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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامـــة بـــأن النيابـــة العامـــة قـــد 
تلقـــت بالغـــات مـــن إدارة الصحـــة العامـــة برصـــد 8 مطاعم ومقـــاٍه مخالفة 
لالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحية التـــي يتعين اتباعها وااللتـــزام بها في 
ظل المســـتوى األصفر آللية منع انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، حيث 
تمثلـــت المخالفـــات المرصودة في عدم تأكد المســـؤولين بهـــذه المحال من 
حصول الزبائن على التطعيمات المطلوبة، والسماح بدخول غير الحاصلين 
على الدرع األخضر؛ نظرًا لعدم اســـتيفائهم التطعيمات بحســـب اشتراطات 
وزارة الصحـــة الخاصـــة بالمتطعميـــن والمتعافيـــن، فضـــالً عن عـــدم التزام 
الزبائـــن بارتداء كمـــام الوجه الوقائي أثناء وجودهـــم بالمحال، فيما قامت 

اإلدارة بضبط تلك المخالفات وغلق المطاعم المخالفة إداريًا.

24 ألف دينار غرامات مطاعم ومقاٍه مخالفة
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الجفير - مركز عيسى الثقافي

نظـــم مركز عيســـى الثقافي نـــدوة فكرية 
بعنوان “الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
والتاريـــخ”، بالتزامـــن مع اجتمـــاع األمانة 
العامـــة لمراكـــز الوثائق والدراســـات بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
صالـــح الصالـــح، ورئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، ورئيس هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، وأعضـــاء األمانة العامة وعدد من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
وافتتح الندوة األمين العام لمراكز الوثائق 

عـــام دارة  أميـــن  الخليجيـــة  والدراســـات 
الملك عبدالعزيز بالرياض، فهد الســـماري، 
حيث تطرق في كلمته إلى جهود المغفور 
له بإذن هللا ســـمو الشيخ عبدهللا بن خالد 

آل خليفة، في تأســـيس مراكز الدراســـات 
الخليجية منذ انطالقتها في العام 1976، 
وتوليه لشؤونها منذ العام 1985 إلى العام 

.2005)06(

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس، 
بقصـــر القضيبيـــة. واطلـــع المجلـــس عبـــر اإليجـــاز الذي 

قدمـــه وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة على خطة 
إعادة هيكلة شـــركة الخليـــج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو( 
بموجب قانون إعادة التنظيم واإلفالس الذي تم تطبيقه 
بمحاكـــم مملكة البحرين مؤخرًا، الـــذي أوضح أن إعادة 
هيكلة الشـــركة ســـاهم في اســـتمرار نشـــاطها والحفاظ 
علـــى 700 وظيفـــة فيهـــا. وأدان المجلس بشـــدة إطالق 

ميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة مقذوفات تجـــاه مدينتي 
نجـــران وجـــازان بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة؛ 
ممـــا أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين في مدينة جازان 
وإصابـــة آخرين، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لإلجراءات 
كافة التي تتخذها المملكة العربية الســـعودية الشقيقة؛ 

للحفاظ على أمنها واستقرارها وسالمة أراضيها.

إعادة الهيكلة ينجح في استمرار “جارمكو” وبقاء 700 وظيفة
دعم اإلجراءات السعودية للحفاظ على أمنها من االعتداءات الحوثية ضد جازان

المنامة - بنا

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
النســـخة  لتدشـــين  اســـتعداًدا 
تطويـــر  برنامـــج  مـــن  المحدثـــة 
األعمـــال، عـــن تعليـــق اســـتقبال 
الطلبـــات ضمن البرنامـــج، وذلك 
 ،2022 ينايـــر   10 مـــن  اعتبـــاًرا 
ولغايـــة إعـــادة إطـــالق البرنامج 
بنســـخته المحدثـــة تدريجًيا في 
فبرايـــر 2022، وســـيتم اإلعـــالن 
عن تاريخ محدد في وقت الحق.

وأوضـــح “تمكيـــن” أن البرامـــج األخـــرى بما فيهـــا برامج دعـــم التدريب 
والتوظيـــف ســـتكون متاحة، ويمكـــن للعمالء مواصلة تقديـــم طلباتهم 

بشكل اعتيادي دون أي تغيير.
وأّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لـ “تمكين”، حســـين رجـــب، أّن الخطـــوة تأتي 
تمهيـــًدا إلعـــادة إطالق برنامـــج تطوير األعمال بحلتـــه الجديدة، وقال: 
“إّن تمكين وخالل مســـيرة عمله الممتـــدة ألكثر من 15 عاًما لطالما كان 
دائمـــا حريصـــا علـــى مواكبة المتغيـــرات وتلبيـــة المتطلبـــات التي تطرأ 
على المشـــهد االقتصادي وواقع ســـوق العمل، وذلك من خالل التطوير 

المستمر لبرامج الدعم والخدمات”.

“تمكين” يعلق استقبال طلبات 
“تطوير األعمال” مؤقًتا من 10 يناير

السنابس - تمكين
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سموه دشن أرشيف الصحافة الوطنية منذ العام 1939... متحدثون في ندوة فكرية:

الفريق الوطني الطبي: المؤشرات تثبت فاعلية الجرعة في حفظ األرواح

دور بارز لعبداهلل بن خالد في تأسيس مراكز الدراسات الخليجية
قـــدر الرئيـــس اإلقليمـــي الســـابق 
لمنطقة الشـــرق األوسط وإفريقيا 
وباكســـتان بمنظمـــة رواد األعمال 
العالميـــة، صفا شـــريف، مســـاهمة 
األعمـــال  رواد  منظمـــة  أعضـــاء 
العالمية في االقتصاد البحريني بـ 

100 مليون دينار.
وركـــزت الفقـــرة الرئيســـة بعنوان 
حديـــث الســـاعة االقتصاديـــة في 
برنامـــج “البحرين في أرقام” على 
العالميـــة،  األعمـــال  رواد  منظمـــة 
تضـــم  شـــبكة  عـــن  عبـــارة  وهـــي 
أكثـــر مـــن 15 ألـــف رائـــد عمل من 
مختلف دول العالم، ولديها فروع 
بعـــدد من الدول، منها فرع مملكة 
البحرين، ويترأس مجلس إدارتها 
للـــدورة الحالية، جاســـم درويش، 
مشـــروع  مشـــاريعها  أبـــرز  ومـــن 

مـــع  بالتعـــاون  األعمـــال  مســـرعة 
صندوق العمل “تمكين”.

االســـتثماري  المستشـــار  وتوقـــع 
أســـامة معيـــن أن يؤثـــر المتحـــور 
الجديد “أوميكرون” الذي ينتشـــر 
أوروبـــا  دول  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 

علـــى اقتصـــاد الـــدول وإنتاجيـــة 
الموظفين، متوقًعا أن تكون سنة 
2022 عاًمـــا متعًبـــا جـــًدا القتصاد 
العالم، وسنشهد ذلك في الربعين 
الثانـــي والثالث من العـــام المقبل 

وسيكون تأثيره سلبي جًدا.

 2022 سنة متعبة.. برنامج “البحرين في أرقام”:

مساهمة منتسبي “رواد األعمال” باالقتصاد
مليون دينار
100

إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري وحوراء مرهون
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أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
أن   )19 )كوفيـــد-  كورونـــا  لفيـــروس 
الدراسات والمؤشـــرات الوطنية كشفت 
فاعليـــة الجرعة المنشـــطة مـــن التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد- 19( 
فـــي رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم 
في ظل التحـــورات الجديدة للفيروس، 
المصاحبـــة  المضاعفـــات  وتخفيـــف 
للفيروس عند الحـــاالت القائمة التي قد 
تســـتدعي تلقي العالج أو دخول العناية 
المركـــزة أو التـــي قـــد تـــؤدي فـــي بعض 
األحيان للوفـــاة، حيث بلغ عدد الحاالت 
القائمـــة التـــي تطلـــب وضعهـــا الصحـــي 
تلقي عـــالج في المستشـــفى 242 حالة، 
الجرعـــة  يأخـــذوا  لـــم  198 حالـــة  منهـــا 
المنشـــطة فيما توفي نتيجة مضاعفات 
الفيروس 6 حـــاالت جميعهم لم يأخذوا 

الجرعـــة المنشـــطة، وذلك خـــالل الفترة 
من سبتمبر لغاية ديسمبر 2021.

وشـــدد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا علـــى أهميـــة مواصلة 
التعامـــل  مســـارات  لتعزيـــز  الجهـــود 
يكفـــل  الـــذي  بالشـــكل  الفيـــروس  مـــع 
أن  مؤكـــدًا  الجميـــع،  وســـالمة  صحـــة 
وعـــي المجتمـــع والتزامـــه باإلجـــراءات 
التطعيـــم  علـــى  واإلقبـــال  االحترازيـــة 

بجرعاتـــه الكاملـــة والجرعـــة المنشـــطة 
منـــه يشـــكل علـــى الـــدوام الفـــارق فـــي 
كافة مراحـــل التصدي للفيروس، لتعزيز 
إلـــى  والوصـــول  المجتمعيـــة  المناعـــة 
التحصيـــن المطلـــوب بمـــا يحفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
ولفـــت الفريق الوطنـــي الطبي أنه يمكن 
للراغبيـــن بأخـــذ الجرعـــة المنشـــطة من 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
للحصـــول  المؤهليـــن  مـــن  )كوفيـــد19-( 
عليهـــا التوجه مباشـــرًة للمراكز الصحية 
بجميع محافظـــات مملكة البحرين دون 
الحاجة للحصول على موعد، حيث يتم 
اســـتقبال جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
المنشـــطة  الجرعـــة  لتلقـــي  المؤهليـــن 
المـــراد تلقيها في المراكـــز الصحية التي 
تـــم اإلعالن عنها مســـبًقا مـــن قبل وزارة 

الصحة.

6 حاالت وفاة من سبتمبر لغاية ديسمبر لم تأخذ “المنشطة”
بنا



المنامة - بنا

تـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الذي عقـــد أمس، 

بقصر القضيبية.
في بدايـــة االجتماع، رفـــع المجلس 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ 
قمـــر  أول  إطـــالق  نجـــاح  بمناســـبة 
اصطناعي بحريني مشترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
“ضـــوء 1”، مؤكـــدًا المجلـــس أن هذا 
ضمـــن  يأتـــي  الحيـــوي  المشـــروع 
جهود مملكـــة البحرين في االهتمام 
الفضـــاء  وعلـــوم  باالستكشـــافات 

واستشراف المستقبل.
بعدها، رفع المجلس أصدق التهاني 
والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجاللـــة 
ملك البالد، وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء؛ 
بمناســـبة قرب حلول العام الميالدي 
أبنـــاء  2022، وإلـــى كافـــة  الجديـــد 
البحريـــن والمقيمين، داعيـــًا المولى 
جلت قدرته أن يكون عام خير على 

مملكة البحرين ودول العالم.
بعد ذلـــك اطلع مجلس الـــوزراء من 
خـــالل اإليجـــاز الـــذي قدمـــه وزيـــر 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة على 
خطـــة إعـــادة هيكلة شـــركة الخليج 
لدرفلة األلمنيوم )جارمكو( بموجب 
قانـــون إعـــادة التنظيـــم واإلفـــالس 
الـــذي تـــم تطبيقـــه بمحاكـــم مملكـــة 
البحريـــن مؤخـــرًا، الـــذي أوضـــح أن 
إعـــادة هيكلـــة الشـــركة ســـاهم فـــي 
اســـتمرار نشـــاطها والحفـــاظ علـــى 

700 وظيفة فيها.
إطـــالق  بشـــدة  المجلـــس  أدان  ثـــم 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  ميليشـــيا 
مقذوفـــات تجـــاه مدينتـــي نجـــران 
وجازان بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة؛ ممـــا أدى إلى وفـــاة اثنين 
مـــن المدنييـــن فـــي مدينـــة جـــازان 
وإصابـــة آخريـــن، معربًا عـــن أصدق 
الضحايـــا،  وذوي  ألســـر  التعـــازي 
والشـــفاء العاجل للمصابيـــن، مؤكدًا 
دعـــم مملكـــة البحريـــن لإلجـــراءات 
كافة التي تتخذهـــا المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة؛ للحفـــاظ على 

أمنها واستقرارها وسالمة أراضيها.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله، وقرر 

ما يلي:
المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 

التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن مذكرة 
تفاهم بين جامعة البحرين وشركة 

)هيواوي تكنولوجيز ش.ش.و(، 
والتي تهدف إلنشاء عالقة عمل 

تعاونية بين الجانبين؛ الستخدام 
برامج التدريب ونقل تقنيات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
إلى الجامعة عبر برنامج هيواوي 
األكاديمي المعتمد للمعلومات 

والشبكات.

2. مذكرة وزير األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني بشأن 

استمالكات كلية وجزئية لعدد من 
العقارات للمنفعة العامة. 

3. مذكرة وزير األشغال وشؤون  «
البلديات والتطوير العمراني بشأن 

مشروع قرار بخصوص ضوابط 
استيراد وبيع وزراعة نبتة الداماس 

)الكونوكاربس(.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن رد 

الحكومة على اقتراح برغبة مقدم 
من مجلس النواب.

