـــل الفنـــي فـــي المملكـــة، تقـــّدم هيئـــة 
الثقافة خال شهر ديسمبر فعاليات 
فنيـــة، كالجلســـة النقاشـــية التي 
تقّدمها الفنانة روان الحوسني 
في متحـــف البحرين الوطني 
الرســـوم  “رحلـــة  بعنـــوان 
المتحركـــة ثاثيـــة األبعـــاد” 
2021م،  ديســـمبر   6 يـــوم 
حيـــث تســـتعرض الفنانـــة 
تجربتهـــا فـــي العمـــل على 
4 أفـــام مختلفـــة حققت 
انتشاًرا واسًعا منها فيلم 
 )!Scoob( دو  ســـكوبي 

لعام 2020م. 

أما يوم 11 ديســـمبر فســـيكون الجمهور على موعد 
مع ورشة فن “الريزن” في مركز الفنون احتفاالً بيوم 
البحريـــن الوطنـــي ويتطلـــب حضـــور هذه الورشـــة 
التسجيل المسبق.  وتزامًنا مع أعياد الوطن لمملكة 
البحرين، تدّشـــن هيئة البحرين للثقافة واآلثار يوم 
9 ديســـمبر فـــي مكتبـــة متحـــف البحريـــن الوطنـــي 
كتاب “البوكر في ميزان النقد” للدكتورة مي السادة 
ورســـول درويش، وهـــو عبارة عن دراســـات نقدية 
فـــي الروايـــات الفائـــزة بالجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربيـــة ما بين عامـــي 2008 و2020م. أما يوم 13 
ديســـمبر فســـيتم تدشـــين كتابيـــن للمفكـــر الدكتور 
محمد جابـــر األنصاري وهما كتـــاب “الماكمون هل 
كانـــوا مســـلمين؟ نظرية بحثية فـــي ظاهرة إرهاب 
غير مســـلمة” وكتاب “الخليج، إيران، العرب: وجهة 
نظـــر خليجيـــة”.  وفـــي الذكـــرى الثالثـــة والثاثيـــن 

لتأســـيس متحـــف البحريـــن الوطنـــي التـــي توافق 
يوم 15 ديســـمبر، تعود الفعالية الســـنوية “ما نامت 
المنامـــة” لتحتفـــي بهذه المناســـبة وبأعيـــاد الوطن 
ـــا يمتد لــــ12 ســـاعة متواصلة  وتقـــّدم نشـــاًطا ثقافيًّ
والثقافـــة  والفنـــون  بالموســـيقى  االشـــتغال  مـــن 
واللقـــاءات األدبيـــة. وفـــي يوم 16 ديســـمبر تفتتح 
الهيئـــة البحريـــن متجـــر “صنـــع فـــي البحريـــن” في 
ســـوق البراحة بديار المحرق وفي يوم 17 ديسمبر، 
الـــذي يوافق يوم الشـــهيد، تقـــّدم الفنانة ها محمد 
الخليفـــة ورشـــة إبداعيـــة لألطفـــال مســـتوحاة من 
زهـــور الرازجـــي ورمزيتهـــا كمصـــدر لألمـــل وذلـــك 
فـــي مركـــز الفنـــون.  أمـــا يوم 18 ديســـمبر، فيشـــهد 
االحتفال باليوم العالمي للغة العربية بشـــعارها هذا 

العام “اللغة العربية والتواصل الحضاري”. 
ويشهد شهر ديســـمبر الجاري كذلك إطاق المكتبة 

الخليفيـــة المتنقلة تزامًنا مع أعيـــاد الوطن، لتتنقل 
إحـــدى أقـــدم المكتبـــات العامة فـــي البحرين وأول 

مكتبة عامة في المحّرق.
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تعود النجمة يسرا للوقوف 
على خشبة المسرح من 

جديد بعد غياب 19 عاًما 
منذ تقديمها مسرحية “لما 

بابا ينام” العام 2002 إخراج 
خالد جال، والذي بدوره 
يعيدها مرة أخرى خال 

ستقدم في موسم الرياض 
الترفيهي.

tariq_albahhar



.
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احتفلــت طيــرن الخليــج – الناقلــة الوطنيــة لمملكــة البحريــن – أمــس 
باليــوم العالمــي للطيــران المدنــي، والــذي يهــدف إلــى زيــادة الوعــي 
العالمــي بأهمية الطيران المدنــي في التطور االقتصادي واالجتماعي 

للعالم.

بهذه المناسبة، قال القبطان وليد 
الرئيس  بــأعــمــال  الــقــائــم  الــعــلــوي 
“إن  الخليج  لــطــيــران  التنفيذي 
للطيران  العالمي  باليوم  احتفالنا 
متماشيًا  يأتي  العام  هذا  المدني 
مع رؤيتنا في التطوير في طيران 
 – البحرين  مملكة  وفــي  الخليج 
مع إنجازات مشرفة لكليهما على 
وتأتي  والتقني.  المهني  الصعيد 
مباشرة  كنتيجة  اإلنجازات  هذه 
لجهود زميالتنا وزمالئنا العاملين 
في الصناعة، واليوم نهنئهم فردًا 

في  المتميزة  إلسهاماتهم  فـــردًا 
قطاع الطيران”.

ــــى أن الــيــوم  تــجــدر اإلشــــــارة إل
ــمــدنــي هو  الــعــالــمــي لــلــطــيــران ال
األمــم  مــن قبل  بــه  يــوم معترف 
في  سنويًا  به  ُيحتفل  المتحدة 
يرمز  وهــو  ديسمبر،  مــن  السابع 
العالمي  الــوعــي  وزيـــادة  لتقوية 
ــمــدنــي في  بــأهــمــيــة الـــطـــيـــران ال
ــاءة  ــفــ ــج لـــلـــســـالمـــة وكــ ــ ــروي ــ ــت ــ ال
الخدمة وجودة األداء في قطاع 

الطيران الدولي.

“طيران الخليج” تحتفل باليوم العالمي للطيران المدني

توقيع مذكرة تفاهم إلبراز منتجات وخدمات المؤسسات عبر المنطقة

“صادرات البحرين”: إدراج “الصغيرة والمتوسطة” بمنصة “تريدلنغ”
أعلنــت صــادرات البحريــن مؤخــًرا عــن توقيعهــا 
لمذكــرة تفاهم مع “تريدلنغ”، الســوق اإللكترونية 
التــي تدار تحت إشــراف ســلطة المنطقــة الحرة 
بمطــار دبــي والتــي تركــز علــى المعامــات بيــن 
األعمال التجارية )B2B( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وتتخذ من دبي مقًرا لها، وذلك بهدف توفير الدعم الازم للمؤسسات 
منتجاتهــا  لتصديــر  البحريــن  مملكــة  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

وخدماتها عبر المنطقة من خال المنصة.

ــذا، وســتــعــمــل االتــفــاقــيــة على  هــ
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي زيــــــــادة حــجــم 
التجارية  األعــمــال  بين  الــتــجــارة 
البحرين  مملكة  مــن  تتخذ  التي 
ــارج  ــرًا لـــهـــا والـــمـــشـــتـــريـــن خــ ــقــ مــ
ــلـــكـــة، إضــــافــــة إلــــــى خــلــق  الـــمـــمـ
المحليين  المشترين  لدى  الوعي 
وخدمات  بمنتجات  واإلقليميين 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
فــي الــبــحــريــن وتــســلــيــط الــضــوء 

عليها.
المذكرة  ذلك، تسمح  عالوة على 
ــمــصــدريــن فـــي الــبــحــريــن من  ــل ل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ــزًءا مــــن بـــرامـــج  ــ ــ ــون جـ ــكـ ــأن تـ ــ بـ
ــال الــتــجــارة  تــريــدلــنــغ فـــي مـــجـ
واالستفادة من الخدمات األخرى 
إدارة  ذلــك  في  بما  تقدمها،  التي 
والتخليص  والتخزين  المخزون 
تهيئتهم  إلى  باإلضافة  الجمركي، 
وإعدادهم لالنضمام للمنصة على 

أساس منتظم.
الرئيس  بــأعــمــال  الــقــائــم  وقــالــت 
ــادرات الــبــحــريــن،  ــصـ الــتــنــفــيــذي لـ
مذكرة  “تتيح  عبدالخالق  صفاء 
قيمة  فرًصا  تريدلنغ  مع  التفاهم 
فـــي مملكة  ــتــجــاريــة  ال لــأعــمــال 
نظرائها  مــع  لــلــتــواصــل  الــبــحــريــن 
مـــن الــبــائــعــيــن والــمــشــتــريــن في 
لهم  وتقدم  العالم،  أنحاء  جميع 
المنتجات  من  متنوعة  مجموعة 
تأتي  كــمــا  الــفــئــات.  مختلف  فــي 
الــمــذكــرة فــي اتــســاق مــع هدفنا 

ــي الــمــتــمــثــل فــي  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
من  تتخذ  التي  الشركات  تمكين 
مملكة البحرين مقرًا لها، وخاصة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
ــفــرص التي  مــن الــوصــول إلـــى ال
في  أهدافها  تحقيق  في  تساهم 
وعالمًيا.  إقليمًيا  والنمو  التوسع 
اإللكترونية  التجارة  أضحت  لقد 
تجاري،  عمل  ألي  مهمة  نمو  أداة 
وتوفر منصة تريدلنغ للمؤسسات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 
للوصول  مثالية  بــوابــة  البحرين 
ــع مـــن الــعــمــالء  إلـــى قـــاعـــدة أوســ
الشرق  منطقة  أنحاء  جميع  في 
إضافة  أفريقيا،  وشمال  األوســط 
وخدماتها  منتجاتها  ــراز  ــ إب إلـــى 
هذه  ستنعكس  كما  أكــبــر.  بشكل 
االتفاقية إيجابًيا على عملياتهم، 
مما يوفر لهم التسهيالت الالزمة 
التوريد  سلسلة  إدارة  لتحسين 
ــز تــدفــق  ــزيـ ــعـ ــة بـــهـــم وتـ ــاصـ ــخـ الـ
مــنــتــجــاتــهــم وخـــدمـــاتـــهـــم. نحن 
نتطلع إلى استفادة الشركات في 
المنصة  هذه  من  البحرين  مملكة 
الــــرائــــدة كــنــقــطــة انـــطـــالق نحو 
إقليمًيا  النمو  من  المزيد  تحقيق 

وعالمًيا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لمنصة تريدلنغ، ماريوس سيافوال 
“نسعى في تريدلنغ إلى المساهمة 
األعــمــال  بين  الــتــجــارة  فــي جعل 
الــتــجــاريــة أبــســط وأســـرع وأكثر 
نــعــمــل عــلــى توفير  أمـــاًنـــا. نــحــن 

بوابة للشركات للتوسع في جميع 
األوســـط  ــشــرق  ال منطقة  أنــحــاء 
يمنحها  مــمــا  أفــريــقــيــا،  وشـــمـــال 
مجموعة  إلــى  الــوصــول  إمكانية 
واســعــة مــن الــحــلــول والــخــدمــات 
المبتكرة من خالل منصة واحدة، 
وربطها بموردي الجملة من جميع 
أنحاء العالم. نحن على يقين من 
سيفيد  االتفاقية  هذه  توقيع  أن 
البحرين  مملكة  فــي  ــشــركــات  ال
بــشــكــل كــبــيــر ويــشــجــعــهــم على 
الخاصة  العروض  من  االستفادة 
التنافسية  واألســـعـــار  الــمــقــدمــة 
وإجراءات التداول السلسة وغير 

ذلك الكثير”. 
إلــى أن صــادرات  تجدر اإلشـــارة 
الــمــبــادرات  إحـــدى  هــي  البحرين 
تعزيز  إلــى  تهدف  التي  الوطنية 
وتشجيع  ــخــاص  ال الــقــطــاع  دور 
ــدرة  ــ ــق ــ الـــــــصـــــــادرات وزيــــــــــادة ال
الصغيرة  للمؤسسات  التنافسية 
وذلك  المملكة،  في  والمتوسطة 
من  فــريــدة  خـــالل مجموعة  مــن 
المبتكرة. ومنذ تأسيسها  الحلول 
قامت صــادرات   ،2018 عــام  فــي 
ــدعــم أكــثــر مـــن 101  الــبــحــريــن ب

مليون دوالر أمريكي من صادرات 
العاملة  والمتوسطة  المؤسسات 
تصدير  عبر  وذلــك  البحرين،  في 
المنتجات  من  نوًعا   51 من  أكثر 
قطاعات،   10 ضمن  والــخــدمــات 
إلى  الــدخــول  مــن  بــذلــك  لتمكنها 
مستوى  على  سوًقا   56 من  أكثر 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
ــا، وأوروبــــــــا،  ــيـ ــقـ ــريـ وآســــيــــا، وأفـ
المتحدة،  والمملكة  وأســتــرالــيــا، 

والواليات المتحدة األميركية. 
ــك، تــعــد تــريــدلــنــغ إحـــدى  ــ إلـــى ذل
األســـــواق الــرقــمــيــة الـــرائـــدة في 
الشرق األوسط، حيث تعمل على 
بموردي  المحلية  الشركات  ربــط 
العالم.  أنحاء  جميع  من  الجملة 
ــمــنــصــة عـــلـــى فــريــق  ــمــد ال ــعــت وت
للتكنولوجيا  المتحمسين  مـــن 
واألعمال ملتزمون بجعل التجارة 
بين الشركات أكثر بساطة وأسرع 
أماًنا. وتسعى تريدلنغ ألن  وأكثر 
لجميع  الـــرائـــدة  الــمــنــصــة  تصبح 
ــراء األعـــمـــال. تضم  عــمــلــيــات شــ
من  أكــثــر  الــيــوم  وحــتــى  تريدلنغ 
أكثر  بائع ومشتري في  ألف   100

من 55 دولة.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

نـــــــــظـــــــــم بـــــنـــــك 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن 
ــنـــي وبــنــك  الـــوطـ
البحرين اإلسالمي أكبر فعالية تطوعية 
ــك لــتــنــظــيــف شــاطــئ  ــ ــ لــلــمــجــمــوعــة وذل
أب  كلين  جمعية  مع  بالتعاون  المالكية 
الــبــحــريــن، مــنــظــمــة بــيــئــيــة مــحــلــيــة غير 
ربحية. وانطالًقا من روح العطاء ودعم 
موظفيها  المجموعة  دعـــت  المجتمع، 
إذ  المبادرة،  للتطوع في هذه  وعوائلهم 
بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم جمعها 
 1,050 فقط  ونصف  ساعة  غضون  في 

كيلوجرام عبر مساحة قدرها 1,182 متر 
مربع.

ــتــنــفــيــذيــون لكال  ــاء ال ــرؤســ ــ ــرص ال ــ وحـ
الذي  التطوع  فريق  قيادة  على  البنكين 
تألف من الموظفين من مختلف األقسام 
والمناصب، إضافة إلى أطفال من جميع 
األعمار، وهو ما عكس التزام المجموعة 
برفع مستوى الوعي البيئي ضمن أفراد 

المجتمع المحلي.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي 
كريستوف  جان  الوطني  البحرين  لبنك 
الموظفين  بإقبال  سعداء  “نحن  دورانــد 

على التطوع والمشاركة في هذا الحدث 
الذي يقف شاهدا على التزام المجموعة 
أن  الــضــروري  لمن  إنــه  المجتمع.  بــدعــم 
األجــيــال  أجــل  مــن  البيئة  على  نحافظ 
القادمة، وأن نلعب دوًرا حيوًيا في نشر 
المجموعة  وتؤكد  االجتماعي”.  الوعي 
الفعاليات  من  المزيد  إقامة  عزمها  على 
بغية منح  وذلـــك  مــســتــقــبــالً،  الــمــشــابــهــة 
الجميع الفرصة للمشاركة ضمن مبادرات 
تــطــوعــيــة هـــادفـــة ُتـــســـاعـــد عــلــى دعــم 
االستدامة وازدهار المجتمعات من أجل 

مستقبل أفضل.

دعًما للمجتمع المحلي

“ الوطني” و “اإلسالمي” يطلقان أكبر فعالية تطوعية للعام 2021

ا  إقليميًّ الرائدة  المنصة  ذ.م.م،  للخدمات  طلبات  شركة  أبرمت 
في توصيل الطعام والتجارة السريعة، اتفاقية تعاون مع شركة 
الرائدة  الشركة  االلكتروني ش.م.ب مقفلة،  الدفع  لنظام  سداد 
في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع. تهدف طلبات من 
خالل هذه االتفاقية لتوفير حلول أكثر تطوًرا و أماًنا للسّواق 
الطلبات.تمتلك  توصيل  من  المحصلة  النقدية  المبالغ  إليــداع 
لتحصيل  جهاز   900 من  أكثر  الحالي  الوقت  في  ســداد  شركة 
المدفوعات، كما تغطي الشركة أكثر من 1000 موقع في المملكة 

مما يجعل عملية إيداع المدفوعات عملية سهلة و سريعة. 
بهذه المناسبة، قال هشام الساعاتي المدير العام لشركة طلبات 
– البحرين “نحن سعداء بإبرام اتفاقية التعاون مع سداد، حيث 
إننا في سعي دائم و حثيث لتطوير عملياتنا و خدماتنا المقدمة 
للزبائن و المطاعم و السواق. إننا نعتبر سّواق طلبات الشريان 
األساسي للشركة، لذلك نحن سعداء لتوقيع هذه االتفاقية، التي 
سيكون لها األثر البالغ عليهم، حيث إنها ستوفر حلواًل مناسبة 
وعملية إليداع المبالغ النقدية المحصلة من توصيل المنتجات”.

 ومن جانبه، صرح محمد رفعت الكاشف، عضو مجلس إدارة 
زبائننا  األساسية هو رضا  و  األولــى  “غايتنا  قائاًل  ســداد  شركة 
االتفاقية مع  لهم. من خالل هذه  أفضل خدمة ممكنة  بتوفير 

طلبات، نحن نطمح لتطوير وتنمية أعمالنا، باإلضافة إلى طرح 
خدمات جديدة في المستقبل”.

المستقبلية  المشاريع  من  المزيد  إلطالق  تسعى  طلبات  شركة 
منها  للسّواق،  والخيارات  الحلول  أفضل  لتوفير  تهدف  التي 
التفاصيل  السائق  التي ستمنح  للسائق”  اإللكترونية  “المحفظة 

الكاملة عن العمليات اليومية والمبالغ المحصلة.