ثم اســـتعرض المجلس الموضوعين 
التاليين:

1. مذكرة وزير شؤون مجلس  «
الوزراء بشأن تقرير المجلس األعلى 
للبيئة حول جودة الهواء في مملكة 

البحرين للعام 2021، حيث يتم 
رصد جودة الهواء عبر محطات 

متخصصة وتحليل بياناتها وفق 
منهجيات معتمدة من منظمة 
الصحة العالمية، والتي أظهرت 

أن معظم مكونات الهواء بمملكة 
البحرين ضمن المعدالت الطبيعية.

2. تقرير بشأن أولويات عمل مركز  «
االتصال الوطني للعام 2022، والتي 

بنيت على 7 مسارات عمل رئيسة 
تندرج تحتها 24 مبادرة.

بعد ذلك أخذ المجلس علمًا بالتقارير 
مـــن أصحـــاب  المرفوعـــة  الوزاريـــة 
السعادة الوزراء بشأن المشاركة في 
االجتماع االستثنائي لمجلس وزراء 
خارجية الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي حول أفغانستان، 
واالجتماع الوزاري المشترك لوزراء 
الخارجيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون 
والمملكـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
فـــي أعمـــال  المتحـــدة، والمشـــاركة 
الـــدورة 41 لمجلس وزراء الشـــؤون 
والمشـــاركات  العـــرب،  االجتماعيـــة 
الخارجية للـــوزراء وزيارات الوفود 
األجنبيـــة إلى مملكة البحرين لشـــهر 

يناير 2022.

مجلس الوزراء يوافق على استمالكات عقارات للمنفعة العامة

إعادة الهيكلة ينجح في استمرار “جارمكو” وبقاء 700 وظيفة

“ضوء 1” مشروع 
حيوي ضمن 

اهتمام البحرين 
باالستكشافات 
وعلوم الفضاء

 الموافقة 
على ضوابط 
استيراد وبيع 
وزراعة نبتة 

“الكونوكاربس”

دعم اإلجراءات 
السعودية للحفاظ 

على أمنها 
من االعتداءات 

الحوثية ضد جازان

معظم مكونات 
الهواء في 

المملكة في 
2021 ضمن 

المعدالت الطبيعية
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 27 ديسمبر 2021:

التهنئـــة بمناســـبة نجاح إطـــالق أول قمـــر صناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، "ضوء 1".

التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميالدي الجديد 2022.

االطـــالع على إيجاز بشـــأن خطة إعـــادة هيكلة (جارمكو) بموجـــب قانون إعادة 
التنظيم واإلفالس.

 الــــعـــــــــام 
الميــــالدي 
يـــد  لــجــــد ا

2022

إدانة إطالق ميليشـــيا الحوثية اإلرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تقرير المجلس األعلى للبيئة حول جودة الهواء في مملكة البحرين لعام 2021.

تقرير بشأن أولويات عمل مركز االتصال الوطني للعام 2022.

نــقــــــل تقـنـيــــات تكنــولوجيـــا 
إلى  واالتصاالت  المعلومـــات 
برنامـــج  عبـــر  البحريـــن  جامعـــة 

هيواوي األكاديمي.

اســـتمالكات كلية وجزئية لعدد 
من العقارات للمنفعة العامة. 

مشروع قرار بخصوص ضوابط 
نبتـــة  وزراعـــة  وبيـــع  اســـتيراد 

الداماس (الكونوكاربس).

رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة 
مقدم من مجلس النواب.
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  رعايـــة  تحـــت 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، أقامـــت المحافظـــة حفـــل تكريم 
للجهـــات الداعمـــة والمتعاونـــة مـــع كافـــة 
التـــي  المبـــادرات والبرامـــج والمناســـبات 
2021م،  العـــام  فـــي  المحافظـــة  أقامتهـــا 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميد عيســـى 
الدوســـري وعـــدد مـــن ممثلـــي الـــوزارات 
والهيئـــات الحكومية والشـــركات الخاصة 
إلـــى جانـــب مســـؤولي المحافظـــة وذلـــك 

بنادي ضباط األمن العام.
الفاعـــل  بالـــدور  المحافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
لمختلـــف الجهـــات فـــي إنجـــاح الفعاليات 
التـــي أقيمت طـــوال العـــام الماضـــي، إلى 
جانـــب الفعاليـــات المقامة خـــال احتفال 
الوطنيـــة  باألعيـــاد  البحريـــن  مملكـــة 
يميـــز  مـــا  أن  إلـــى  مشـــيرا  المجيـــدة، 
المحافظـــة الجنوبيـــة هـــو نهـــج التواصل 
مختلـــف  بيـــن  القائـــم  والفاعـــل  الدائـــم 
القطاعـــات لتنفيذ المشـــاريع والمناســـبات 
الوطنيـــة والتنمويـــة واالجتماعية، منوهًا 
بـــأن المحافظـــة تمضـــي على هـــذا النهج؛ 
كونها طرفًا مهما في مســـاندة ودعم كافة 

أفراد مجتمع المحافظة.
وبّيـــن ســـمو المحافـــظ بـــأن تلـــك الجهود 
تصب في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية 
التـــي أصبحت نموذجًا ونهجـــًا يحتذى به 
مـــن خـــال إشـــراك األهالـــي والمواطنيـــن 

فـــي كافة الفعاليات والبرامج التي تقيمها 
المحافظـــة، ممـــا يمثـــل إضافـــة حقيقيـــة 
على نهج التواصل والشـــراكة مع مختلف 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  ومنوهـــًا  القطاعـــات، 
بمـــا قدمتـــه الجهـــات الداعمـــة مـــن نماذج 
ناجحـــة كان لهـــا أثر إيجابـــي على مجتمع 

المحافظة.
وكان الحفل قد بدأ بآيات عطرة من الذكر 
الحكيـــم، ثـــم ألقـــت مديـــر إدارة المـــوارد 
البشـــرية والماليـــة بالمحافظـــة الجنوبيـــة 
مريـــم المناعي كلمة أعربـــت فيها عن بالغ 
الشـــكر للجهات الداعمة إلنجاح الفعاليات 
التـــي أقيمـــت برعايـــة كريمـــة مـــن ســـمو 
منوهـــًة  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  محافـــظ 
بـــأن النجـــاح الـــذي اســـتطاعت المحافظة 
تحقيقـــه خال العـــام الماضي جـــاء نظير 
دعـــم ورعايـــة الجهات لسلســـلة الفعاليات 
المقامـــة، بمـــا ينســـجم ذلـــك مـــع أهدافهـــا 
فـــي تعزيـــز التواصـــل والتنميـــة وخدمـــة 
فيلمـــًا  الحفـــل  اســـتعرض  ثـــم  المجتمـــع، 
قصيـــرًا عن برامـــج ومبـــادرات المحافظة 
التي عكســـت الشراكة المجتمعية وعززت  

قيم االنتماء والمواطنة.
وبعد ذلك تفضل ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي آل خليفـــة بتكريم الجهـــات الداعمة 
والمتعاونة، تمثلت في الوزارات والهيئات 
والمؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
األهليـــة، باإلضافة لممثلي وزارة الداخلية 

والشركات المتعاونة.

المنامة - وزارة الداخلية

إشـراك المواطنيـن فــي كافــة فعاليــات “الجنوبيــة”
سمو الشيخ خليفة بن علي يكرم الجهات الداعمة لمبادرات المحافظة

أكد وكيل الوزارة لشؤون األشغال بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
مجلـــس  أن  الخيـــاط  أحمـــد  العمرانـــي 
المناقصـــات والمزايـــدات قام خال شـــهر 
نوفمبر الماضي بترسية 19 مناقصة لعدد 
مـــن مشـــاريع شـــؤون االشـــغال وبتكلفـــة 

إجمالية بلغت 11 مليون دينار.
وقال وكيل شـــؤون االشغال إن المشاريع 
قطاعـــات  تشـــمل  ترســـيتها  تمـــت  التـــي 
الوزارة الثاثة )الطـــرق، الصرف الصحي، 
المباني والصيانة( والتي تأتي ضمن خطة 
عمـــل الوزارة في تنفيـــذ برنامج الحكومة 
لتطويـــر البنية التحتيـــة، وتقديم خدمات 
المواطنيـــن  وحاجـــات  تطلعـــات  تلبـــي 

وتساهم في دعم االقتصاد الوطني.
وأوضـــح الخيـــاط أنـــه قد تمت ترســـية 7 
مشـــاريع في قطـــاع الطـــرق بتكلفة بلغت 
8,757,949 ديناًرا، والتي تشـــمل مشاريع 
بمختلف المحافظات ومن أبرزها مشروع 
وادي  لمنطقـــة  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
البحيـــر )المرحلـــة األولـــى( والـــذي يهـــدف 
إلى تطوير وتســـوية الطرق وإنشـــاء خط 
رئيسي لتصريف مياه األمطار من منطقة 
وادي البحيـــر إلى خليج توبلي في الجزء 
المقابـــل لمنطقة ســـند، إضافة إلى إنشـــاء 
شـــبكة لتصريف مياه أمطار تمتد بطول 6 
كلم مـــن منطقة وادي البحيـــر إلى منطقة 

سند.
ولفـــت الخيـــاط إلى أن من بين المشـــاريع 
التي تمت ترســـيتها مشروع تطوير طرق 
المنطقـــة الصناعيـــة جنـــوب ألبـــا - مجمـــع 
951 )المرحلة األولى(، والذي يشتمل على 
إنشـــاء مســـارين بعـــرض 8 أمتـــار لطريـــق 
باألســـفلت  والرصـــف  واحـــد  مســـار  فـــي 
بطـــول إجمالـــي تقريبـــي يبلـــغ 3,100 متر 
في منطقة جنوب ألبا الصناعية. وتشـــمل 
أعمـــال الحفـــر والـــردم والصـــرف الصحي 

وتركيـــب األرصفـــة الخرســـانية والرصف 
المشـــاة  ممـــرات  وتركيـــب  باألســـفلت 

وتركيب عامات الطرق وأعمال اإلنارة.
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاريع قطـــاع الصـــرف 
الصحـــي، فقـــد تمـــت ترســـية 8 مشـــاريع 
بتكلفـــة بلغـــت 1,780,515 دينـــار والتـــي 
من أبرزها مشـــروع إلنشاء شبكة الصرف 
الصحـــي فـــي مجمع 557 بمنطقـــة البديع، 
حيـــث يهـــدف المشـــروع إلـــى بناء شـــبكة 
الصرف الصحي والتي تشـــمل إنشاء عدد 
مـــن الخطـــوط الرئيســـية والفرعية وعدد 
من غـــرف التفتيـــش، والتي ستســـهم في 
خدمة ما يقارب من 43 وحدة سكينة في 

المجمع.
إلـــى أن  وأشـــار وكيـــل شـــؤون االشـــغال 
مـــن بين مشـــاريع الصـــرف الصحـــي التي 
تمت ترســـيتها مشـــروع تشـــغيل وصيانة 
محطـــات معالجة ميـــاه الصـــرف الصحي 
الفرعيـــة )عـــدد 8( لمدة 3 ســـنوات، والذي 
يهدف إلى تشغيل وصيانة هذه المحطات 
عملهـــا  اســـتمرارية  لضمـــان  الفرعيـــة 
وكفاءتها التشـــغيلية إلنتـــاج مياه معالجة 
حســـب المواصفات والمعايير التصميمية 
لهـــذه المحطـــات للحفـــاظ علـــى الصحـــة 

العامة والبيئة.
وفيمـــا يرتبـــط بمشـــاريع قطـــاع المبانـــي، 

أكـــد المهنـــدس الخيـــاط أنه تمت ترســـية 
مناقصتيـــن بتكلفـــة تصـــل إلـــى 465,000 
)أربعمائـــة وخمســـة وســـتين ألـــف دينـــار( 
وتشمل مشـــاريع المقاولة الزمنية لعوازل 
مياه األمطار مع ضمان )10( عشر سنوات 
ولألعمـــال   ،)2021-2023( للســـنتين 
التصحيحيـــة واإلضافية بمباني الســـفارة 

واإلقامة.
أمـــا عـــن المشـــاريع التـــي تـــم طرحهـــا في 
المناقصـــات خـــال نوفمبـــر الماضـــي، أكد 
طـــرح  تـــم  أنـــه  االشـــغال  شـــؤون  وكيـــل 
16 مناقصـــة لمختلـــف قطاعـــات الـــوزارة 
وبتكلفـــة تقديرية تصل إلى 19,377,085 
دينار، حيث تم طـــرح 6 مناقصات لقطاع 
الصـــرف الصحـــي ومـــن أبرزهـــا مناقصـــة 
خدمات تشـــغيل محطة المعالجة الثاثية 
بمحطـــة توبلـــي لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف 
الصحـــي، ومناقصة لبناء الخط الرئيســـي 
الناقـــل لمياه الصـــرف الصحي في منطقة 

الزنج.
وفيما يتعلق بقطـــاع الطرق فقد تم طرح 
6 مناقصـــات، مـــن أبرزها مشـــروع تطوير 
منافذ المدينة الرياضية بالصخير )الشارع 
إعـــادة  الجنوبـــي(، ومشـــروع  A والمنفـــذ 
تأهيل شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان - 
دوار 18 مدينة حمد )من شارع ولي العهد 

إلى تقاطع رقم 2(.
وأشـــار الوكيـــل الخياط الى انـــه تم طرح 
والصيانـــة  المبانـــي  لقطـــاع  مناقصتيـــن 
وشـــملت المقاولة الزمنية ألعمال الصيانة 
والكهربائيـــة  والميكانيكيـــة  المدنيـــة 
للسنتين )2023-2021)ومناقصة الصيانة 
الوقائيـــة لجميـــع المباني التابعـــة للصرف 

الصحي وإدارة الطرق بسلماباد.
كمـــا أفـــاد الخيـــاط إلـــى أن عـــدد طلبـــات 
الشـــراء التـــي تـــم إصدارهـــا خـــال شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي بلغـــت 88 طلًبـــا بقيمـــة 

إجمالية بلغت 364,948 ديناًرا.

المنامة- وزارة األشغال

19 مناقصة لتطوير البنية التحتية بكلفة 11 مليون دينار
شملت قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني والصيانة

أحمد الخياط



أكد مستشـــار شـــؤون اإلعـــام بديوان 
ولـــي العهـــد عيســـى الحمـــادي بالـــدور 
الوطنـــي  واإلعـــام  للصحافـــة  البنـــاء 
فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن بقيادة عاهـــل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، حيـــث شـــكل دعـــم واهتمـــام 
جالتـــه أيـــده هللا للصحافـــة واإلعام 
مكانـــة  لهـــم  لتكـــون  باعثـــًا  الوطنـــي 
بارزة وركنـــًا أصياً في مســـيرة العمل 
الوطنـــي، منوًهـــا بما يبديـــه ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة  مـــن حـــرٍص واهتمـــام بدعـــم 

الوطنـــي؛ كونهـــا  الصحافـــة واإلعـــام 
شريًكا في التنمية والبناء والتطوير.

وأشـــار لـــدى اســـتقباله رئيـــس جمعية 

عيســـى  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الجمعيـــة   رئيـــس  ونائـــب  الشـــايجي 
عبدالرحمن المدفـــع والمدير التنفيذي 

بالجمعيـــة فـــواز ســـليمان إلـــى الـــدور 
الـــذي توليـــه الجمعيـــة لتطويـــر العمل 
الصحافـــي بما يرفـــد القطاع اإلعامي 
في المملكـــة، الفًتا إلـــى دور الصحافة 
علـــى  الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي 
األصعـــدة كافـــة ومختلـــف المجـــاالت 
وإبراز اإلنجازات الداعمة لمسيرة نماء 

الوطن وازدهاره. 
جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الصحفييـــن 
لمستشار شـــؤون اإلعام بديوان ولي 
العهـــد، مؤكـــًدا حـــرص الجمعيـــة علـــى 
تحقيق األهداف المنشـــودة بما يحقق 
تطلعات منتســـبيها ويعود بالخير على 

الصحافة واإلعام الوطني بالمملكة.
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اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
القيـــادة العامة، أمـــس، الملحق 
المملكـــة  بســـفارة  العســـكري 
األردنية الهاشمية الشقيقة لدى 
مملكـــة البحريـــن العميـــد الركن 
الصمـــادي  علـــي  محمـــد  طيـــار 
عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء  بمناســـبة 
بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
 وشـــكر القائد العـــام لقوة دفاع 
العســـكري  الملحـــق  البحريـــن 
األردنيـــة  المملكـــة  بســـفارة 
الهاشـــمية الشـــقيقة لدى مملكة 
البحريـــن علـــى جهـــوده الطيبة 

التـــي بذلها في فتـــرة عمله في 
مملكة البحرين، والتي أسهمت 
التعـــاون  عاقـــات  تعزيـــز  فـــي 
القائمـــة بين البلدين الشـــقيقين 
في جميـــع المجـــاالت خصوصا 
في المجال العسكري والتعاون 
دوام  لـــه  متمنًيـــا  الدفاعـــي، 
التوفيـــق والنجاح فـــي مهمات 

المقبلة.
ديـــوان  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر   
الركـــن  اللـــواء  العامـــة  القيـــادة 
حســـن ســـعد، و مديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

مملكة  خــارجــيــة  وزارة  دانـــت 
ــتــفــجــيــر  ــدة ال ــشــ ــ الـــبـــحـــريـــن ب
اإلرهابي الذي استهدف مركبة 
في مدينة مقديشو بجمهورية 
الــفــيــدرالــيــة، وأودى  الــصــومــال 
بــحــيــاة عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 
ــغ  ــال ــن ب ــيـــن، مـــعـــربـــة عــ ــيـ ــنـ األمـ
التعازي والمواساة ألسر وذوي 
والشعب  وللحكومة  الضحايا 
هذا  جــراء  الشقيق  الصومالي 
ــــي اآلثــــم الـــذي  ــاب الــعــمــل اإلرهــ

يتنافى مع كافة القيم والمبادئ 
األخاقية واإلنسانية والدينية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
تــضــامــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن مع 
الفيدرالية  الصومال  جمهورية 
لإلرهاب  للتصدي  في جهودها 
موقف  على  مشددة  ومموليه، 
ــابـــت  ــثـ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن الـ
ــلــتــطــرف  ــــشــــدة ل ــاهـــض ب ــنـ ــمـ الـ
ــى صـــــوره  ــتـ ــشـ واإلرهـــــــــــــاب بـ

وأشكاله.

عن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
مع  الــبــحــريــن  مملكة  تــعــاطــف 
االتحادية،  البرازيل  جمهورية 
ووقــوفــهــا إلــى جــانــب حكومة 
ــل وشــعــبــهــا الــصــديــق  ــرازيـ ــبـ الـ
ــات الـــتـــي  ــ ــان ــيــــضــ ــفــ ــ جــــــــراء ال
وأدت  باهيا،  واليـــة  اجتاحت 
ــة عـــدد من  ــابـ إلـــى وفــــاة وإصـ

اآلالف،  ونــــــزوح  ــاص  ــخــ األشــ
في  واســعــة  بــأضــرار  وتسببت 
تعازي  عن  معبرة  الممتلكات، 
ومــــواســــاة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــحــكــومــة وشـــعـــب الـــبـــرازيـــل، 
الــضــحــايــا،  وذوي  وألهــــالــــي 
وتــمــنــيــاتــهــا بــســرعــة الــشــفــاء 

لجميع المصابين.

... ويشيد بجهود الملحق العسكري 
األردني في تعزيز العالقات

البحرين تدين التفجير اإلرهابي بالصومال

تعاطف مع البرازيل جراء الفيضانات

إغالق مطعمين ومخالفة 25 مطعًما ومقهى
“الصحة” تدعو لإلبالغ عن أي تجاوزات مرصودة

أعلنـــت وزارة الصحة إغاق مطعمين 
ا في المحافظة الشـــمالية،  غلًقـــا إداريًّ
أمـــس األول، لمخالفتهمـــا اإلجراءات 
المعلـــن  واالشـــتراطات  االحترازيـــة 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  عنهـــا 
)كوفيد19-(، المدرجة تحت المستوى 
األصفـــر ضمـــن آلية اإلشـــارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتم 

اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.
جـــاء ذلك خال الزيارات التفتيشـــية 
التـــي تمـــت بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة،  وزارة 
والتجارة والســـياحة، وهيئة البحرين 
إطـــار  فـــي  والمعـــارض،  للســـياحة 
تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية والتـــي 
تهدف إلى التأكد من التزام المنشـــآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة واإلجراءات 
المدرجة ضمن المستوى األصفر وفق 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.

المعنيـــة  الجهـــات  مفتشـــو  ورصـــد 
عددا مـــن المخالفات خـــال الزيارات 
التفتيشـــية، حيـــث تمـــت زيـــارة 316 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  مـــن  منشـــأة 
االلتـــزام  لعـــدم  منهـــا   25 ومخالفـــة 
باالجـــراءات االحترازيـــة، وتـــم اتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأنها.
كمـــا تمت مخالفـــة )7( محات حاقة 
رجالية خالفوا االشـــتراطات الصحية 

المطلوبة، وعمل محاضر متابعة لها.
إلـــى ذلك، دعت وزارة الصحة الجميع 
والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة  إلـــى 

بالمســـؤولية العالية، واإلباغ الفوري 
عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحة أن هـــذه الخطوات 
المهمـــة تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامة 
للحد مـــن انتشـــار الفيـــروس وضمان 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

“الصحة” للمؤهلين لـ “المنشطة الثانية”: إما فايزر أو سينوفارم
 من أجل رفع المناعة والوقاية من العدوى ومواجهة متحورات الفيروس

دعــت استشــارية الصحة العامة كوثر العيــد جميع المؤهلين ممن تنطبق 
عليهم شــروط الجرعة المنشــطة الثانية ممن تلقوا 3 جرعات من تطعيم 
)سينوفارم( المضاد لفيروس كورونا )كوفيد- 19(؛ للمبادرة بأخذ الجرعة 
المنشطة الثانية، مؤكدًة أن اإلقبال على أخذ الجرعة يعد أمرًا في غاية 
األهمية؛ من أجل رفع المناعة والوقاية من العدوى ومواجهة متحورات 
الفيــروس، إضافــة إلــى الحــد مــن األعــراض الشــديدة في حــال اإلصابة 

بالفيروس.

وأشـــارت إلى أن الجرعة المنشطة 
الثانيـــة متاحـــة للحاصليـــن على 3 
جرعـــات من تطعيـــم “ســـينوفارم” 
الفئـــة  مـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
ومـــا  عاًمـــا   18 البالغـــة   العمريـــة 
فـــوق وذلـــك بعد مرور 3 أشـــهر من 
أخـــذ الجرعة المنشـــطة األولى من 
تطعيـــم “ســـينوفارم”، موضحة أنه 
يمكـــن للمؤهليـــن مـــن هـــذه الفئـــة 
“فايـــزر -بيونتيـــك”،  أخـــذ تطعيـــم 
كجرعـــة  “ســـينوفارم”  تطعيـــم  أو 

منشطة ثانية.
وجـــددت العيـــد دعوتهـــا للمؤهلين 
ألخـــذ المنشـــطة الثانيـــة للمبـــادرة 
دون  الصحيـــة  للمراكـــز  بالتوجـــه 

الحاجة ألخذ موعد؛ وذلك لحماية 
أنفســـهم ومن حولهم في محيطهم 
المجتمعي، مشـــيرة إلـــى أن مملكة 
تكثيـــف  فـــي  مســـتمرة  البحريـــن 
الجهود على كافة المستويات؛ للحد 
من انتشـــار الفيـــروس ومتحوراته 
بين أفراد المجتمـــع، مؤكدة أهمية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مواصلـــة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
جرعـــات  اســـتكمالهم  وضـــرورة 
التطعيـــم والجرعة المنشـــطة منها، 
بالقـــرارات  االلتـــزام  جانـــب  إلـــى 
الصادرة من الجهات المعنية لدعم 
مســـاعي التصدي للجائحـــة والحد 

من انتشار الفيروس.

المنامة - وزارة الصحة

24 ألف دينار غرامات على مطاعم ومقاه مخالفة
صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامة 
بـــأن النيابـــة العامـــة قد تلقـــت باغات مـــن إدارة 
الصحـــة العامـــة برصـــد 8 مطاعم ومقـــاٍه مخالفة 
لاشـــتراطات واإلجراءات الصحيـــة التي يتعين 
اتباعهـــا وااللتـــزام بهـــا في ظل المســـتوى األصفر 
آلليـــة منـــع انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد، 
حيـــث تمثلـــت المخالفـــات المرصـــودة فـــي عـــدم 
تأكد المسؤولين بهذه المحال من حصول الزبائن 
علـــى التطعيمـــات المطلوبـــة، والســـماح بدخـــول 

غيـــر الحاصلين علـــى الدرع األخضر؛ نظـــرًا لعدم 
اســـتيفائهم التطعيمات بحسب اشتراطات وزارة 
الصحـــة الخاصة بالمتطعميـــن والمتعافين، فضاً 
عـــن عـــدم التـــزام الزبائـــن بارتـــداء كمـــام الوجـــه 
الوقائـــي أثنـــاء وجودهـــم بالمحـــال، فيمـــا قامت 
اإلدارة بضبـــط تلـــك المخالفـــات وغلـــق المطاعم 

المخالفة إداريًا.
وقد باشـــرت النيابة العامـــة إجراءاتها فور ورود 
الباغـــات وأســـندت االتهـــام إلـــى ثمانيـــة عمـــال 

مخالفيـــن، فضاً عن تقديم ســـبعة محال تجارية 
كأشـــخاص اعتبارييـــن وأحالـــت القضايـــا لقاضي 
المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة المختصـــة؛ للنظـــر 
ومنـــع  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مخالفـــات  فـــي 
انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد. وتـــم إصدار 
أحـــكام بتغريـــم كل من المتهمين من األشـــخاص 
الطبيعييـــن واالعتبارييـــن بغرامـــات تتـــراوح مـــا 
بيـــن ألف إلى ألفي دينار بما بلغ مجموعه 24 ألف 

دينار.

المنامة - النيابة العامة

الحمادي: دعم الجهود الوطنية بمؤازرة الصحافة
بوصفها شريًكا في التنمية والبناء والتطوير

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة، 
أمس، رئيـــس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة. 
 ورحب القائد العام لقوة دفاع 
المجلـــس  برئيـــس  البحريـــن 
األعلـــى للصحـــة، مشـــيًدا بمـــا 
األعلـــى  المجلـــس  يقدمـــه 

طيبـــة  جهـــود  مـــن  للصحـــة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 
والرعايـــة الصحيـــة في مملكة 

البحرين.
 ونوه باالهتمام المستمر الذي 
يوليـــه المجلس في اســـتدامة 
تطـــور المؤسســـات واألنظمـــة 
جودتهـــا،  وتحســـين  الطبيـــة 
لمواكبـــة التحديـــث فـــي هـــذا 
المجـــال الحيـــوي بمـــا يخـــدم 

المواطن والمقيم.