لتوفير حلول أكثر تطورًا و أماًنا

“طلبات” البحرين تبرم اتفاقية تعاون مع “سداد”

توقيع االتفاقية

المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
ــت تــغــطــيــة اإلصـــــــدار  ــمـ ــه تـ ــ ــأن ــ ب
الــتــأجــيــر  196 مـــن صــكــوك  رقـــم 
قصيرة  الــحــكــومــيــة  اإلســالمــيــة 
ــل الـــتـــي يــصــدرهــا مــصــرف  ــ األجـ
ــزي نــيــابــة عن  ــركـ ــمـ الــبــحــريــن الـ
تبلغ  الــبــحــريــن.  مملكة  حــكــومــة 
دينار  مليون   26 اإلصـــدار  قيمة 

 182 اســتــحــقــاق  لــفــتــرة  بحريني 
 2021 ديسمبر   9 فــي  تبدأ  يــومــًا 
العائد  ويبلغ   .2022 يونيو   9 إلى 
 %  1.63 الصكوك  لهذه  المتوقع 
ــعــائــد 1.43 %  ال بــســعــر  مــقــارنــة 
لإلصدار السابق بتاريخ 4 نوفمبر 
بأنه قد تمت تغطية  2021، علما 

اإلصدار بنسبة 552 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير 
الحكومية قصيرة األجل “السالم” يرعى دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية لعام 2021

ضمن إطار منصة المسؤولية االجتماعية “أيدي السالم”

ــك الــــســــالم عــــن رعـــايـــتـــه  ــنـ ــن بـ ــ ــل أعــ
دورة   2021 “الــبــحــريــن  لــمــنــافــســات 
األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب”، 
المخصصة  للرياضات  األكبر  الحدث 
ــذي ُيــعــقــد تحت  ــ ــذوي الــعــزيــمــة، وال لـ
الشيخ  سمو  ــدن  ل مــن  كريمة  رعــايــة 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
ــالق  اإلطــ عــلــى  ــرة  مــ الـــشـــبـــاب ألول 
فــي الــبــحــريــن، وذلـــك مــن تــاريــخ 27 
عدد  فــي  ديسمبر   8 وحــتــى  نوفمبر 
مدينة  مثل:  الرياضية  المنشآت  من 
الــريــاضــيــة ومــديــنــة خليفة  عــيــســى 

الرياضية.
دعيج  بــن  محمد  الشيخ  أشـــاد  وقــد 
البارالمبية  اللجنة  رئيس  خليفة  آل 
المنظمة  اللجنة  ورئــيــس  البحرينية 

بنك  يلعبه  الــذي  الكبير  بالدور  العليا 
الــشــراكــة  مــبــدأ  فــي تحقيق  الــســالم 
الــمــجــتــمــعــيــة مـــع كــافــة الــمــؤســســات 
هذا  أن  وبين  المملكة،  في  والجهات 
الـــدورة  إنــجــاح  فــي  ــدعــم سيسهم  ال

ورعاية أبطال ذوي العزيمة.
الــريــاضــي مشاركة  الــحــدث  ويــشــهــد 
ــارة آســـيـــا مــمــن تقل  ــ ــن قـ ــيــن مـ العــب
أعمارهم عن 20 عاًما وحوالي 1,800 
لــجــان التحكيم  إلـــى  بــاإلضــافــة  وفـــد 

ويتنافس  مــتــطــوع.   700 مــن  وأكــثــر 
الـــمـــشـــاركـــون فـــي الـــــــدورة ضــمــن 9 
رياضات مختلفة وهي: ألعاب القوى، 
ــائـــرة، وكــــرة الــهــدف،  والـــريـــشـــة الـــطـ
والسباحة،  األثقال،  ورفع  والبوتشيا، 
وكرة  والتايكواندو  الطاولة،  وتنس 

السلة على الكراسي المتحركة.
النايض،  رفيق  قال  المناسبة،  وبهذه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بنك 
اللجنة  مع  التعاون  ُيسعدنا   “ السالم 
البارالمبية البحرينية لرعاية مثل هذه 
دائمًا  السالم  بنك  الفعاليات، ويسعى 
التي  الوطنية  الجهود  مختلف  لدعم 
البحرين في  رايــة  إعــالء  ُتساهم في 
وباألخص  الدولية،  المحافل  مختلف 
ــبــطــوالت الــريــاضــيــة ال ســيــمــا تلك  ال

المعنية بذوي العزيمة”. 

أثناء ابرام اتفاق الرعاية



أكـــد ســـفير جمهورية مصـــر العربية لدى 
البحريـــن، ياســـر شـــعبان، عمـــق ومتانـــة 
العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين 
حيـــث تحظى هذه العالقـــات التاريخية 
بدعـــم مطلق مـــن قيادتـــي البلدين. جاء 
ذلـــك خـــالل تكريـــم الســـفير مـــن قبـــل 
جمعية رجـــال األعمـــال البحرينية نظير 
الترتيـــب  فـــي  والمتميـــز  الفاعـــل  دوره 
لزيارة وفد الجمعية إلى مصر األســـبوع 
الماضـــي وجهـــوده الكبيـــرة فـــي توطيد 
العالقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة بيـــن 

البحريـــن و مصـــر  حيـــث رحب الســـفير 
ياسر شـــعبان بوفد الجمعية مؤكًدا على 
متانـــة الروابـــط األخويـــة بيـــن البلديـــن 

الشقيقين . 
 كمـــا نـــوه الســـفير بنتائـــج زيـــارة الوفـــد 
التجـــاري للجمعية إلى مصـــر واللقاءات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  تمـــت  التـــي 
خرجـــت  التـــي  والتوصيـــات  واألهليـــة 
مـــن الزيـــارة مما سيســـاهم بال شـــك في 
تحقيق المزيد من التكامل التجاري بين 

االقتصاد المصري والبحريني.

 من جهته، أشـــاد رئيـــس جمعية رجال 
عبـــدهللا  أحمـــد  البحرينيـــة،  األعمـــال 
بـــن هنـــدي، بالجهـــود الكبيـــرة للســـفير 
وحرصـــه الدائـــم والمســـتمر علـــى مـــّد 
جســـور التواصـــل مع الجمعيـــة وقطاع 
األعمـــال منذ تولي ســـعادته مهام عمله 
ســـفيًرا لدى المملكة مؤكـــًدا على الدور 
الكبيـــر والهـــام الـــذي قـــام بهـــا الســـفير 
وطاقم السفارة في التنسيق والمتابعة 
والمنتديـــات  الفعاليـــات  مـــن  لعـــدد 
واللقـــاءات التـــي جمعـــت بيـــن جمعية 

رجال األعمال البحرينية والمســـؤولين 
والشـــؤون  باالســـتثمار  المعنييـــن 
االقتصاديـــة والتجاريـــة فـــي الحكومة 

المصرية.
وأشـــار بـــن هندي الـــى  أن وفـــًدا تجارًيا 
مـــن جمعيـــة رجـــال األعمـــال المصريين 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  أهـــم  يمثـــل 
سيزور المملكة في الربع األول من العام 
المقبل الستكشـــاف الفرص االستثمارية 
المتوفـــرة واالســـتفادة مـــن التســـهيالت 
المقدمـــة  الحكوميـــة  والحوافـــز 

والتباحـــث  األجنبيـــة  لالســـتثمارات 
مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب  كيفيـــة  حـــول 
االســـتثمارات المصرية للمملكة. وأشـــاد 
بحجـــم التبـــادل التجاري بيـــن الجانبين 

والـــذي تضاعـــف بنســـبة 127 % خـــالل 
النصـــف األول من العام الجـــاري مقارنة 
بالفترة نفســـها مـــن العام الماضـــي ليبلغ 

حوالي 370 مليون دوالر أميركي.

وفد تجاري مصري يزور البحرين بالربع األول 2022

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري أن البحرين باتت تمتلك أحد أفضل 
التشــريعات واألنظمة في القطاع العقاري على مســتوى العالم وذلك بفضل 
تأســيس مؤسســة التنظيم العقاري “ريرا” وما واكبها من تشــريعات وقوانين 

وأنظمة متطورة.

وقـــد انطلـــق بنجـــاح أمـــس المؤتمـــر 
العقاري الوطني األول، المقام بتنظيم 
معهـــد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة )BIBF(، وذلـــك تحت رعاية 
الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري “RERA” الشـــيخ محمـــد بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، وبدعم من شـــركة 
ديـــار المحـــرق، وبحضـــور أكثـــر مـــن 
500 من كبـــار الشـــخصيات والمدراء 
التنفيذييـــن والعامليـــن فـــي القطـــاع 
العقـــاري والقطاعـــات األخـــرى، وذلك 
بالحضـــور الشـــخصي وعن بعـــد. وقد 
أقيـــم المؤتمـــر فـــي قاعـــة المؤتمرات 
الرئيســـية في مقر المعهد الجديد في 
خليج البحريـــن، وذلك لتبادل األفكار 
مســـتجدات  ولمناقشـــة  والخبـــرات 
القطـــاع العقاري فـــي مملكة البحرين، 
واســـتعراض وضـــع القطـــاع العقـــاري 
مناقشـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الحالـــي 
الوجهة المســـتقبلية للقطـــاع العقاري 
واالبتكارات ذات الصلة في المملكة. 