المشير: جهود طيبة لمحمد بن 
عبداهلل بإدارة الخدمات الصحية
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في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 
ألف وحدة ســـكنية، وتنفيًذا ألمر رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد بتوزيع 2000 وحدة 
ســـكنية على المواطنين، تواصل وزارة اإلسكان 

توزيـــع الوحـــدات الســـكنية علـــى المنتفعين من 
مشـــاريع مدينـــة ســـلمان ومدينـــة شـــرق الحـــد 

ومدينة شرق سترة وضاحية اللوزي.
وأفـــادت الـــوزارة بـــأن توزيعـــات اليـــوم التاســـع 
لخطـــة توزيـــع شـــهادات االســـتحقاق وتســـليم 
المفاتيـــح اإلســـكانية، تتضمن تســـليم شـــهادات 
للمنتفعين بمشـــاريع مدينة سلمان ومدينة شرق 

الحد ومدينة شـــرق سترة، باإلضافة إلى تسليم 
وحدات سكنية بمدينة سلمان وضاحية اللوزي.
وأشارت الوزارة إلى استمرارية جهودها إلنجاز 
توزيـــع المشـــاريع المدرجة ضمن خطـــة التوزيع 
على المنتفعين حتى نهاية الشهر الجاري، تلبيًة 
ألمـــر ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
بتوزيـــع 2000 وحـــدة ســـكنية، منوهـــة إلـــى أن 

إجـــراءات التوزيع بالـــوزارة وتســـليم الوحدات 
متســـارعة،  بوتيـــرة  تتـــم  اإلســـكانية  بالمواقـــع 
فـــي  واليســـر،  بالسالســـة  اإلجـــراءات  وتتســـم 
إطـــار الحـــرص علـــى تســـهيل اإلجـــراءات علـــى 

المواطنين.
من جهة أخرى، قالت الوزارة إن مشـــاريع مدينة 
سلمان ومدينة شـــرق الحد ومدينة شرق سترة 

باإلضافـــة إلـــى ضاحيـــة اللـــوزي، يمتـــاز بعضهـــا 
بمواقعها المطلة على واجهات بحرية، كما توفر 
هذه المشـــاريع مسارات لممارسة رياضة المشي 
والدراجات الهوائية، فضالً عن توفر المساحات 
بالتشـــجير والمســـاحات  المفتوحـــة واالهتمـــام 
الخضراء، في إطار حرصة الحكومة على توفير 

مقومات جودة الحياة بالمشاريع اإلسكانية.

المنامة - وزارة اإلسكان

“اإلسكان” تواصل توزيع الوحدات بمدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة واللوزي
في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيًذا ألمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تحــت رعايــة ملكيــة ســامية مــن عاهل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبتنظيم 
من وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والمجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية، اختتمت إدارة 
شؤون القرآن الكربم بالوزارة مؤخرًا التصفيات األولية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها 

السادسة والعشرين لفرع بيان وغفران وأجران، فيما ستقام التصفيات النهائية في فبراير 2022م.

صرح بذلك الوكيل المســـاعد للشـــؤون اإلســـالمية 
محمـــد القطـــان، وأضاف: شـــهدت الجائـــزة تطورًا 
ملحوظـــًا، مـــن حيـــث تحولهـــا لمظلة كبيـــرة تضم 
تحتها سبع مســـابقات، كما تضم كل مسابقة عدًدا 
مـــن الفروع للذكور واإلناث، الفًتـــا إلى أن إجمالي 
عدد المشـــاركين في الجائزة بلغ )3517( متســـابًقا 
ومتسابقة، بواقع )1467( من الذكور و )2050( من 
اإلنـــاث، موزعين على مختلف مســـابقات الجائزة، 
وقد بلغ عدد المشـــاركين في مســـابقة بيان لطلبة 
المـــدارس )71 متســـابقا ومتســـابقة(، بينما شـــارك 
في مســـابقة أجران )53 متســـابقا ومتســـابقة( من 
ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة، فيمـــا بلـــغ عـــدد 
المشـــاركين في مســـابقة غفران )105 متســـابقين 
ومتســـابقات( من نـــزالء إدارة اإلصـــالح والتأهيل 

بوزارة الداخلية.
وأشار القطان إلى أن الرعاية الملكية السامية لهذه 
الجائزة على مدى 26 عامًا، تعكس اهتمام وحرص 
القيـــادة الحكيمـــة علـــى خدمـــة كتـــاب هللا تعالـــى 
ونشـــر تعاليمه وقيمه بيـــن مختلف فئات المجتمع 
والعنايـــة بحفـــاظ القرآن الكريـــم وحملته وطباعة 
المصحف، مســـتذكرًا في ذات السياق الدور الرائد 
للمغفـــور لـــه بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبدهللا 

بـــن خالد آل خليفـــة باعتباره المؤســـس األول لها، 
إذ ارتقـــت وتطـــورت هـــذه الجائـــزة تحـــت مظلته 
وإشـــرافه ورؤيته السديدة، ويواصل المسيرة في 
ذلـــك رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل خليفة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف  ووزيـــر 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
والجدير بالذكر أن جائزة البحرين الكبرى انطلقت 
فـــي العـــام 1996م، برعايـــة أميريـــة ســـامية مـــن 
المغفـــور لـــهـ  بـــإذن هللا تعالىـ  الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، حيث كانـــت عناية 
سموه بالقرآن الكريم كبيرة، وكان اهتمامه بغرس 
مبادئه في نفوس النشء والشـــباب واضحًا، وُأِثر 
عنه رحمه هللا قوله: “خدمة القرآن الكريم شـــرف 
ال يدانيه شـــرف”، واليوم تحظى الجائزة بالرعاية 
الملكية الســـامية من لدن حضـــرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفةـ  حفظه هللا ورعاه 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وتنظمهـــا  ـ، 
واألوقـــاف ســـنوًيا، بالتعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـالمية، وتحظى بشـــراكة مجتمعية 
الداخليـــة،  التربيـــة والتعليـــم، ووزارة  مـــع وزارة 

ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

بينهم ذوو اإلعاقة الذهنية ونزالء “اإلصالح والتأهيل”

بهيمنة نسائية...3517 يتنافسون على جائزة القرآن

محمد طاهر القطان

أحمد علي الحسينيمسابقة بيان



نظـــم مركز عيســـى الثقافي نـــدوة فكرية 
بعنوان “الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
والتاريـــخ”، وذلـــك بالتزامـــن مـــع اجتمـــاع 
األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراســـات 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  بـــدول مجلـــس 
العربيـــة، بحضور رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي بن صالح الصالـــح، ورئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، وأعضـــاء األمانة العامة 

وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة.
لمراكـــز  العـــام  األميـــن  النـــدوة  وافتتـــح 
الوثائق والدراســـات الخليجية أمين عام 
فهـــد  بالريـــاض،  عبدالعزيـــز  الملـــك  دارة 
الســـماري، حيـــث تطـــرق فـــي كلمتـــه إلى 
جهـــود المغفور له بإذن هللا ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خالد آل خليفة، في تأســـيس 
مراكز الدراسات الخليجية منذ انطالقتها 
فـــي العـــام 1976، وتوليـــه لشـــؤونها منـــذ 
وهـــي   ،2005 العـــام  إلـــى   1985 العـــام 
الفتـــرة التي كانـــت فيها مملكـــة البحرين 
مقـــًرا لألمانة كما أشـــاد بإنجازات ســـموه 
الثقافية، والتاريخية، والعلمية، ومواقفه 
الشخصية على المستوى اإلنساني خالل 

فترة رئاسته األمانة.
من جانبهـــا، ذكرت رئيس هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار خـــالل كلمتهـــا مواقـــف 
المغفـــور له بإذن هللا التي شـــهدتها خالل 
مســـيرتها الثقافية والعلمية، حيث ذكرت 

بأنـــه شـــمل برعايتـــه أول كتـــاب أصدرته 
معاليها وكان في العام 1993.

مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي لمركز عيســـى 
الثقافي أن منطلقات اختصاصات المركز 
الجاللـــة  صاحـــب  اهتمـــام  علـــى  قائمـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــالد المفدى بدراســـة التاريخ والوثائق، 
مقتبســـًا كلمة جاللته في افتتاحية العدد 
األول من مجلة الوثيقة الصادر في يوليو 
مـــن العـــام 1982م، والتي كتـــب فيها “إذا 
كانـــت الحضـــارة هي ابنـــة التاريـــخ، فإن 
وكتابهـــا  الحضـــارة  ســـجل  هـــو  التاريـــخ 
وديوانهـــا”، مشـــيرًا إلى أنـــه مازالت هناك 
صلـــة تربـــط بيـــن المغفـــور لـــه بالتاريـــخ 
مـــن  َمـــُه  قدَّ فيمـــا  وتجســـدت  والثقافـــة، 
نتاجـــات علميـــة ذات طبيعـــة مرجعيـــة، 
خصوصا فـــي التأريخ للبحريـــن ومنطقة 

الخليج العربي، والتي كان  لها فضل كبير 
في تعزيز البنية التحتية المعرفية. 

وأضـــاف أن الشـــيخ عبـــدهللا رحمـــه هللا 
كان حريصـــا علـــى دعـــم وتشـــجيع جهود 
والنهـــل  جهـــة،  مـــن  والتوثيـــق  التاريـــخ 
أخـــرى،  جهـــة  مـــن  والمعرفـــي  العلمـــي 
خصوصا الشـــباب، مستذكرًا بأنه  - رحمه 
هللا - أول مـــن دعاه للمشـــاركة في مؤتمر 
)البحرين عبـــر التاريخ( العام 1983 كونها 
أول المحفـــزات وأعظمهـــا أثـــرا ودافعا له 

للتعمق أكثر في دراسة التاريخ.
وقـــد قـــدم المتحدث الرئيـــس مدير مركز 
الوثائق التاريخية بمركز عيســـى الثقافي 
الشـــيخ راشد بن عيسى آل خليفة ورقته 
التـــي مهدت لموضـــوع النـــدوة، وتناولت 
سيرة سمو الشيخ - رحمه هللا- مستذكرًا 
العديد مـــن المواقف واألحداث التي كان 
للشـــيخ عبـــدهللا حضـــور مؤثر فيهـــا، إلى 

جانـــب اإلنجـــازات التـــي قدمهـــا الشـــيخ 
عبـــدهللا والمناصـــب التـــي توالهـــا خالل 
فتـــرة حكم كل حاكم من حـــكام البحرين 

الكرام.
واســـتهلت الجلســـة األولى بورقـــة قدمها 
مديـــر المكتبـــة الوطنيـــة بمركـــز عيســـى 
الثقافـــي منصـــور ســـرحان، والتـــي ذكـــر 
فيها اهتمامات الشـــيخ عبدهللا بتأســـيس 
المكتبات؛ للتشجيع على البحث والقراءة 
والثقافة ونشـــر العلم والمعرفة، كالمكتبة 
مركـــز  ومكتبـــة   ،1954 العـــام  الخليفيـــة 
الوثائـــق التاريخيـــة، والمكتبـــة الوطنيـــة 
بمركـــز عيســـى الثقافـــي. كمـــا اســـتعرض 
مؤلفـــات ســـموه - رحمـــه هللا - المرجعية 
ومراجعته وإشـــرافه على مجموعات من 
الكتـــب التاريخية التي ألفهـــا بحرينيون. 
كمـــا أشـــار إلـــى اهتمـــام الشـــيخ عبـــدهللا 
بجمـــع الوثائـــق واتاحتهـــا، ففـــي 2012م 

دشـــن ســـموه أرشـــيف الصحافة الوطنية 
البحرينيـــة الـــذي تضمـــن نســـخ الصحـــف 

الصادرة في البحرين منذ العام 1939.
فيمـــا قدمت مديرة مركز زايد للدراســـات 
والبحوث )نـــادي تراث اإلمـــارات( فاطمة 
المنصوري، الورقة الثانية والتي أشـــارت 
إلى اهتمام ســـمو الشيخ عبدهللا بن خالد 
بالكتابـــة التاريخية حول منطقة الخليج. 
وقد أكدت في ورقتها على جهود الشيخ 
عبـــدهللا فـــي رصـــد الوثائـــق فـــي جميـــع 
األرشـــيفات العربية واإلقليمية والدولية، 
بالخصوص أرشـــيف االتحاد الســـوفيتي، 
موضحـــًة بأنه - رحمـــه هللا - رعى تنظيم 
نـــدوة حـــول “ العالقـــات التاريخيـــة بيـــن 
روســـيا ودول مجلس التعاون”، في يناير 
مؤرخـــًا   15 بمشـــاركة   1997 العـــام  فـــي 
ومستشرقًا روسيًا، إلى جانب العديد من 

الوثائق المتعلقة باألرشيف الروسي.

إلـــى جانب ذلـــك تناولت الجلســـة الثانية 
مـــداوالت أكاديميـــة حـــول منهـــج وفكـــر 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد رحمه هللا، 
حيـــث تناولت ورقـــة أســـتاذ التاريخ في 
جامعة قابوس العمانية ســـعيد الهاشمي، 
دراســـة في فكر ومنهج ســـموه من خالل 
تحليـــل مضمـــون “مجلـــة الوثيقـــة”. كمـــا 
أوضـــح بـــأن كتابات ســـموه فـــي التاريخ 
لهـــا تأثيـــر واضـــح علـــى الوســـط الثقافي 
والعلمـــي المحلي والخليجي، مشـــيرًا إلى 
أن نبوغ وذكاء الشيخ عبدهللا في نشأته 
كان عامـــال مهما في تشـــكيل شـــخصيته، 

وحظي برضا السلطة والمجتمع.
وبعدها، قـــدم طالل الطريفي ورقة حول 
الســـياق التاريخي لدى الشيخ عبدهللا آل 
خليفة وارتباطه بالوعي. وتكشف الورقة 
اهتمام الشـــيخ عبدهللا بالتاريخ والسياق 
العـــرض  فـــي  وطموحاتـــه  التاريخـــي 
بـــأن  الورقـــة  أوضحـــت  كمـــا  التاريخـــي، 
الشـــيخ عبدهللا يســـير وفق منهج واضح 
فـــي مجمل كتاباتـــه الثقافيـــة مبنية على 
حبـــه للتاريـــخ. وأكد في ورقته بأن اســـم 
الشـــيخ عبدهللا يعتبر األبـــرز في المراجع 
التاريخيـــة الحديثـــة فـــي البحرين بحكم 
معاصرتـــه لألحـــداث، كمـــا تتســـم كتاباته 
بالمصدريـــة والمرجعية، ويعتبـــر التاريخ 

همًا رافقه عمرًا طويالً.
وتضمنت الندوة معرضًا مصاحبًا احتوى 
على أبرز صور واقتباســـات مصوره لسمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة رحمه 
هللا في مجاالت التاريخ واألدب والشـــعر 

والثقافة.
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الجفير - مركز عيسى الثقافي

اسم عبداهلل بن خالد األبرز في المراجع التاريخية الحديثة بالبحرين
سموه رصد وثائق بأرشيف االتحاد السوفيتي.. متحدثون بندوة فكرية:

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس العميد الركن مســـاعد رئيس األمن 
العام لشـــؤون العمليات والتدريب الشيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وفـــد وزارة 
الداخلية المشـــارك في االجتماع الخامس 
للجنـــة العليا المشـــتركة للتمريـــن التعبوي 
المشـــترك لألجهـــزة األمنية بـــدول مجلس 
)أمـــن  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
الخليج العربي (، والمقرر إقامته في الربع 
األول مـــن العـــام 2022 بالمملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة.
وتم في االجتماع، تم استعراض توصيات 
اجتماع فريق اإلعداد والتخطيط الثالث، 
واالطـــالع علـــى الخطـــة العامـــة للتمرين، 
التي اشـــتملت على مهمات ومســـؤوليات 
الزمنيـــة  والمراحـــل  المشـــاركة  القـــوات 
والتجهيـــزات  واالســـتعدادات  للتنفيـــذ، 

الفنية واألمنية.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد مســـاعد رئيـــس 
األمـــن العام لشـــؤون العمليـــات والتدريب 

بالجهـــود التـــي تبذلهـــا اإلدارات واللجـــان 
التي ستشـــارك في هذا التمرين الخليجي 
والجهـــود التي تقـــوم بها المملكـــة العربية 
الســـعودية )الدولة المســـتضيفة للتمرين(، 
علـــى  العمـــل  إطـــار  فـــي  يأتـــي  والـــذي 

تعزيـــز التعاون المشـــترك بـــدول المجلس 
وتبادل الخبـــرات والتطوير المســـتمر في 
التعامـــل األمني مع األحـــداث والتحديات 
المشـــتركة، مثمنـــا دعـــم وزيـــر الداخليـــة 
المســـتمر، ومتابعة رئيـــس األمن العام في 

تطويـــر القوى البشـــرية والتنظيم اإلداري 
التكنولوجيـــا  وســـائل  أحـــدث  وتوفيـــر 
والمعدات، باالهتمام بالتدريب والتمارين 
مـــع  العملياتـــي  والتنســـيق  المشـــتركة 

مختلف الجهات.

يذكـــر أن تمرين أمن الخليج العربي األول 
كان قـــد أقيـــم بمملكة البحرين فـــي العام 
2016، فيمـــا أقيـــم التمرين الثانـــي بدولة 
العـــام  فـــي  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
2020، إذ يهـــدف إلـــى تعزيز العمل األمني 

الخليجي المشـــترك بين األجهـــزة األمنية 
في الدول األعضاء ورفع درجة التنســـيق 
واالســـتعداد والجاهزيـــة األمنية لمواجهة 
والتصـــدي  الطارئـــة  والحـــاالت  األزمـــات 

لجميع التهديدات األمنية المحتملة.

مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب يترأس وفد “الداخلية” في “أمن الخليج العربي 3”

االطالع على الخطة العامة للتمرين واالستعدادات الفنية واألمنية

مساعد رئيس األمن العام لشئون العمليات والتدريب يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في اجتماع )أمن الخليج العربي 3(
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إنارة الشمالية “نظيفة”... الفضالة:

البلدية تتبع نظام الحوكمة بالمخالفات
أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن البلدية ومنذ بداية 
عملهــا ولحــد اآلن تعمــل ضمن آلية معروفة وواضحة للجميع، مشــيرة  إلى أنه 
ليس كل صاحب مشكلة هو صاحب الرأي الصحيح، وهو ما لمسناه في العديد 

من القضايا التي نتداولها خالل عملنا اليومي.

وقالـــت إنهـــا ســـتتابع مـــا أثـــاره البلدي 
عبـــدهللا القبيســـي بشـــأن ازالـــة عربـــة 
طعام متنقلة )فود تراك( بشـــكل مباشر 
لاطـــاع على الملف وســـيجري اتخاذ 

الازم.
ولفتت الى أن البلدية تتبع حاليا نظام 
الحوكمـــة في المخالفات وال يتم إلغاء 
أي مخالفة اال بســـند قانوني أو ســـبب 
رئيســـي، مبينـــة أن القانون واضح في 

التعامل مع أي عربة مخالفة.
 وأكد رئيس المجلس البلدي الشـــمالي 
أحمـــد الكوهجـــي أن الوقـــت قـــد حان 
فـــي البحريـــن لتحويـــل النفايـــات الى 
طاقـــة نظيفة، مســـتذكرا تجربة أمارة 
الشارقة بتحويل النفايات  والمخلفات 
اهتمـــام  مؤكـــدا  نظيفـــة،  طاقـــة  الـــى 
هيئـــة الطاقة المســـتدامة بهذا الجانب 
وبتحويـــل هـــذا المقتـــرح  ذات الصلـــة 

الـــى الهيئـــة، مشـــيرا الى لقـــاء مرتقب 
قريبـــا  للمجلس مع رئيـــس الهيئة عبد 

الحسين ميرزا.
وأعلـــن أن العمل يجـــري حاليا على أن 

تكون أنارة المحافظة الشـــمالية كاملة 
معتمدة على الطاقة النظيفة، مبينا ان 
العمـــل يجري حاليـــا على قدم وســـاق 

لذلك.

لمياء الفضالة 

أخصائي شؤون مجالس أول بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني زينات دوالري

800 نقطة تجمع أمطار بـ “الشمالية”
المجلس يدعم انتقال معهد المحيط لمقر آخر

بمعرفـــة  شـــبيب  فيصـــل  البلـــدي  طالـــب   ^
عـــدد  ومعرفـــة  االمطـــار،  لموســـم  االســـتعدادات 
الصهاريـــج والتناكـــر التـــي تـــم تجهيزهـــا لموســـم 
الشـــتاء واالمطار لخدمة المنطقة الشـــمالية، وهل 
تم دراســـة الشـــوارع في األحياء السكنية وخطط 

تصريف االمطار .
وقـــرر المجلس رفع توصية الطاع المجلس حول 
خطـــة الـــوزارة واســـتعدادها لموســـم االمطـــار في 
القـــرى واالحيـــاء الســـكنية ، مع وجـــود 800 نقطة 

تجمع أمطار في المحافظة 

وفـــي موضوع آخـــر، وافق المجلـــس على توصية 
مقدمة من العضو سيد شبر الوداعي بدعم انتقال 
مقـــر معهد المحيط من مقـــره القديم إلى مقر آخر 
واالكتفـــاء بالموافقـــة المروريـــة مـــن إدارة المرور 

دون الحاجة إلى اعداد دراسة مرورية.

فيصل شبيب  شبر الوداعي

بدور المالكي | تصوير: رسول الحجيري

وزير األشغال يطلع على القرارات البلدية شخصيا

تعديل وضعية 54 عقارا في أبوصيبع والحجر والشاخورة

بلديون ينتقدون الردود “غير الشافية”.. ممثلة الوزارة:

إمضاء تصنيف عقارات في باربار وصدد

الـــردود  طبيعـــة  بلديـــون  انتقـــد   ^
التـــي يســـتلمها المجلـــس البلدي الشـــمالي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــن 

والتخطيط العمراني.
شـــافية  غيـــر  الـــوزارة  ردود  أن  وقالـــوا 
وخصوصـــا بالموضوعـــات التـــي تتطلـــب 

ردودا سريعة.
ولفتوا الى أن الوزارة ال تحيل موضوعات 
“الزوايـــا” حاليا علـــى المجلـــس مثلما كان 

يجري سابقا.
والمتحدثـــون فـــي هذا البند هـــم البلديين 

عبد ألله القبيسي وفيصل شبيب ومحمد 
الدوسري وحسين العالي.

مـــن جهتهـــا، ردت ممثـــل وزارة االشـــغال 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
زينـــات دوالري أن الـــوزارة تحيل قرارات 
المعنيـــة  للجهـــات  المجلـــس  وتوصيـــات 
للدراســـة لخلـــو بعضهـــا مـــن المســـتندات 
المطلوبـــة أو للتريث لحين الحصول على 

رد الجهة المعنية لبلورة موقف الوزارة.
وأوضحت دوالري: الوزير يقوم باالطاع 
شخصيا على جميع القرارات والتوصيات 

المرفوعـــة من المجالس البلديـــة، ويوليها 
اهتمامـــا كبيرا ويقوم بالتعليق على جميع 
المراســـات المتعلقـــة ويوجه المســـئولين 
والجهات بســـرعة الـــرد المجالـــس البلدية 

بما يخدم العمل البلدي .
واشـــارت ان لجنـــة الـــرد علـــى التوصيات 
واســـمها لجنة التنســـيق والمتابعة لشئون 
المجالـــس البلدية، برئاســـة وكيـــل الوزارة 

لشئون البلديات.
واكـــدت أن اللجنة تجتمع دوريا للنظر في 

قرارات وتوصيات المجالس البلدية.

^ وافـــق المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
علـــى عـــدد مـــن القـــرارات وفـــق توصيـــة 

اللجنة الفنية. 
أقر المجلس المخطـــط التفصيلي لمنطقة 
أبو صيبع 465 – الحجر 463 – الشـــاخورة 
479، وتعديـــل وضعية 54 عقارا بتصنيف 
العقارات غير المصنفة الى سكن خاص )أ( 
واإلبقاء علـــى العقـــارات المصنفة زراعية 
و ســـكن حدائقي مـــع تعديـــل وضعيتها و 
توفير شـــوارع رئيسية و فرعية باإلضافة 
الى توفير مواقـــع خدمات و مرافق عامة 

تخدم المنطقة.
ومبـــرررات القـــرار أن جزءا مـــن العقارات 
وســـكن  زراعيـــة  أراض  تصنيـــف  تحمـــل 
مخططـــة،  غيـــر  وأراضـــي  حدائقـــي 
والعقارات بعضهـــا أراضي مبنية و بعضها 
أراضـــي خالية، والعقـــارات غالبيتها أماك 
خاصة غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة 

الطرق القائمة. 

باربار

وأيـــد المجلـــس دراســـة تصنيـــف عـــدد من 

العقارات في منطقة باربار  مجمع 526 من 
خال تغيير تصنيف 8 عقارات من أراضي 
زراعية واراضي غير مخططة الى تصنيف 
السكن المتصل )أ( وتعديل تصنيف عقارين 
الـــى تصنيـــف مرافـــق و خدمـــات عامة بما 
باإلضافـــة  الملكيـــة  وثيقـــة  مـــع  يتناســـب 
الـــى إزالـــة التصنيـــف الزائـــد عن الشـــوارع 
المحيطـــة بعقـــارات منطقـــة الدراســـة  في 

منطقة باربار مجمع 526.
ومبررات القرار أن المنطقة محل الدراسة 
عبارة عن 10 عقارات، وجزء من العقارات 

تحمـــل تصنيف العقارات ســـكن متصل )أ( 
وجزء أراضي زراعيـــة AG وجزء مناطق 
غيـــر مخططـــة UP، والعقـــارات عبارة عن 
أراضـــي خاليـــة، والعقارات أمـــاك خاصة 
مملكـــة  باســـم  مســـجلين  عقاريـــن   عـــدا 
البحريـــن لصالـــح  هيئـــة الكهربـــاء والماء 

كمحطة كهرباء فرعية. 

صدد

وأمضـــى المجلس دراســـة تغييـــر تصنيف 
عقـــار  فـــي منطقـــة صـــدد مجمـــع 1037 

بتغييـــر تصنيف العقار من مناطق الســـكن 
  AG الزراعيـــة  المناطـــق  و  )ب(  الخـــاص 
الـــى تصنيف مناطـــق الخدمات و المرافق 

العامة بما يتوافق مع وثيقة الملكية.
والمبـــررات ألن المنطقـــة محـــل الدراســـة 
عبارة عن عقار واحد، وجزء من العقارات 
تحمل تصنيف العقارات ســـكن خاص )ب( 
وجزء أراضـــي زراعية AG، والعقار عبارة 
عـــن أراضـــي خالية، والعقـــار ملك حكومة 

البحرين حسب وثيقة الملكية.