وألقـــى الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ محمـــد بن 

خليفـــة آل خليفة، والرئيس التنفيذي 
لديار المحرق أحمد العمادي، الكلمات 
االفتتاحية، حيث ُســـلطا الضوء على 
الوجهة المســـتقبلية للقطـــاع العقاري، 
وتعزيز مهارات الكوادر العقارية التي 
ترتكز على مناقشـــة المستجدات في 
هـــذا القطاع. وقـــد قدم رئيـــس مركز 
المشـــاريع  وإدارة  الرقمـــي  التحـــول 
بالمعهـــد، أحمـــد نعيمـــي، عرضـــًا عـــن 
المجـــال  فـــي  االتجاهـــات  أحـــدث 
العقاري وجهود معهد BIBF بالتعاون 
مـــع مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري لبناء 
وتطوير الثروة البشرية لهذا القطاع. 
كمـــا تضمـــن المؤتمر حلقـــة نقاش عن 
توقعـــات القطـــاع العقـــاري فـــي عـــام 
2030، ووضـــع القطاع العقاري ما بعد 
جائحـــة كورونا وأيًضا حلقة نقاشـــية 
حـــول التحديـــات والفـــرص. واختتم 
المؤتمر بعرض موجز ألهمية التطوير 
العقـــاري فـــي ظـــل االبتـــكار العقـــاري 
واالســـتدامة حيـــث مـــن المتوقـــع أن 
يستمر النمو في القطاع العقاري على 
مـــدى الســـنتين القادمتيـــن خصوصـــا 

مـــع االنفتـــاح الخليجـــي وتأثيـــر ذلك 
بشـــكل إيجابـــي على الســـوق العقاري 
فـــي المملكة مع أي تطـــورات إقليمية 
الســـوق  انفتـــاح  مـــع  وباألخـــص 

الخليجي. 
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، إلى أن المؤسســـة 
تعمـــل على تنفيذ الخطط والمبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها الترويـــج لمـــا تملكه 

خصبـــة  بيئـــة  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
جاذبة لالســـتثمار العقـــاري وما يملك 
هـــذا القطاع من فـــرص واعدة بفضل 
مـــا يتوفـــر فـــي البحريـــن مـــن رؤيـــة 
متطـــورة  واســـتراتيجية  واضحـــة 
ضامنـــة  وتشـــريعات  وقوانيـــن 
وإجراءات ميســـرة وضعـــت من أجل 
تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ليعمل 
بأفضل الممارسات العالمية في مجال 

التطويـــر العقاري.كمـــا تمت مناقشـــة 
العديد من المســـائل المتعلقة بتطوير 
القطـــاع الذي يعتبر العصب الرئيســـي 
ومحـــرك اقتصادي فـــي أي بلد، حيث 
إن تنظيـــم وتقنيـــن القطـــاع يســـاهم 
بشـــكل رئيســـي بازدهـــار هـــذا القطاع 
المحلـــي  الناتـــج  بزيـــادة  ومســـاهمته 
اإلجمالـــي كما أن التنوع في مشـــاريع 
التطويـــر العقاريـــة الحاليـــة يؤكد هذا 

النمو ويرسخه.
تقديـــم  أيضـــا،  المؤتمـــر  وتضمـــن 
ورشـــتي عمل متخصصتيـــن، بعنوان 
“مقدمـــة عـــن االســـتثمارات العقارية” 
و”تكنولوجيـــا الــــ PropTech - الثورة 

الرقمية في العقارات”.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري، 
عـــارف هجـــرس، إن الجمعيـــة تضـــم 
حاليًا 27 عضوًا وهي أول جمعية في 
الخليـــج والثانية على مســـتوى العالم 
العربـــي، حيـــث تأسســـت فـــي العـــام 
2010 لتكون مظلـــة لجميع العقاريين 
بحيث تشـــارك في صياغـــة القوانين.
وعبر عن افتخاره بمؤسســـة التنظيم 
معهـــا  التجربـــة  أن  معتبـــرًا  العقـــاري 
“مميزة جدًا”، حيث قدمت المؤسســـة 

الدعم والتعاون للجمعية.
المؤسســـة  بيـــن  الشـــراكة  واعتبـــر 
والقطـــاع الخاص، هـــو أول زواج بين 
حيـــث  والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن 
تتشـــارك الحكومـــة والقطـــاع الخاص 
فـــي مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري لتكون تجربة متميزة، وظهر 
هـــي  قوانيـــن  الشـــراكة،  خـــالل  مـــن 

األفضل على مستوى العالم.
وعبـــر عـــن تمنياتـــه بتعميـــم تجربـــة 
مؤسســـة التنظيم العقاري على جميع 
الوزرات الخدمية في المملكة، مشيرا 
إلى أن الســـوق العقاريـــة في البحرين 

تحتاج لمزيد من التسويق والدعم.

مختصون: البحرين تمتلك أفضل التشريعات العقارية في العالم
انطالق المؤتمر العقاري الوطني األول بحضور أكثر من 500 مشارك

عــارف هـجــرس: “ريــرا” زواج نـاجــح بيــن القطـاعيــن الـعــام والـخــاص

المؤتمر العقاري الوطني األول أمس
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كشـــف الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة، 
الـــذراع االســـتثمارية الحكوميـــة، أميـــن 
العريـــض عن مشـــروع طمـــوح لتحديث 
وتهيئة جزر حوار يشمل توسعة الفندق 
ومرافق الجزيرة، ومنها فلل ستقام على 

البحر على طريقة المالديف.
هامـــش  علـــى  “البـــالد”  العريـــض  وأبلـــغ 
مؤتمـــر عقـــاري فـــي المنامـــة أمـــس أن 

القطـــاع  مـــع  شـــراكة  ســـتعقد  الشـــركة 
الخـــاص لتطويـــر الجزر. وبيـــن العريض 
أن “إدامة” تحاول االســـتفادة من الحياة 
الفطريـــة لجزيـــرة حـــوار خصوصـــا فيما 
الســـياحة  بالطيـــور الســـتقطاب  يتعلـــق 

على غرار “السفاري”.
مـــع  التعاقـــد  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الشـــركات ألخذ جوالت للسياح لالطالع 
علـــى الطبيعيـــة فـــي حـــوار دون التأثير 

على الحياة الفطرية في الجزيرة.

إلـــى  الســـياح  نقـــل  فكـــرة  وبخصـــوص 
الجزيـــرة عبـــر الطائـــرات والتي طرحت 
أشـــار  تطبيقهـــا،  وإمكانيـــة  قبـــل  مـــن 
المســـؤول إلى أن جميع الخيارات تحت 

الدراسة حالًيا.
وبيـــن العريـــض أن فندق حوار سيشـــهد 
عملية تطوير وتجديد شاملة، كما ستتم 
إضافـــة مكونـــات كثيـــرة إلى المشـــروع، 
مســـتدركا بالقـــول “إلـــى اآلن لـــم ننتهـــي 
مـــن التصاميـــم النهائيـــة، لكنـــه ســـيكون 

مشروعا مشرفا”.
المشـــروع  تطويـــر  تكلفـــة  وبخصـــوص 
وطريقـــة التمويـــل، أشـــار إلـــى أن تكلفة 
التطوير لم تحدد بعد مؤكًدا أن الشـــركة 

ستتولى عملية تمويل المشروع ذاتًيا.
وتوقـــع أمين طـــرح المناقصات الخاصة 
بالمشـــروع فـــي العـــام المقبـــل الختيـــار 
المقـــاول، مضيفا أنـــه تم اختيـــار إحدى 
الشركات إلدارة فندق حوار وهي شركة 
“مانتـــس”، على أن يفتتح المشـــروع في 

العـــام 2022 مـــع عـــدد غـــرف يصـــل إلى 
100 أو 120 غرفة فندقية. وفي ســـياق 
منفصل، أشـــار العريض أثناء مشـــاركته 
أمـــس المؤتمر العقاري الوطني األول أن 
مشـــروع تطوير بـــالج الجزائر مشـــروع 
ســـياحي طمـــوح يضاف إلى سلســـة من 
المشـــروعات جنـــوب البحريـــن، مشـــيرا 
إلـــى أن األصـــداء عـــن افتتاح الشـــاطئ 
في مرحلتـــه األولى للعامـــة كانت طيبة 

وإيجابية.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
بـــن  محمـــد  العقـــاري  التنظيـــم 
خليفـــة آل خليفـــة إن المؤسســـة 
عينـــت شـــركة استشـــارية للنظر 
في حل مشكلة اتحاد مالك جزر 
أمـــواج، وتم تعييـــن مدير إداري 
للتنســـيق مـــع شـــركتين إحداهـــا 
الحســـابات  تدقيـــق  لمراجعـــة 
واألخـــرى للدعـــوة لعقـــد جمعيـــة 
عمومية التحاد مالك جزر أمواج.

العقـــاري الوطنـــي  وأوضـــح علـــى هامـــش المؤتمـــر 
األول الـــذي عقـــد أمـــس، أن الشـــركتين ســـتدعوان 
الجتمـــاع جمعيـــة عمومية التحاد مـــالك جزر أمواج 
في القريب العاجـــل. وبخصوص تطوير عملية البيع 
علـــى الخارطة، أشـــار إلى أن جميـــع العمليات يجري 
تحويلهـــا إلـــى الطـــرق اإللكترونيـــة، وأن عملية البيع 
على الخارطة هي جزء من هذا التحول. وبخصوص 

موعـــد انطالق معـــرض “البحرين 
سيتي ســـكيب” والذي يقام ألول 
مـــرة فـــي المملكة، أشـــار الشـــيخ 
مركـــز  فـــي  ســـيعقد  أنـــه  محمـــد 
المعـــارض الجديد كمـــا هو مؤمل 
وذلـــك في الربع الثالـــث من العام 
المقبـــل 2022، متوقعـــًا أن يكون 
المعرض الثاني على أجندة مركز 
المعـــارض الجديد بعـــد افتتاحه. 
وســـئل الشيخ محمد عن مشروع 
لملكيـــة  اإللكترونيـــة  الوثائـــق 
األراضـــي والعقـــارات والـــذي تم اإلعالن عنه ســـابقًا، 
أشـــار إلى أنه تم البدء فعالً في العقارات الحكومية، 
فـــي حين ســـيتم مـــع مطلع العـــام المقبـــل، البدء في 
إصـــدار الوثائـــق اإللكترونية العقاريـــة لقطاع األفراد 

والخاصة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذ لمؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
أن حـــل مشـــكلة المشـــاريع المتعثرة في الســـوق عبر 

اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

كشـــف الرئيس التنفيذي لشـــركة 
العمـــادي  أحمـــد  المحـــرق  ديـــار 
لــــ “البـــالد” عـــن موعـــد االفتتـــاح 
الجزئي لســـوق البراحة الشعبي، 
التي تقع في ديار المحرق وذلك 
خـــالل هـــذا الشـــهر بالتزامـــن مع 
احتفـــاالت البـــالد بالعيد الوطني 