عبدالله القبيسي

زينة جاسم

حسين العاليمحمد الدوسري
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هــل مــن الممكــن أن نصنــع الســعادة، وهل هناك طــرق أو خلطات نتعلمها لنصنع الســعادة ونعيش “ســعداء”، رغم كل 
هموم الحياة ومشاكلها وتحدياتها.

عندما نتحدث عن السعادة، فإننا نتحدث عن أيقونة الحياة وسر من أسرار حيويتنا ونشاطنا، فالسعادة حلم  يبحث 
كل الناس األثرياء والفقراء، ولكن ال يصل أرضه ويستقر فيها إال قلة من البشر.

“ البــاد “ فــي هــذه المــرة تحلق بقرائها لتســعدهم وتبحث معهم عن أبجديات و” خلطات “ صناعة وتقنيات الســعادة، 
حيث اتجهنا الى المختصين في هذا الجانب، وكانت دليلتنا في هذا الجانب هي سفيرة ومستشارة السعادة وجودة 
الحياة ومدربة السعادة ابتهاج خليفة، والتي طلبنا منها أن تدلنا وتفتتح لنا ومن خال خبراتها الطوبلة والمتعمقة 
فــي هــذا المجــال ومــن خــال خاصة اطاعاتهــا وتدريبها في مجال الســعادة  مفاتيح “ طاســم “ الوصــول لصناعة 

السعادة وعلى تقنيات صناعة السعادة. 

في البداية دعينا نتعرف من هي  «
مدربة السعادة ابتهاج خليفة؟ 

عملت في وزارة التربية والتعليم طوال 
23 عاما، وكنت دائمة المتابعة واالطالع 
والــتــدريــب والــعــمــل فــي مــجــال صناعة 
يتم  بحرينية  أول  كنت  حتى  السعادة 
ومستشارة  للسعادة  كسفيرة  اختيارها 
ــرة الـــســـعـــادة وجـــــــودة الــحــيــاة  ــيـ ــبـ وخـ
ومستشار تدريب دولي، وقدمت العديد 
السعادة وتطوير  العمل حول  من ورش 
والــوطــن  الخليج  مــســتــوى  عــلــى  ــــذات  ال
من  العديد  وأحـــرزت  وحققت  الــعــربــي، 
الجوائز والتكريمات المحلية والخليجية 
ــزة ماسة  والــعــربــيــة، وكــــان آخــرهــا جــائ
جانب  إلــى   ،2021 سبتمبر  فــي  الــعــرب 
الدولية  حصولي على جائزة االستجابة 
للجهود األكثر فعالية في مكافحة وباء 
إدراج  تــم  2020، وأيــضــا  الــعــام  كــورونــا 
اختصاصية  بــحــريــنــيــة  ــأول  كــ إنـــجـــازي 
لــلــســعــادة فـــي بــنــك الـــذهـــب الـــــذي تم 
الملك في حفل  قبل جاللة  تدشينه من 
2020، وحصدت  العام  ميثاق من ذهب 
عملي  خــالل  من  التكريمات  من  العديد 
وانضمامي للعديد من  الجمعيات العاملة 
والخيرية  التطوعية  األعمال  مجال  في 
تم  حتى  وخارجيا،  محليا  والمجتمعية 
اختياري كأول بحرينية تعمل كمستشارة 
حيث  التطوعي،  اإلمـــارات  نبض  فريق 
أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية؛ 
من أجل إسعاد أفراد المجتمع من جميع 

الفئات العمرية.
بعد كل هذا العمل في هذا  «

الجانب، هل تعرفينا ما 
السعادة؟ وما تقنيات 

صناعتها في المجاالت 
المختلفة سواء كانت 
السعادة الشخصية أو 
األسرية أو الوظيفية 

أو المجتمعية؟

البالد   “ ضيفة  أخــذت 
الـــســـعـــادة  ومــــدربــــة   “

ابتهاج خليفة  

نفًسا عميًقا داعبت فيه مكنون ما لديها 
حول السعادة، حيث إن هدفها يكمن في 
على  اآلخــريــن  ومساعدة  السعادة  نشر 
السعادة،  بصانعة  لقبت  حتى  صناعتها 
وبابتسامتها  األزمـــات،  فــي  واإليجابية 
المشرقة التي تعودنا عليها دائًما أشارت 
إلى  تنشق  اإلســالم  السعادة في  أن  إلى 
نصفين، سعادة دنيوية وتتمثل في أداء 
الــتــي فرضها هللا  الــعــبــادات والــطــاعــات 
تعالى، أما الشق الثاني، فهو السعادة في 

اآلخرة وتتمثل في الفوز بالجنة. 
أما عن السعادة من وجهة نظر الفالسفة 
ــس، فـــهـــي درجــــــة رضـــا  ــفـ ــنـ ــاء الـ ــمـ ــلـ وعـ
ــودة حــيــاتــه وهـــي تحقيق  الــفــرد عــن جـ
والــوصــول  تحقيقها  الــمــرجــو  األهــــداف 
إليها،  الفرد  التي يسعى  الطموحات  إلى 
فسعادتنا تعتمد على أنفسنا وهي ليست 
هــبــة مــن اآلخـــريـــن، فــهــي شـــيء نصنعه 
السعادة ال تأتي من  ألنفسنا من داخلنا، 
الــمــكــافــآت الــخــارجــيــة إنــمــا مــن النجاح 

الداخلي الخاص بالفرد.
وهل للسعادة فوائد على مستوى  «

الفرد واألسرة والمجتمع؟ 

التي  الــســعــادة  ثــمــار  ألن  وأكـــيـــد؛  طبعا 
نتبناها كنهج في حياتنا ستنعم بها أسرنا 
العمل  خــالل  فينا  المحيطين  ــراد  واألفــ
األفـــراد،  صعيد  فعلى  مجتمعنا،  وأيــضــا 
النفسية  الراحة  إلى  تدفع  السعادة  فإن 
وقبول الذات، وبالتالي االهتمام بالنفس 
والعمل والحياة واألسرة وهذه السعادة 
واالهــتــمــام بــهــا يــدفــعــنــا لــالنــخــراط في 
أهــداف سامية، بل واإلبــداع في 
بــدوره  كله  وهــذا  تحقيقها، 
االستقرار  إلــى  ســيــؤدي 
والـــــــهـــــــدوء األســـــــري 
الــــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس 
عــلــى انــســجــام أفـــراد 
المجتمع وإضفاء نوع 
والبهجة  الــفــرح  مــن 
عـــلـــيـــه، واألهــــــم 
ــك  ــ مـــــن ذل

التربية  بتربية األبناء  إليه  هو ما نطمح 
صالحين  مواطنين  ليكونوا  اإليجابية؛ 
جيل  عــالــًيــا،  أوطــانــهــم  رايـــات  يحملون 
واإلبـــداع  المسؤولية  تحمل  على  قـــادر 

واالبتكار؛ من أجل أوطان سعيدة. 

وهل نحن بحاجة إلى تقنيات لصنع  «
السعادة واالستمتاع بها في حياتنا؟ 

اإليجابية  تبني  إلــى  بحاجة  نحن  نعم، 
بمعرفتنا  تبدأ  والتي  حياتنا  في  كمنهج 
اإليمان  في  المتمثلة  اإليجابية  بعناصر 
المطلق بأن هللا هو مسير األمور، وتكرار 
النفس  لوم  وعدم  اإليجابية  التوكيدات 
ــار وإعــطــائــهــا األولـــويـــة  ــكـ وتــنــظــيــم األفـ
وممارسة  الحياة،  مــن  الــهــدف  وتحديد 
ــة الــنــفــس  ــراحـ الـــتـــأمـــل واالســـتـــرخـــاء لـ

وهدوئها. 
أما خطوات تبني اإليجابية، فتكمن في 
مسامحة الناس والعفو عنهم، واالقتراب 
إلى  دائًما  والنظر  اإليجابيين،  من  دوًمــا 
والتحكم  الــكــوب،  مــن  الممتلئ  النصف 
بردود فعلنا وعدم ندب حظنا، والحرص 
الــمــلــهــمــة وتجنب  الــكــتــب  ــراءة  ــ عــلــى قـ

اإلعالم السلبي والشائعات.  
اتبعناها،  إن  التي  التقنيات  بعض  فهناك 
لــنــا على  الــســعــادة  فــإنــنــا حــتــًمــا سنحقق 
الــمــســتــوى الــشــخــصــي ونــعــيــش الــحــيــاة 
يومية  ممارسات  لدينا  فلتكن  الطيبة، 
وإعــطــاء  لدينا  الــســعــادة  مــؤشــر  كقياس 
الصباح  في   10 إلــى   1 من  رقًما  أنفسنا 
 3 والــمــســاء، وأيــضــا نتعود على تــدويــن 
أشياء نقوم بها يوميا لنسعد بها أنفسنا 
نستخدم فيها تقنيات بسيطة غير مكلفة 
أو  القراءة  أو  ما  هواية  كممارسة  ماديا 
التواصل مع األصدقاء أو خدمة المجتمع 
والخوض في األعمال التطوعية، وأيًضا 
نستقبل  أن  علينا  طيبة  بــحــيــاة  لننعم 
ترحيبية  بعبارات  يــوم  كل  في  صباحنا 

أهدافنا  ونــدون  اليوم،  يحمل  ما  بكل 
اليومية، ونشكر هللا على ما ال يقل 

عن 10 نعم نملكها ونهمس في 
أذننا بهمسات تحفيزية وأننا 

سنتخطى كل الصعوبات، أما في المساء 
فنحن بحاجة إلى تذكر المواقف الجميلة 
التي صادفتنا خالل اليوم وأيضا نحتفي 
ونشكر  يومية،  أهــداف  من  حققناه  بما 
هذا  فــي  إيــاهــا  وهبنا  نعم   10 على  هللا 
نهمس  النوم  إلى  نخلد  أن  وقبل  اليوم، 

أيًضا لنفسنا بأننا نستحق كل خير.

صناعة السعادة األسرية  

أما على الصعيد األسري، فإمكاننا صناعة 
بيوتنا  ونحول  بسيطة  بأشياء  السعادة 
إلى زوايا تنبض بالسعادة ونزرع التناغم 
والدفء واالنسجام بين أفراد المجتمع، 
بعض  فــيــهــا  نقتني  زاويــــة  كتخصيص 
وتخصيص  واإليجابية،  السعادة  كتب 
للسعادة،  كــأركــان  الــمــنــزل  أركـــان  بعض 
الكوفي  بشرب  لالستمتاع  زاويــة  فهناك 
وزاوية تحتوي على صوت المياه واللون 
األخضر وتغريد الطيور، وال ننسى أيًضا 
الــتــرابــط األســـري واالجــتــمــاع على  دور 
ذات  الشائقة  األحاديث  وتبادل  المائدة 
بــدوره  فهذا  الجميع،  قبل  من  االهتمام 
األسرية  السعادة  مؤشر  على  سينعكس 
إلــى  بــحــاجــة  نــحــن  إًذا  إيــجــابــي،  بشكل 
تبني مهارات القوة الناعمة في العالقات 

لرفع مؤشرات األســــــــريــــــــة؛  منا  سعًيا 
الـــســـعـــادة داخــــل 

منازلنا.

السعادة 

المجتمعية 

المجتمعية  ــســعــادة  ال أمـــا 
ــة  ــ ــي ــ ــؤول ــســ ــمــ ــ ــــق ال ــل ــطــ ــ ــن ومـــــــــن مــ
إال  تتحقق  لــن  فــإنــهــا  المجتمعية، 
بالتعايش بين أفراده وتقبل التنوع 
واالختالفات إلى جانب تبني قيمة 
المحبة  لنزرع  أفـــراده  بين  التسامح 
التطوع  عــالــم  فــي  واالنــطــالق  بينهم، 
وبالتطوع  نحيا  فبالتطوع  المجتمعي، 

تسعد المجتمعات. 
والحديث يطول ويطول عندما نتحدث 
بحاجة  فنحن  الوظيفية،  السعادة  عــن 
المؤسسات  داخـــل  الــنــاعــمــة  ــقــوة  ال إلـــى 
قرار  هو  الوظيفية  فالسعادة  لتحقيقها، 

شــخــصــي يــتــخــذه الــمــوظــف يــشــعــر فيه 
مؤسسته  تجاه  قوية  عاطفية  برابطة 
والفكري  العاطفي  االنــدمــاج  من  وحالة 
ويعتبر نفسه مسؤواًل وملتزًما بإنجاحها، 
المؤسسات مسؤولية  للقادة داخل  فكما 
الفرد  فــإن  المؤسسية،  السعادة  صناعة 
أبًضا ملزم صناعة السعادة المؤسسية له، 
إذا هي تقع على عاتق القادة والموظفين 
باالبتعاد  تــوجــه  هــنــاك  فليكن  أنفسهم، 
التي  السعادة  عن كل ما يؤثر على تلك 
نــنــشــدهــا داخـــل الــمــؤســســات، فــالبــد أن 
الرضا  ترفع من  إيجابًيا  توجيًها  نوجهها 
للمؤسسة،  واالنتماء  والــوالء  الوظيفي 
وبالتالي نحن نؤثر على جودة ما تقدمه 
المؤسسة ومخرجاتها والتي سيتأثر من 
خاللها حتًما إنتاجية المؤسسة وأرباحها 
المؤسسة في  والذي ستؤثر على سمعة 

المجتمع. 
وإدارة  تــوجــيــه  ــى  إلـ بــحــاجــة  نــجــن  إًذا 
العمل  وضــغــوط  الوظيفية  الــصــراعــات 
بإيجابية كأحد تقنيات صناعة السعادة، 
داخل  التحفيز  تبني  إلى  بحاجة  وأيضا 
الــمــؤســســات كــقــوة نــاعــمــة مــع موظفي 
سترفع  بــدورهــا  والــتــي  المؤسسة  تلك 
المنعكس  الوظيفي  الرضا  مؤشرات  من 

إيجاًبا على السعادة المؤسسية.