المجيد.
هامـــش  علـــى  العمـــادي  وقـــال 

“المؤتمـــر العقـــاري الوطنـــي األول”، الـــذي عقد أمس 
برعايـــة ديار المحرق، في معهد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة، إن االفتتاح ســـيكون جزئيـــا ولكن هناك 
الكثيـــر مـــن المحـــالت التـــي ســـتفتتح فـــي الوقـــت 

الراهن.
وأضاف أن كثيرا من المحالت األخرى ستدشـــن مع 
االفتتاح الرســـمي المقرر أن يكـــون في العام المقبل 

.2022

التجريبـــي  االفتتـــاح  إن  وقـــال: 
سيشـــهد مهرجانا خاصا بمناسبة 
عمليـــة االفتتاح والعيـــد الوطني 

المجيد.
وتوفر سوق البراحة 468 متجًرا 
للبيـــع بالتجزئة يلبـــي احتياجات 
الســـكان والزوار على حٍد ســـواء. 
وتم تصميم المشـــروع لالحتفاء 
بأصالة الطراز المعماري التقليدي 
الســـوق  وســـتوفر  البحرينـــي. 
أجواء مالئمة لألســـر يغلبها طابع 
محلي عصري. ويقع المشروع في موقع استراتيجي 
في قلب أحدث مناطق التسوق والترفيه في مملكة 
البحريـــن، أال وهـــي مدينـــة التنين البحريـــن ومقابل 
“مراســـي جاليريا”، المقرر أن يكون أكبر مركز تسوق 

في البحرين.
ويضم المشروع محالت للذهب والحلوى البحرينية 
واألقمشة والحرف اليدوية والتمور، ويشمل محطة 
وقود وجامع وسوق مركزية ومركز ترفيهي عائلي.

مشروع سياحي كبير لتطوير الجزر بالتعاون مع “الخاص”

افتتاح “سوق البراحة” بالتزامن مع العيد الوطنيمحمد بن خليفة: حل مشكلة اتحاد مالك جزر أمواج قريًبا

علي الفردان من المنامة

أمين العريض

أحمد العمادي محمد بن خليفة

علي الفردان من المنامة

علي الفردان من المنامةعلي الفردان من المنامة
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حصلــت ســيكو ش.م.ب )م(، البنــك اإلقليمــي الرائــد في مجال إدارة األصول والوســاطة والخدمات المصرفية االســتثمارية )والمرخص 
من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي( على جائزتي أفضل مدير اســتثمارات لألســهم والصكوك لمنطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، فضــا عــن أفضــل مديــر لألصــول وأفضل وســيط فــي البحرين ضمــن جوائز جلوبــال إنفســتور جروب لمنطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا لعام 2021، وذلك عن األداء المتميز لفريق العمل في إدارة األصول وخدمات الوســاطة في البنك. وتعد هذه 
الجوائز هي األحدث في قائمة من الجوائز رفيعة المســتوى التي حصلت عليها ســيكو، والتي تكرس مكانتها الرائدة في مجال الحلول 

المصرفية االستثمارية وقدرتها على تحقيق عائدات مجدية معتدلة المخاطر لعمائها على المدى الطويل. 

وقالت الرئيس التنفيذي لسيكو نجالء الشيراوي 
“إننا نشـــعر بالفخر واالعتـــزاز بالفوز بهذه الجوائز 
رفيعة المســـتوى، والتـــي تكرس مركزنـــا الريادي 
ليـــس فقـــط فـــي البحريـــن، بـــل علـــى المســـتوى 

اإلقليمـــي أيضـــًا. إن الحصول على هـــذه الجوائز 
المرموقة من بين كبار مديري األصول والوسطاء 
والبنـــوك االســـتثمارية الرائـــدة في المنطقـــة، إنما 
يؤكد الجهود الدؤوبة والتفاني في العمل وسجل 

يتميـــز  الـــذي  عملنـــا  لفريـــق  البـــارزة  النجاحـــات 
بكفـــاءة عاليـــة وخبرة واســـعة. إن هـــذه الجوائز 
تعزز ســـمعتنا الراســـخة باعتبارنـــا المدير المفضل 
لألصـــول لدى المســـتثمرين في أســـواق المنطقة، 

وفـــي مختلف فئـــات األصـــول المجزيـــة. إننا في 
ســـيكو نحـــرص على مواصلـــة االلتـــزام بتنويع ما 
نقدمـــه مـــن منتجـــات وخدمـــات عاليـــة الجـــودة. 
ومن خالل شـــركتنا التابعة شـــركة ســـيكو المالية 
الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية، فإننا 
نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفوق في الوصول 
لألهداف االســـتثمارية لعمالئنا”. وشـــهدت سيكو 
زيادة ملموســـة في إجمالي األصول تحت اإلدارة 
بنســـبة 79 % ليصل إلى 4.1 مليار دوالر أميركي 
كما في 30 ســـبتمبر 2021 مقابل 2.3 مليار دوالر 

في نهاية العام 2020.

“سيكو” تفوز بجائزتي أفضل مدير استثمارات لألسهم والصكوك بالمنطقة 2021

كشــف رئيس التخطيط ومتابعة الشــكاوى بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة جعفر سعيد، عن رصد إدارة التفتيش أكثر من 100 ألف 
زيــارة ميدانيــة لإلدارة منــذ بداية العام حتى نهاية شــهر نوفمبر الماضي، إذ 
تم رصد 73 ألف و649 مخالفة متنوعة. وأوضح سعيد في اللقاء االفتراضي 
المفتــوح بيــن أعضــاء الغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ووزارة الصناعــة 
والتجــارة والســياحة أمــس أنــه تــم إزالــة 32 ألــف و743 مخالفــة، وتصحيح 
وضع 32 ألف مخالفة، وتم اإلغاق اإلداري لـ 162 حالة، 352 محاضر سؤال، 

59 حالة تصالح، والتحويل للنيابة العامة 55 حالة.

وتحـــدث ســـعيد عـــن أن إدارة التفتيش 
هـــي إدارة جديـــدة تأسســـت الفكرة من 
قبل وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
لضـــم جميـــع أقســـام وإدارات التفتيـــش 
تحـــت مظلـــة واحـــدة وتحت إجـــراءات 
إلدارة واحدة ولها أهداف كثيرة تنضوي 
تحـــت مظلة واحـــدة منها ســـرعة اتخاذ 
وتكـــون  الجهـــود  وتوحيـــد  اإلجـــراءات 
اإلجـــراءات تحـــت مركـــز واحد بـــدل أن 
تكـــون متشـــعبة خصوًصا أنـــه في بعض 
األحيان تتطلب اإلجراءات اتخاذ إجراء 
ســـريع، فبالتالـــي إدارة التفتيـــش ضمت 
اإلدارات واألقســـام فـــي الـــوزارة تحـــت 
سقف واحد مثل إدارة السجل التجاري، 
إدارة الرقابة على الشركات، إدارة حماية 
المســـتهلك، إدارات الفحص والمقاييس، 
المناطـــق الصناعيـــة، الملكيـــة الصناعية، 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشـــار إلـــى أنه كان ســـابًقا يذهـــب أكثر 
من مفتش التخاذ اإلجـــراءات القانونية 
موظفـــا  فـــإن  حالًيـــا  أمـــا  المطلوبـــة، 
واحـــدا يذهـــب إلـــى المحـــل أو المنشـــأة 
أو المؤسســـة ألخـــذ جميـــع اإلجـــراءات 
القانونيـــة المتعلقـــة بهـــذه التخصصات، 
ويضمهـــا فـــي تقريـــر واحد، مـــا أدى إلى 
واختصـــار  المســـتغرق  الوقـــت  تقليـــل 

الجهود بشكل كبير.
وذكـــر أنه من ضمن مهـــام اإلدارة، إجراء 
تفتيش شامل يقلل الزيارات التفتيشية 
نظـــام  إنشـــاء  وتـــم  الواحـــد،  للمحـــل 

الكترونـــي مـــن خـــالل األجهـــزة اللوحية 
ليتـــم رصـــد المخالفـــة في نفـــس الوقت 
أثنـــاء وجـــود المفتش فـــي المحل، ويتم 
إدراجهـــا فـــي نظام ســـجالت وتصل إلى 
صاحـــب المؤسســـة فـــي نفـــس الوقـــت 
لتصحيحهـــا،  الـــالزم  اإلجـــراء  التخـــاذ 
مؤكـــًدا أن النظـــام أتـــاح شـــفافية أكثـــر 
للمتعاملين خصوًصا ألصحاب السجالت 
التجاريـــة للتعـــرف على التقريـــر المدرج 
ومالحظـــات  بالصـــور  المخالفـــة  فـــي 
هـــذه  لتصحيـــح  والمطلوبـــة  المفتـــش 

المخالفات.
وأضاف ســـعيد أن الحمالت التفتيشـــية 
تجـــري مـــع إدارات أخـــرى ليصبـــح هناك 
وزاد  الســـابق،  مـــن  فيهـــا  أكبـــر  تنســـيق 
الجانب التوعوي في إدارة التفتيش من 
تقليل عدد المخالفات وبالتالي تصحيح 

أوضاع المحالت التجارية.

طرق عدة لمراحل العمل 

إدارة  فـــي  العمـــل  أن مراحـــل  وأوضـــح 
التفتيش تتم عن طريق طرق عدة: أوالً 
دراســـة آليات التفتيـــش، ثانًيا التخطيط 
والتنظيم، ثالًثا التفتيش والتنفيذ، رابًعا 
تصحيـــح ومتابعـــة المخالفـــات، خامًســـا 
التدقيـــق وقياس األداء، مشـــيًرا إلى أن 
صاحب السجل التجاري يستطيع تقديم 
طلبـــات إزالـــة مخالفـــة عن طريـــق نظام 
ســـجالت إلكترونًيـــا، ويتـــم تقديم جميع 

األوراق والمســـتندات التـــي تثبـــت بأنـــه 
عـــدل أوضاعه القانونية عن طريق نظام 
سجالت ويتحقق منها المختص باإلدارة 
ثـــم يتم رفـــع المخالف، مؤكـــًدا انه خالل 
يـــوم واحـــد يتـــم البـــت فـــي المخالفـــات 
والرد على أصحاب السجالت التجارية.

المخالفـــات  أنـــواع  أمثلـــة  واســـتعرض 
وأبرزهـــا، هـــي: مخالفـــات أداء القيـــاس 
يجـــب أن يتـــم فحـــص الميـــزان بشـــكل 
ســـنوي للتحقـــق من دقتـــه، عـــدم توفير 
البيانـــات  مســـتوفية  البيـــع  أرصـــدة 
المطلوبـــة، عـــدم اإلعـــالن عـــن األســـعار 
البـــد أن تضـــع المحـــالت التجارية جميع 
مزاولـــة  للمســـتهلك،  واضحـــة  األســـعار 
نشـــاط تجـــاري دون ترخيـــص، التســـتر 
التجاري ومخالفة لوحة االسم التجاري.

وذكر سعيد أمثلة عن قضايا غش تجاري 
مثل رصد أكثر من 90 ألف منتج غذائي 
منتهي الصالحية فـــي أحد المخازن في 
منطقـــة الهملـــة، وتـــم أخـــذ اإلجـــراءات 
القانونية وتحويل المخالفين إلى النيابة 
وصـــدرت ضدهم مؤخـــًرا أحكام تتراوح 
ما بين ســـنة واحـــدة و5 أعـــوام وغرامة 
ماليـــة وأبعادهـــم عـــن البالد بعـــد انتهاء 

تنفيذ العقوبة.
وأشـــار إلى تنـــوع اإلجـــراءات القانونية 
فـــي اإلدارة مـــا بيـــن: إضافـــة المخالفات 
في النظام مباشـــرة، اســـتدعاء لمحاضر 

مـــن  للتحقـــق  الزيـــارة  إعـــادة  الســـؤال، 
تصحيح الوضع القانوني، الغلق اإلداري، 
أو  العامـــة  للنيابـــة  تحويـــل  التصالـــح، 
االلكترونيـــة  الجرائـــم  مكافحـــة  إلدارة 

واالقتصادية.
بـــدوره، قـــدم رئيس خدمات المســـتهلك 
بالـــوزارة، محمـــد أحمد علـــي، عرًضا عن 
إدارة حماية المســـتهلك، اســـتعرض فيه 
مفهوم حماية المستهلك وهو حماية كل 
فرد من أفراد المجتمع من أي اســـتغالل، 
ومكافحة الغش لتأمين سالمة معامالت 
األفراد عند شراء احتياجاتهم من السلع 
والخدمات التي يتعاملون بها، ففي ذلك 
حماية لهم من أضرار يمكن أن يتعرضوا 
لها مـــن خالل هـــذا التعامـــل، محقًقا لهم 
الطمأنينة لدى إجراء أي معاملة تجارية.

وأوضح أن دور حماية المستهلك، يتمثل 
في: تنفيذ أحكام القوانين والتشـــريعات 
المســـتهلك،  حقـــوق  لحمايـــة  المنظمـــة 
اتخاذ التدابير الالزمة لحماية المستهلك 
وفًقـــا للقوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا 
فـــي مملكـــة البحريـــن، تلقـــي الشـــكاوى 
مـــن المســـتهلكين والتحقـــق منها وفض 
النزاعـــات بيـــن المســـتهلكين والمزودين 
والعمـــل علـــى حلهـــا ودًيـــا ما أمكـــن ذلك 
المناســـبة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  ومتابعـــة 
بشـــأنها وفًقا للقوانين واألنظمة الخاصة 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  المســـتهلك  بحمايـــة 

مملكة البحرين.
وأشـــار علـــي إلـــى أن حقـــوق المســـتهلك 
هـــي: الحـــق فـــي الصحة والســـالمة عند 
اســـتعماله العـــادي للمنتجـــات، الحق في 
والبيانـــات  المعلومـــات  علـــى  الحصـــول 
الصحيحة عن المنتجات التي يشـــتريها 
أو يســـتخدمها أو تقـــدم إليـــه، الحق في 
االختيـــار الحـــر للمنتجـــات والخدمـــات، 
المعرفـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي  الحـــق 
بحمايـــة حقوقـــه ومصالحه المشـــروعة، 
المســـتهلك  خصوصيـــة  احتـــرام  حـــق 
الشـــخصية  معلوماتـــه  علـــى  والحفـــاظ 
وعدم اســـتغاللها ألغـــراض أخرى، وحق 

المستهلك في الحياة في بيئة صحية.
المـــزود تجـــاه  وذكـــر أن أهـــم واجبـــات 
المستهلك، هي: اإلعالن عن سعر المنتج 
ومـــدة الضمان الخاصـــة بالمنتج، إصدار 
فاتورة مؤرخة تتضمن تفاصيل الســـلعة 
ســـريان  شـــرائها،  وتاريـــخ  الخدمـــة  أو 
وخـــالل  قبـــل  الســـلع  علـــى  الضمانـــات 
فتـــرة التخفيضـــات، وإمـــداد المســـتهلك 

بالمعلومات الصحيحة عن المنتج.
وأشـــار علـــي إلـــى أنـــه يحـــق للمســـتهلك 
حمايـــة  إدارة  إلـــى  بشـــكوى  التقـــدم 
المستهلك عن أي مخالفة ألحكام القانون 
وأحـــكام الالئحة التنفيذية، وال تتقاضى 
اإلدارة مقابـــال عـــن تلك الشـــكاوى، مبيًنا 
أن تقدم الشـــكوى كتابة، علـــى أن تكون 

مشـــفوعة بالبيانـــات التالية: اســـم مقدم 
الشـــكوى وبياناتـــه، اســـم المشـــكو فـــي 
حقـــه وبياناته، األدلـــة التي تقـــوم عليها 
الشـــكوى، المســـتندات المؤيدة للبيانات، 
نـــوع المخالفـــة محـــل الشـــكوى، وبيـــان 

الضرر الواقع على الشاكي.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تقوم 
بعد استالم الشكوى باإلجراءات التالية: 
التواصـــل مـــع مقـــدم الشـــكوى لمحاولـــة 
حـــل الموضوع ودًيا مع التاجر، في حال 
تعـــذر ذلـــك يتـــم إرســـال خطاب رســـمي 
للجهـــة المشـــكو فـــي حقهـــا، وفـــي حـــال 
عـــدم تجاوب الجهة المشـــكو فـــي حقها 
مع الخطاب، يتم إرسال اخطار في حال 
عدم الرد على الخطاب المرســـل، ثم في 
حـــال عدم الرد على اإلخطار أو الخطاب 
يتـــم إرســـال إخطـــار نهائـــي واســـتدعاء 
لصاحـــب الســـجل )الجهـــة المشـــكو فـــي 
حقها( للحضـــور إلى اإلدارة خالل 3 أيام 
لبحث موضوع الشـــكوى، وفي حال يتم 
الـــرد علـــى جميـــع هـــذه المراســـالت يتم 
إصـــدار قرار ملزم مـــن قبل اإلدارة إللزام 
أطراف الشـــكوى بالحلول التي تصدرها 
الجهـــة  رد  عـــدم  حـــال  وفـــي  اإلدارة، 
المشـــكو في حقها على جميع الخطوات 
التـــي نتبعهـــا في سلســـلة الشـــكوى فإنه 

يتم إحالتها للنيابة العامة.

74 ألف مخالفة رصدتها إدارة التفتيش بـ “الصناعة”
إجراء 100 ألف زيارة ميدانية منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر
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ــبـــل رئـــيـــس  ــقـ ــتـ اسـ
ــة  ــاقــ ــطــ ــ ــة ال ــ ــئ ــ ــي هــ
ــة  ــ ــ ــدام ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ــم ــ ــ ال
ميرزا  عبدالحسين 
ــبـــه بـــمـــرفـــأ  ــتـ ــكـ ــمـ بـ
المستوى  رفيع  وفد  المالي  البحرين 
من شركة مسقطي إخوان وشركائهم 
يترأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة 
نــبــيــل الــمــســقــطــي، وذلــــك فـــي إطـــار 
الشمسية  الــطــاقــة  مــشــاريــع  مناقشة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى والـــمـــصـــانـــع 
الــتــي تساهم فــي زيــادة  والــشــركــات 
اإلقبال على الطاقة الشمسية كبديل 
ــي تــقــلــيــل األعـــبـــاء  نــظــيــف يــســهــم فـ
ــشــركــات ويــقــلــل من  الــمــالــيــة عــلــى ال

البصمة الكربونية لها.
 وفــــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، رحــــب مــيــرزا 

الهامة  بــاإلســهــامــات  مــشــيــدا  بــالــوفــد 
وشركائهم  ــوان  إخـ مسقطي  لشركة 
االقــتــصــاديــة في  الــركــائــز  فــي تنويع 
مملكة البحرين وذلك من خبرة ثرية 
واسعة  بمجموعة  عاما   60 عن  تزيد 
من الخدمات والمنتجات التي تضمها 
بها  وتــتــمــيــز  مظلتها  تــحــت  الــشــركــة 
األثر اإليجابي والملموس  له  وهو ما 
فيما تمكنت المملكة من تحقيقه من 

إنجازات اقتصادية عدة.
وأثناء اللقاء، سلط ميرزا الضوء على 
أبرز مالمح قطاع الطاقة المستدامة 
لــرؤيــة  المهمة  األبــعــاد  فــيــه  وتــنــاول 
لمحة  قدم  ثم  ومن  ورسالتها،  الهيئة 
المتجددة  الطاقة  مبادرات  عامة عن 
وكفاءة الطاقة المتضمنة في كل من 
المتجددة  للطاقة  الوطنية  الخطة 

والــخــطــة الــوطــنــيــة لــكــفــاءة الــطــاقــة 
ــمــرجــع األســــاس  الــلــتــيــن تــعــتــبــران ال

في  االستثمارية  والمشاريع  للخطط 
هذا القطاع، وذلك بتجسيدهما الرؤى 

واألهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة لمملكة البحرين.