القيادة الناعمة داخل المؤسسات  

ــالل الــعــمــل  ــ وحــــــول نـــشـــر الـــســـعـــادة خـ
ممارسات  بعض  هناك  تقول  المؤسسي، 
القيادة الناعمة داخل المؤسسات تتمثل 
في التقليل من حدة التوتر وعدم شعور 
الموظفين بأنهم مراقبون، فذلك سيثبط 
هممهم وروحهم المعنوية وتقليل ثقتهم 
الموظفين  تدريب  وأيــًضــا  أنفسهم،  في 
الشبكة  خـــالل  مــن  مــهــامــهــم  أداء  عــلــى 
إعطاء  يتم  بحيث  للمؤسسة  الداخلية 
الــتــعــلــيــمــات واإلرشـــــــادات لــكــل مــوظــف 
على حدة، وبالتالي تحقيق الخصوصية 
التمتع  جانب  إلــى  بالعمل،  واالستمتاع 
بــالــذكــاء الــعــاطــفــي، فــمــن شــأنــه تعظيم 
اآلخرين  مع  اإليجابي  تفاعلنا  محصلة 
قــدر من  أكبر  بما يحقق  ــداث  األحـ ومــع 
للموظفين  المجال  إفساح  مع  السعادة، 
بالتطور ومنحهم مسؤوليات جديدة من 

قدرتهم  فــي  ثقتهم  لــزيــادة  وقــت آلخــر 
ــدة، وإعــــالم  ــ ــدي عــلــى تــعــلــم أشـــيـــاء جــ
ــواء  ــمــؤســســة سـ الــمــوظــفــيــن بــأخــبــار ال
كــانــت جــيــدة أو ســيــئــة حــتــى يــشــعــروا 
حين  اإلشاعات  ولتجنب  فيها  بقيمتهم 
مع تشجيع  الحقيقية،  المعلومات  تغيب 
الموظفين  الفرق ليستمتع  التواصل بين 
ببيئة العمل، وتشجيع منتسبي المؤسسة 
تهيئة  خــالل  من  واالبتكار  ــداع  اإلب على 
بيئة عمل محفزة لإلبداع، وتنفيذ أنشطة 
للموظفين  اإلبداعية  الطاقات  الستثارة 
الــفــشــل، مـــع تصميم  ــســمــاح بــفــرص  وال
خــطــط إلنــتــاج أفــكــار جــديــدة لــهــا تأثير 

إيجابي على المؤسسة.

سعادة الفرد خالل المؤسسة

المؤسسة  داخل  الفرد  مسؤولية  وحول 
لصناعة سعادته الوظيفية، فتقول مدربة 
في  تكمن  إنها   خليفة  ابتهاج  السعادة 
الشغف والتواصل والتعارف واإليجابية 
ــيــن الــحــيــاة  ــوازن ب ــ ــت ــ ــع ال ــان مـ ــنـ ــتـ واالمـ
ــا  أهــداًف وجـــود  مــع  والــعــمــل  الشخصية 
والمطالعة  الــتــغــيــرات  مــواكــبــة  مــحــددة 
بــاســتــمــرار ومــســار وظــيــفــي مــحــدد لــه، 
داخل  الموظف  سعادة  تتحقق  فعندما 
مؤسسته، بالتالي فإن إسعاد المتعاملين 
رضا  فيها  تتحقق  جـــودة  ذات  ستكون 
أفراد المجتمع عما تقدمه تلك المؤسسة 
مــن خــدمــات، وهــذا بـــدوره سيؤثر على 
فإن  وبالتالي  ــاره،  ــ وازدهـ المجتمع  نمو 
السعادة الشخصية ستؤثر على السعادة 
ــا مـــؤثـــر فـــاعـــل على  ــدورهــ ــ األســـريـــة وب
ــتــي ســنــصــل من  ــســعــادة الــوظــيــفــيــة ال ال
فجميعنا  مجتمعية،  سعادة  إلــى  خاللها 
أوطاننا  سعادة  تجاه  مسؤولية  نتحمل 

ومجتمعنا وأسرنا وأنفسنا.
خليفة،  ابتهاج  السعادة  مــدربــة  وتــؤكــد 
تعلمها  علينا  وتقنيات  صناعة  السعادة 
والعمل بها قبل فوات األوان وممارستها 
وفي  عملنا  وفي  أسرنا  ومع  منازلنا  في 
مجتمعنا؛ ألنها تحفزنا وتدفعنا لمزيد من 

العطاء واإلنجاز.

المستشارة ابتهاج خليفة تقدم لقراء “^” خلطات صناعة السعادة
ممارسات القيادة الناعمة داخل المؤسسات تنشر االرتياح بين الموظفين

ابتهاج خليفة تقدم احدى الدورات 

بدور المالكي

المنامة - وزارة الداخلية

أعلــن نائــب محافــظ العاصمــة حســن المدني عــن تلقي المحافظــة 1380 
شكوى ومقترًحا وطلًبا خال عام 2021 عبر قنواتها التواصلية المختلفة، 
مشــيًرا إلــى أن اإلحصائية تعكــس ثقة األهالي بالخدمــات واألدوار التي 
تؤديها المحافظة في ســبيل حل مشــاكلهم ومتابعة طلباتهم مع الجهات 
المعنية، سعًيا لتحقيقها، األمر الذي يتواءم مع رؤية المحافظة في أخذ 
أدوار رئيسة نحو خدمة األهالي من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة.

وأكد المدني حرص المحافظة على 
السمو  صــاحــب  تــوجــيــهــات  تنفيذ 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
مع  التواصل  جسور  بمد  ــوزراء،  الـ
المواطنين والمقيمين والمسؤولين 
وتلمس  الحكومية،  الــجــهــات  فــي 
واالستماع  المواطنين  احتياجات 
لشكاواهم وطلباتهم واقتراحاتهم، 

والدعم  الحثيثة  بالمتابعة  مشيًدا 
الشيخ  أول  الــفــريــق  مــن  المستمر 
وزير  خليفة  آل  عبدهللا  بن  راشــد 

الداخلية.
وبـــيـــن نـــائـــب مــحــافــظ الــعــاصــمــة، 
الطلبات  مــن  ــر  األكــب الــنــصــيــب  أن 
ــواردة  الـ والــشــكــاوى  والمقترحات 
االجتماعي  للشق  كــان  للمحافظة 
الخدمي  الجانب  تاله   ،731 بواقع 

مــجــمــوع  بــلــغ  فــيــمــا   ،548 ــدد  ــعـ بـ
والمقترحات  والشكاوى  الطلبات 
األمنية 101، مشيًرا إلى أن حصيلة 
هــذه األرقـــام تأتي من أهــم وأكثر 

يبلغ  إذ  تأثيرًا،  التواصلية  القنوات 
مجموعها 20 قناة بشقيها المباشر 
وغــيــر الــمــبــاشــر، مــا مــن شــأنــه أن 
يضفي مزيًدا من المرونة والسرعة 
على آليات التواصل بين المحافظة 

والمواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن محافظة العاصمة 
في  التميز  جــائــزة  ــرات  مـ  3 نــالــت 
الــتــواصــل مــع الــعــمــالء عــن أفضل 
الجهات تفاعالً في النظام الوطني 
)تــواصــل(  والــشــكــاوى  للمقترحات 
خالل أعوام 2018 و2019 و2020، 
“ستيفي  جــائــزة  نيلها  جــانــب  ــى  إل
المرموقة عن فئة خدمة  العالمية” 

العمالء بدورتها السابعة عشرة.

المحافظة تخصص 20 قناة مختلفة للتواصل مع األهالي

“العاصمة” تتلقى 1380 شكوى وطلًبا بنهاية العام

حسن المدني

المنامة - النيابة العامة

أمــس  التمييز  محكمة  ــدرت  أصــ
ــن الــنــيــابــة  ــعـ ــول طـ ــبـ ــقـ ــًا بـ ــمـ ــكـ حـ
ــصــادر من  الــعــامــة عــلــى الــحــكــم ال
المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها 
االستئنافية ببراءة أحد المتهمين؛ 
ــكـــم مــــن قــصــور  ــا شـــــاب الـــحـ ــمـ لـ
وأمــرت  التسبيب،  فــي  وتناقض 
بإحالة القضية إلى المحكمة التي 

أصدرته لتحكم فيها من جديد.
أمــرت  قــد  العامة  النيابة  وكــانــت 
ــابـــق بـــإحـــالـــة أحــد  فـــي وقــــت سـ
المتهمين للمحاكم الجنائية بعدما 
ثــبــت لــديــهــا قــيــامــه بــاالســتــيــالء 
ــدره سبعة  ــ ــقــدي وقـ عــلــى مــبــلــغ ن
بحريني،  ــار  ــن دي ألـــف  وخــمــســون 
كان  احتيالية  طــرق  بــاســتــخــدام 
ــهــام الــمــجــنــي عليه  مــن شــأنــهــا إي
بأن  ذهبية،  مصوغات  بتسليمه 
خاصة  بــورشــة  المتهم  استقبله 

بــالــمــصــوغــات الــذهــبــيــة وعـــرض 
فــضــيــة مطلية  مــصــوغــات  عــلــيــه 
الوسيلة  بتلك  فتمكن  بــالــذهــب، 
من االستيالء على المبلغ النقدي، 
وقـــد قــضــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى 
المتهم بالحبس  الجنائية بمعاقبة 
تنفيذه  عقب  البالد  عن  واإلبــعــاد 
لعقوبته، بعدما ثبت لديها ارتكابه 
نشاط  ومــزاولــة  االحتيال  جرائم 
تجاري من دون ترخيص، فطعن 
الــمــتــهــم عــلــى هــــذا الــحــكــم أمـــام 
المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها 
بإلغاء  قضت  والتي  االستئنافية 
الحكم المستأنف والقضاء مجددًا 
علم  اتصال  وفور  المتهم،  ببراءة 
الحكم، قررت  بهذا  العامة  النيابة 
الطعن عليه بالتمييز لما شابه من 
تناقض وقصور في التسبيب جره 

إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تبرئة أجنبي من سرقة 57 ألف دينار
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القيد   146195
التاريخ   6/12/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   181062   لسنة 2021

إدارة  تعلن  ذ.م.م  التصدير  وإعادة  لإلستيراد  رمق  لشركة  التجاري  االسم  تغيير  بشأن 
شركة  اصحاب  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل 
طالبين   ،  146195 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  التصدير  وإعادة  لإلستيراد  رمق 
تغيير االسم التجاري من رمق لإلستيراد وإعادة التصدير ذ.م.م الى رمك ملتي لينك ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سناء جيناح لتصميم األزياء - شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 131845

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد\ السيدة 
بحرينية  تضامن  شركة   - األزياء  لتصميم  جيناح  سناء  شركة  عن  بنيابة  جيناح  سناء 
المسجلة بموجب القيد رقم   131845   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين 

السيدة  سناء جيناح مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
سناء جيناح

 رقم هاتف 66969961  
dxb.alrais@gmail.com إيميل المصفي 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة صالون الديكورات التركية  والمملوكة للسيد عذراء بيكم عبدهلل عبدالحق 
التجاري   المحل  بيع  طلب   127077  5- رقم   القيد  بموجب  والمسجلة  حسين   علي 
المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى  شركة    ذات مسئولية محدودة   برأسمال وقدره   
1,000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية  عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عذراء بيكم عبدهلل عبدالحق علي حسين   بنسبة  55 %  

 HISHAM ABDUL SAMI  بنسبة  45   %  

تاريخ   8 /ديسمبر / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

  CR2021-183301   طلب رقم

تقدم إلينا السادة نواف سعد عبدالعزيز مطر الرقم الشخصي 760205248 طلب تنازل 
عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة / احمد سعد عبدالعزيز مطر الرقم 
الشخصي 780404416 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل :86068 – 2

االسم التجاري : بوابة كنورج للمقاوالت

التاريخ : 22/12/2021
CR2 021    - 190516  اعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه جاسم سلمان محمد سلمان الهدار بطلب تحويل 
ابراهيم  سلمان  علي  عبدالعظيم  نجاه   / السيدة  إلى   : التالي  التجاري  المحل 
الهدار 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 : 53601 – 1
االسم التجاري : الهدار لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021-168599   إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه حسين عبدالحسين أيوب

االسم التجاري الحالي : مباشر للسندويشات والفالفل والعصير
االسم التجاري : بيك موبايل

رقم القيد : 5 – 38848

التاريخ: 21/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في مغسلة سوبر ذ.م.م       

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مغسلة 
سوبر ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 35135 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 

18 من : مغسلة سوبر ذ.م.م            
                      SUPER LAUNDRY W.L.L

إلى : مغسلة سوبر والغسيل الجاف ذ.م.م  
                          SUPER LAUNDRY & DRY CLEANING W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 26/12/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021-190793 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   مراد محمد عبدالمنعم محمد حسن                

االسم التجاري الحالي: الناقه للتسويق والعقارات        
االســـــم التجـــاري الجديد :  الناقه للتجارة        