وبحث الجانبين أثناء اللقاء إمكانية 
ــمــصــانــع  طــــرح أســـطـــح الــمــبــانــي وال
الــتــابــعــة لــشــركــة مــســقــطــي إخــــوان 
الطاقة  أنــظــمــة  لتركيب  وشــركــائــهــم 
النجاح  غــرار  على  وذلــك  الشمسية، 
أنظمة  تــركــيــب  لــمــبــادرة  الــمــلــمــوس 
الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح 
المستغلة،  غير  والمساحات  المباني 
وهي إحدى المبادرات المتضمنة في 
المتجددة،  للطاقة  الوطنية  الخطة 
ــطــاقــة الــمــســتــدامــة  وبـــــدأت هــيــئــة ال
بــالــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا مـــع مختلف 
الجهات من القطاعين العام والخاص 
للطاقة  الوطنية  الخطة  اعتماد  منذ 

المتجددة في يناير 2017.

المسقطي  نــبــيــل  أشــــاد  ــبــه،  جــان مـــن 
ــطــاقــة الــمــســتــدامــة  بــجــهــود هــيــئــة ال
بقيادة ميرزا التي تجسدت في عدة 
إنـــجـــازات وتـــطـــورات مــلــمــوســة في 
البحرين،  مملكة  فــي  الطاقة  قــطــاع 
مـــؤكـــًدا رغــبــة الــشــركــة فــي الــتــعــاون 
ــرؤى  وال الخطط  لتحقيق  الهيئة  مــع 
المستدامة  الطاقة  لقطاع  التنموية 
كلفة  تخفيض  بــهــدف  المملكة؛  فــي 
كفاءة  وتحسين  الكهربائية  الفواتير 
البصمة  وخــفــض  الــطــاقــة  اســتــهــالك 
وهو  وعملياتها،  للشركة  الكربونية 
ــؤدي بـــــــدوره إلـــــى تــحــقــيــق  ــ ــي ــا ســ مــ
األهداف الوطنية في التنمية الشاملة 

المستدامة.

ميرزا يبحث مع “مسقطي إخوان” تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
على أسطح مصانع الشركة

ميرزا مستقبال وفد “مسقطي إخوان وشركائهم”

نجالء الشيراوي

أمل الحامد
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رئيس التحريرمؤنس المردي

عمــل  إطــار  عــن  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
جديــد للبيئــة الرقابيــة التجريبيــة لدعــم مؤسســات 
مشــاريعها  وتجربــة  إلختبــار  الماليــة  التكنولوجيــا 
ضمــن بيئــة ذات كفــاءة وفعاليــة أكثر، وذلــك كجزء 
مــن مســاعي المصــرف المســتمرة لتطويــر بيئــة التكنولوجيا الماليــة ودعم 
التنافســية فــي قطــاع الخدمــات المالية وتماشــيًا مع اســتراتيجية المملكة 

لالنتقال إلى اقتصاد متنوع ورقمي.

ويهـــدف اطـــار العمـــل الجديـــد إلـــى 
تحسين معايير ومتطلبات الحصول 
علـــى الموافقـــة للعمـــل ضمـــن البيئـــة 
اإلجـــراءات  وتســـهيل  الرقابيـــة 
المتعلقـــة بهـــا لضمـــان نهـــج متســـق 
عمليـــة  لتيســـير  المراحـــل  ومتعـــدد 

اإلختبار.
الرقابيـــة  البيئـــة  إطـــاق  تـــم  وقـــد 
التجريبيـــة فـــي عـــام  2017 لتوفـــر 
المجال للمؤسسات المرخصة من قبل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي وغيرها 
مـــن المؤسســـات المحليـــة واألجنبية 
الختبـــار حلـــول تكنولوجيـــة مبتكرة 

التكنولجيـــا  وحـــدة  إشـــراف  تحـــت 
المصـــرف.  لـــدى  واإلبتـــكار  الماليـــة 
وقد القـــت البيئة الرقابية التجريبية 
اهتماًما كبيًرا من الشـــركات الناشـــئة 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة كمـــا 
تمكنت عدد من تلك الشركات اختبار 

حلولها المبتكرة بنجاح.
وفـــي هـــذا الصـــدد، صرحـــت مديـــر 
وحدة التكنولوجيـــا المالية واالبتكار 
بمصرف البحرين المركزي، ياســـمين 
ال شـــرف “يأتي تحديث إطار العمل 
الخـــاص بالبيئـــة الرقابيـــة التجريبية 
اســـتكماالً لجهود المصرف المستمرة 

التقنيـــة  التطـــورات  مواكبـــة  فـــي 
الســـتيعاب  مناســـبة  بيئـــة  وضمـــان 
الخدمـــات المصرفيـــة عبـــر تطبيقات 
الحديثـــة،  الماليـــة  التكنولوجيـــا 

االبتـــكار  ثقافـــة  تعزيـــز  وبهـــدف 
فـــي القطـــاع المالـــي بشـــكل خـــاص 
واالقتصـــاد الوطني بشـــكل عام. كما 
سيســـهم هذه التحديث في تســـهيل 

عملية الشـــراكة وزيـــادة التفاعل بين 
الشركات الناشـــئة والقطاع  من أجل 
تقديـــم افضـــل الخدمـــات المالية في 

المملكة”.

“المركزي” يطلق إطار عمل جديًدا للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية
لتعزيز االبتكار والتنافسية في القطاع

شـــركة  أعلنـــت 
البحرين  ألمنيوم 
)ألبـــا(، عن إصدار 
النسخة الخامسة 
من تقرير االســـتدامة الخاص بالشـــركة 
والذي تم إعداده وفًقا لمعايير المبادرة 
الدوليـــة إلعداد التقاريـــر )GRI(: الخيار 
 Deloitte شـــركة  وقامـــت  األساســـي. 
الضمـــان  بتقديـــم   ).& Touche )M.E
المحدود والمســـتقل على توافق تقرير 
االستدامة للشـــركة مع معايير المبادرة 
الدولية إلعداد التقارير، وعلى منهجية 
إعداد 3 مؤشـــرات أداء رئيســـية شملها 
التقرير، وهي: مجموع استهاك الطاقة 
غيـــر المباشـــر )غيغـــا جـــول(، مجمـــوع 
اســـتهاك الطاقة المباشـــر )غيغا جول(، 
واالستثمارات البيئية )دينار بحريني(.

وحمل التقريـــر لعام 2020 عنوان “بناء 
نمـــوذج جديـــد مـــع احتفالنـــا باليوبيـــل 
الذهبـــي للعمليـــات التشـــغيلية”، حيـــث 
شـــمل العديد من المعلومات والبيانات 
البيئـــي  الشـــركة  أداء  المفصلـــة حـــول 
واالجتماعـــي واالقتصـــادي، إلى جانب 
نفذتهـــا  التـــي  المســـتدامة  المبـــادرات 
الشـــركة في مختلف جوانـــب عملياتها 
ينايـــر   1 مـــن  الفتـــرة  فـــي  التشـــغيلية 

وحتى 31 ديسمبر 2020. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة ألبا، 
علـــي البقالي “تكمن قوتنا في التواصل 
الدائـــم واإلباغ عن أدائنا في الجوانب 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة، مما 
يؤكـــد النهج الذي نتبعـــه باإلفصاح عن 
الجوانـــب األكثـــر أهمية بالنســـبة لنا مع 
مختلـــف األطـــراف المعنيـــة بالشـــركة. 
وتعتبـــر ألبـــا مـــن أولـــى الشـــركات فـــي 

الشـــرق األوســـط التـــي حرصـــت علـــى 
أدائهـــا  عـــن  باإلبـــاغ  طوًعـــا  المبـــادرة 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب  فـــي 
والحوكمـــة من خال إصدار أول تقرير 
الـــذي  األمـــر   ،2016 لعـــام  لاســـتدامة 
يبرهـــن على المعايير العالية للشـــفافية 
والحوكمـــة التـــي تحرص الشـــركة على 

اتباعها في جميع إفصاحاتها. 
الـــذي  التقريـــر  بهـــذا  ســـعداء  نحـــن 
خالـــه  مـــن  الشـــركة  اســـتطاعت 
تحقيـــق مســـتوى أعلـــى مـــن اإلفصـــاح 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب  عـــن 

والحوكمة”.
جدير بالذكر أن تقرير االســـتدامة لعام 
2020 تمـــت مراجعته أيًضا باســـتخدام 
مؤشر المحتوى التابع للمبادرة الدولية 

إلعداد التقارير – الخيار األساسي.

“ألبا” تصدر تقريرها لالستدامة للعام 2020

إطالق معهد عقاري إلعداد الموارد البشرية للقطاع
بنك معلومات العام المقبل بشأن حركة البناء واألسعار... الرئيس التنفيذي لـ “ريرا”:

أبلــغ الرئيــس التنفيذي لمؤسســة التنظيم العقاري “ريرا”، الشــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة، “البالد”، أن المؤسســة تبحث مع معهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية 

إلقامة معهد عقاري إلعداد الموارد البشرية في القطاع.

وأشار المسؤول على هامش مؤتمر عقاري 
أمس إلى أن شكل المؤسسة التدريبية أو 
تنظيمهـــا لـــم يتحدد بعد وأنهـــا التزال في 
طور النقاش، متوقعًا اإلعان الرسمي عن 
المشـــروع في العـــام المقبـــل 2022. وقال 
“الفكـــرة ال تـــزال في بدايتهـــا، وهي ضمن 
الخطة الوطنيـــة للقطاع العقـــاري، لتنمية 
واســـتدامة التدريـــب والمرخصين ســـواء 
ومطوريـــن  مبيعـــات،  ووكاء  وســـطاء 
وجميـــع العامليـــن فـــي القطـــاع العقـــاري، 
بحيـــث يعتنـــي بهـــم ويزيد مـــن نضوجهم 
ومعرفتهـــم بالعمل العقاري، لدينا شـــراكة 
استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات 
بدايـــات  فـــي  زلنـــا  ال  ونحـــن  المصرفيـــة 

الفكرة”.
عليهـــا  ســـتكون  الـــذي  الشـــكل  وبشـــأن 
المؤسســـة التدريبيـــة معهـــد أو أكاديمية، 
أشـــار الشـــيخ محمـــد أنـــه لـــم تعط شـــكل 

محدد.
وبخصـــوص االهتمام بتطويـــر المعلومات 
العقاريـــة للمتعامليـــن في الســـوق، كشـــف 
الشـــيخ محمد عن إطاق بنك للمعلومات 
العقاريـــة حيـــث قامت المؤسســـة بتوقيع 
اتفاقيـــة مـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة، وتم 
البـــدء فـــي المشـــروع وســـيرى النـــور في 

العام 2022.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري إلـــى أن المعلومـــات ســـتصل من 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات  جميـــع 
والبلديـــات  الكهربـــاء  مـــن  المختلفـــة 
والتســـجيل العقاري وغيرهـــا، بحيث يتم 
توفيرهـــا علـــى منصـــة يســـتطيع الجميـــع 
الدخول عليها واإلطـــاع على المعلومات 
عمومـــًا،  مجانيـــة  بصـــورة  العقاريـــة 
وبرســـوم للبيانات التفصيلية التخصصية 

للمطورين وغيرهم.

الهـــدف  أن  إلـــى  محمـــد  الشـــيخ  وأشـــار 
أداة  توفيـــر  هـــو  المعلومـــات  بنـــك  مـــن 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  للمســـتثمرين 
صـــورة واضحـــة عـــن وضـــع الســـوق قبل 
الدخـــول في عمليـــة االســـتثمار، مبينا أن 
قاعـــد البيانـــات ســـتوضح بشـــكل دقيـــق 

البيانـــات والمشـــروعات والفلـــل فـــي كل 
منطقة واألســـعار والمبيعات والمساحات، 
حتـــى أســـعار األراضي وأعمـــال البناء في 
المناطق ســـواء كانت منـــازل أو فنادق أو 

مجمعات.
هـــي  مـــا  ســـتبين  المنصـــة  أن  واوضـــح 
المشـــروعات التـــي يجري بناؤهـــا في كل 
منطقـــة وتفاصيلهـــا بـــكل يســـر وســـهولة، 
للمواطـــن  واضحـــة  صـــورة  يعطـــي  ممـــا 
والمســـتثمر، كمـــا ســـتتيح معرفـــة أســـعار 

األراضي والفلل والشقق.

الشيخ محمد بن خليفة متحدثا على هامش المؤتمر 

إدراج شركة بورصة البحرين العام المقبل
اإلعالن عن لجنة تخصيص قريًبا... خليفة بن إبراهيم:

لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
البحرين خليفة بن إبراهيم آل خليفة 
أن هناك شـــركتين أقـــرب إلى اإلدراج 
فـــي بورصـــة البحريـــن، وهمـــا شـــركة 
وشـــركة  البحريـــن،  مطـــار  خدمـــات 
تابعـــة  البتـــرول  بمحطـــات  متعلقـــة 

لوزارة النفط سيتم إنشاؤها.
وذكـــر الشـــيخ خليفة فـــي تصريحات 
لقنـــاة “العربيـــة” أن الشـــركات األخرى 
الحكوميـــة ســـيتم اإلعـــان عنهـــا من 
قبـــل لجنـــة التخصيص التي ســـتعلن 
فـــي وقت قريـــب عن هذه الشـــركات، 

بورصـــة  الشـــركات  هـــذه  بيـــن  ومـــن 
البحريـــن التـــي ســـيتم إدراجهـــا العام 

المقبل.
وقال الشـــيخ خليفـــة: إن هناك توجها 
لتخفيض ملكية الحكومة بالشـــركات 
البحريـــن،  بورصـــة  فـــي  المدرجـــة 
وأضـــاف  جديـــدة.  شـــركات  وإدراج 
تأتـــي  البحريـــن  بورصـــة  خطـــة  أن 
ضمـــن خطة شـــاملة لتعافي االقتصاد 
وضعـــت مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء، 
والتي تشمل عدة جوانب، منها زيادة 
فرص العمل واالستثمار في المشاريع 

االستراتيجية الكبرى.
وأوضح أن المشـــاريع االســـتراتيجية 
الكبرى التي تم اإلعان عنها ســـيكون 

تمويـــل جـــزء منهـــا مـــن خال ســـوق 
توجـــه  لوجـــود  مشـــيرا  المـــال،  رأس 

إلدراج شركات جديدة.
ولفت إلى أن بورصة البحرين ال تنظر 

إلى الدخول ضمن مؤشرات األسواق 
الناشـــئة في وقت قريـــب، وقد يكون 
أبعد بحكم أن الشركات المختصة في 
البورصـــة رأت أن الجوانـــب القانونية 
وغيرهـــا مكتملـــة، وتنقـــص الســـيولة 
في الســـوق والتي ســـتأتي بعد توفير 

حلول للمستثمرين والشركات.
إن  فقـــال:  للمســـتثمرين،  وبالنســـبة 
قاعـــدة  توســـيع  بصـــدد  البورصـــة 
المســـتثمرين، إذ تـــم توقيـــع اتفاقيـــة 
مـــع البنـــوك المحليـــة لتســـهيل عملية 
إجـــراءات التـــداول من قبـــل عمائها، 
وإقليميـــا جـــرى توقيـــع اتفاقيـــة مـــع 
التـــداول  عمليـــة  لتســـهيل  أبوظبـــي 

المباشر بين السوقين.

علي البقالي

خليفة بن إبراهيم آل خليفة

تشييد محطة كهربائية جديدة بمبنى مطار البحرين

طرحت شـــركة مطار البحرين مناقصتين 
بموقـــع مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
لتنفيـــذ األعمال المتبقية بمشـــروع تطوير 
مطـــار البحريـــن الدولي، وتشـــييد محطة 
جديـــدة للتوريـــد الكهربائـــي بمبنـــى مطار 

البحرين الدولي.
وتهـــدف المناقصة األولى تشـــييد محطة 
جديـــدة للتوريـــد الكهربائـــي بمـــا في ذلك 
وهـــدم  الموجـــودة،  الكابـــات  تحويـــل 
المحطـــة القديمة. واشـــترطت أن يســـمح 
هيئـــة  مـــع  المصنفيـــن  للمقاوليـــن  فقـــط 
الكهرباء والمـــاء )درجة أولى(، للمشـــاركة 

في هذه المناقصة.
لألعمـــال  فهـــي  الثانيـــة،  المناقصـــة  أمـــا 
المتبقية لمشـــروع تطوير مطـــار البحرين 
الدولـــي - األعمـــال التحضيريـــة )الحزمـــة 
 )1B 1(. ويتضمـــن نطـــاق عمـــل )الحزمةB
تنفيـــذ األعمـــال المذكـــورة أدنـــاه: إنجـــاز 
األعمال المتبقيـــة لمحطة اإلطفاء، مباني 

البوابـــة األمنيـــة للمطار، مواقف ســـيارات 
التحتيـــة  والبنـــى  الشـــوارع  الموظفيـــن، 
المرتبطة بها. ومن المقرر أن يتم اســـتام 
مظاريـــف عطـــاءات الشـــركات المتقدمـــة 
للمناقصتيـــن إلـــى تاريـــخ 5 ينايـــر 2022، 
علـــى أن يتـــم فتـــح المظاريف فـــي اليوم 

التالي.
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المحرر االقتصادي

وفًقا لمعايير 
المبادرة الدولية 

”GRI”لـ
منصة معلومات 

تتيح التعرف على 
أسعار األراضي

ياسمين آل شرف

قامت المبـــادرة الوطنیة لتنمیة القطاع 
الزراعـــي بالتعـــاون مـــع كل مـــن وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلدیـــات والمجلس 
كورنیـــش  بتشـــجیر  للبیئـــة،  األعلـــى 
فـــي  ســـماهيج  وممشـــى  البســـیتین 
محافظـــة المحرق بدعـــم كریم من بیت 

التمویـــل الكویتي، ومجموعة شـــركات 
فريد بدر وفندق ذا ميرتشـــانت هاوس، 
الراســـخ  اإلیمـــان  مـــن  انطاقـــا  وذلـــك 
بأھمیة الشـــراكة المجتمعیة نحو كل ما 
ُیعزز توسعة الرقعة الخضراء ومعالجة 

آثار التغیرات المناخية.

تشجير كورنيش البسيتين وممشى سماهيج

علي الفردان من المنامة