 قيد رقم :54525-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 مركز العائلة الطبي ذ.م.م  

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
لشركة  القانوني   المصفي  باعتبارها  المسقطي   مهدي  آمال حسن   / السيدة 
طالبا   ،125509 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة    ، ذ.م.م  الطبي  العائلة  مركز 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  شركة  ال تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع في 
شركة )ش.م.ب مقفلة(

 
تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الساده مكتب المحامية مها جابر بموجب التخويل من شركة )الكوهجي لخدمة 
تحويل  بطلب   ،1-68810 رقم   القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  المحركات 
فرع  إلى  محدودة(  مسئولية  )ذات  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 
شركة )ش.م.ب مقفلة( المسمى مجموعة عبدالجبار الكوهجي ش.م.ب مقفلة 

والمسجلة بموجب القيد 341

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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Vacancies Available الثالثاء 28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى األولى 1443 - العدد 104823

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

QUEBEC TOWN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39410341  or  MARIAPAK@BATELCO.COM.BH 

Egis International 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280212  or  EGISINT@BATELCO.COM.BH 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  mk_alkhalifa@hotmail.com 

QUEBEC TOWN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39410341  or  MARIAPAK@BATELCO.COM.BH 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

RAYSUT CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 33131232  or  essamoosa3322@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

FALAFEL ALYOUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255895  or  FALAFELALYOUM1994@GMAIL.COM 

MAKRAN BLACKSMITH AND WELDINS FABRICATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33848909  or  RAZZAQBALOCH871@GMAIL.COM 

Ganesh Bhavan Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CLUB) 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

Vamonos hygiene 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33378777  or  VAMONS.BH@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Air cool contracting 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

AJAB TRADING  CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39196893  or  AJABTRADING7@GMAIL.COM 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

ASHEERA CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17257644  or  asheeratrading@gmail.com 

UNION ENVELOPS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TS 31 SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TS31.BH@GMAIL.COM 

CHINA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39178917  or  Aljassrah.cont@gmail.com 

A & M CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32122800  or  inayet@alareedh.com 

KAINAT CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  aayfan@binfaqeeh.com 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

CRAYONS GLOBAL MEDIA & CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  MOHAMMADKARAM@HOTMAIL.COM 

DANA TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 77059992  or  danatransport@yahoo.com 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

MAID CLEAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

CROWN GOLD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 37733893 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

Salman Yaseen food stuff 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33344962  or  SUHAIL.SVF@GMAIL.COM 

DOCTORS SOLUTION DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 32074358  or  adc.bah2020@gmail.com 

Albasmalah Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34113399  or  YOUSIFABOAHMED73@GMAIL.COM 

URBAN CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36234142  or  INFOUCBPC@GMAIL.COM 

RISING STAR ADVERTISING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33601173  or  rsadvertisingbh@gmail.com 

Orange Flower  For Landscaping And Flowers 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37738111  or  ORANGEFLOWER.BH@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

CLASS VEIL CLOACKS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17772374  or  CLASSYVEIL.NA@GMAIL.COM 

Trust one trading co wll 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

AL HARAMAIN LAND SUPPORT ACTIVITIES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38479047  or  SYEDGROUPBH@GMAIL.COM 

Hani star contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36155128  or  HANISTARBH@GMAIL.COM 

Elshadai Construction and Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36293014  or  jijimathew2004@yahoo.com 

STAR QUICK PACKAGING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34402775  or  ASHIQWAHEED60@GMAIL.COM 

TECHNO PAK  CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

GHAFER INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

KOHINOOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPNY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33461748  or  STARPAK.BH@GMAIL.COM 

PERFECT PAWS PETS SUPPLIES 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33829999  or  PERFECT.PAWS.BH@GMAIL.COM 

TABASSUM SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

ICE-CREAM KHALIFA TOWN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39855322  or  TAQWA-33@HOTMAIL.COM 

ANGEL GARMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

EMRIC CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33004736  or  UROOJ@EMRICCONSULTING.COM 

IBRAHIM EL SEIDY MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 36213692  or  IBRHIMFARD4@GMAIL.COM 

URANUS REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34111135  or  ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

TEP BUILD MART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17700720  or  BIBIN@TEPINDUSTRIAL.COM 

ACCESS BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33444843  or  SHASSAN250@GMAIL.COM 

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39628691  or  SALEEMSANDHU046@GMAIL.COM 

JUMAIRA ELECTRONIC REPAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33071953  or  SHAZADCHAUDHRY043@GMIAL.COM 

GAZAB SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BHLIAQAT@GMAIL.COM 

AL BASHA SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

HYPER WHEEL FOR TIRES & OIL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 39557741  or  MAH34334@GMAIL.COM 

JASIM MOHAMED STEEL MAINTENANCE CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39059029  or VINODYESODHAR@GMAIL.COM 

SABI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  SABI.SVCS@GMAIL.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 39661132  or  AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39661132  or  AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

AL JABIN FASHION DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38436202  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

M H A INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

SHERIN JANAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38060144  or  AMJCONSTRUCTION782@GMAIL.COM 

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY COMPLEX 

has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

FALAFEL ALNAJJAR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39433844  or  ALNAJJAR.69@HOTMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39433551  or  FADWAN89@BATELCO.COM.BH 

ABID PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34234778  or  omerbinahmed554@gmail.com 

THE PERFECT MAN TOUCH FOR MENS SHAVING 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39877006  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

THE PERFECT MAN TOUCH FOR MENS SHAVING 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39877006  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

Haroona Food Stuffs 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17442156  or  1210HUSSAIN@GMAIL.COM 

AL QEAM COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39224133  or  AHBABQM@OUTLOOK.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPT TECHNICAL SERVICES 

 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

LAUNDRY 2024 ( 2 ) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35567777  or  FINEDOCCLEARANCE@GMAIL.COM 

SM BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39973093  or  smbmwll@gmail.com 

City shine cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

SUIT AND TIE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33225888  or  SUITMEBH@GMAIL.COM 

Suit me Tailoring W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33225888  or  SUITMEBH@GMAIL.C0M 

Bavarian motors 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 33123007  or  BAVARIANMOTORS@OUTLOOK.COM 

KABUL AUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33882271  or  GHOLAM10026@GMAIL.COM 

BU Jazi Garage 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39622651  or  A.YOUSIF1928@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

Muharraq city services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

MEZOTIC TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33261144  or  BAYOON_CUTE@HOTMAIL.COM 

Clothes basket lundary 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 36131110  or  SHEHAB3336@HOTMAIL.COM 

W Delights Chocolates 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17422488  or  MALDOSERI@ALDOSERIVENTURES.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

TAMAR ALAJWA SWEETS AND MATAI 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33077836  or  3BBAR.TRANSPORT@GMAIL.COM 

Glocal Contracting Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17551000  or  BSHEHABI@GMAIL.COM 

J D Z Hydraulic and Maintenance Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35965945  or  JERRYGDELACRUZ@YAHOO.COM 

YELLOW TAXI FOR BURGER 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33465437  or  TAXIBURGER7@GMAIL.COM 

DIGITAL PLAYERS MEDIA CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact

 33836777  or  SAMEERBUTT@HOTMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

REEM ABDULLA ALHAYLU FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

ALHARAM TO FORM INSCRIPTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  PRINTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13103215  or  jahmed14@slb.com 

BADER MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

BAHRAIN DALLA FOR FOOD FACTORY CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39338892  or  BMMR74@YAHOO.COM 

Sherry lounge and Nannapas thai kitchen 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 36535533  or  sherryspa@gmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

FEMINA FOR GENERAL TRADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33693529  or  ROSHANPUNATHIL6868@GMAIL.COM 

GREEN NILE TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39254803  or  KHADIJA@HOTAMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

PREPT RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

Elloods Hairdressing 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 77321111  or  info@ellood.com 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MOROOJ MAY CAFETRIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

SEVEN TO SEVEN SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ALITAQADUM@YAHOO.COM 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN - CONSULTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17100050  or  arvind.benani@protivitiglobal.me 

Helmi Corporation for Publicity and Advertising Co. Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  EBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM  
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REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

 Helmi Corporation for Publicity and Advertising Co. Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  EBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALNOUKHADA RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77081965  or  ALI.DHAIF@TRYPARCEL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Future Resources Trading WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35342098  or  hussam@fr-trading.net 

NASS FOODS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SPONGE BOB ICE CREEM 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17737583  or  Hanano.herz71@Gmail.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BALASRI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

PEARL SHINE CLEANING & CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 35055934  or  NAGINA.GHULAM@GMAIL.COM 

ROADS & HOMES INTERIOR DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39800609  or  ROADS.HOMES@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

BH LAW FIRM & LEGAL CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17740780  or  NAHABIB84@GMAIL.COM 

AL RAWASI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 39664427  or  SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33115088  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

Rawan Albader Contracting Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  RAWANS17@YAHOO.COM 

MCR RESIDENTIAL NURSING CARE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 66666210  or  KHALED@MCRME.COM 

Noon cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

DRAGON HOUSE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Alqabas Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17783718  or  adooollalotman@gmail.com 

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 

 suitably qualified applicants can contact

 33160785  or  MFSMINHAS855@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

TAIBAHT MASR FOODSTUIUFF EMPORT& EXPORT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39310555  or  AFAF_DORA@YAHOO.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

HEATED LAND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALROWISH CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

Downtown Rotana hotel B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BEAT ALEZZ CONTARUCTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 38387750  or  BAQER6886@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

Masharq construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600586  or  AD81_3@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

DENIZ  PACKAGING OF FOOD  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33922212  or  DENIZ.BAHRAIN@GMAIL.COM 

JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Saqr Al Janoub Gents Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999975  or  AAMER6060@HOTMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

Mountain Boy RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

SPEED GATE TO SELL CLOTHES AND SHOES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

TOWER PLANNING TRADING & CONTRACTING EST 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33927474  or  CEO@TPCOGROUP.COM 

AHMADI INDUSTRIES B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  ADMIN@AHMADIPEPSI.COM 

FASHT ALDEEBEL AUTO ELECTRICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36515502  or  UMMUHAMMED926@GMAIL.COM 

SAMA AL QASEEM FOR FRUITS & VEG 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39682220  or  SHAIKHA.B59@HOTMAIL.COM 

MAGIC NEEDLE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38455775  or  helplinebh@gmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Pine tree valet park 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401008  or  PINETREEVALET@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Sofrat alya restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 16639000  or  ALIABAHRAM85@GMAIL.COM 

DAVINDER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

RIYADH AL ARRAYED ENGINEERING 

has a vacancy for the occupation of

  WOODWORKING MACHINE OPERATOR(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

DHAKA CITY REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

LULU MAINTENANC E-  CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

BINT SUHAIL LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33362133  or  FH7416745@GMAIL.COM 

ABDULRAZZAQ ALMAHOOD OFFICE SUPPLIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ARAZZAQALI@YAHOO.COM 

DC Contracting Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  h.salem@dc.bh 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

TECON CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39474476  or  ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

ABU DANA CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36388770  or  ALMELAD9@GMAIL.COM 

GOLDEN PRINT MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33423344  or  GOLDENPRM@GMAIL.COM 

ALGHURABA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211001  or  SAMEERASAFAR@HOTMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 77144144  or  aayfan@binfaqeeh.com 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

SATCO CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39212334  or  MUFADDALBUILDINGMATERIALS@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Eye craft design and decor 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17440032  or  abdulla.kazim1@gmail.com 

TYLOS BUILDING MATERIAL ESTABLISHMEMT  W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  HR@JABERIGROUP.COM 

New way fashion 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17002261  or  HANI-AMAN@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

DAVINDER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

FOUR FRIENDS REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32341209  or  MASUDSHAMIMNURUL@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

KALAAM TELECOM BAHRAIN B.S.C (C) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER) 

 suitably qualified applicants can contact

 16168609  or  A.SANAD@KALAAM-TELECOM.COM 

R&B Fashion Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  ShynaC@appareluae.com 

ZAMEEL RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33266646  or  ALSHAIKH619@YAHOO.COM 

PETRA REAL ESTATE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 32101666  or  KUTKUT.WIJDAN@GMAIL.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Multi tech contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

GHULAM JAILANI AND SON 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17210984  or  jilani99@usa.net 

SHAFAQAT INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33027825  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

GULF AGENCY CO. BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17339777  or  admin.bahrain@GAC.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

RUKUN ALSAEEDAH FOR GENERAL TRADING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33861155  or  NAJIB199992@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

HUSSAIN ALOWAINATI GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

LOTUS HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

POWER TECH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

FRONT LINE INSULATION AND CONCRETE SYSTEMS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33387118  or  frontline.bh@hotmail.com 

SPEED GATE TO SELL CLOTHES AND SHOES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL SABAHIYA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33960665  or  ISAZAINAL@LIVE.CO.UK 

Silver Night Trading WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39056889  or  RAYEES9200@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Pasta Express 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

STEEL HUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 16100360  or  JESSICA@ALGHANAH.COM 

SAQER AL MADINA SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34180990  or  PEEKEY333@GMAIL.COM 

Laialy Zaman W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292313  or  FUNLAND@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

PURE LINE AUTO CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39551319  or  PURELINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

GALLERIA SOPHIA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17253032  or  Hussain.Jamal@jbgmail.com 

Al Borg Medical Laboratories 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17100088  or  A.FAYEZ@ALBORGLABORATORIES.COM 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

EASTERN JALABIAT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33171530  or  M.ALMURAISI6@GMAIL.COM 

Don hairdressing salon 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 39065151  or  ZAKICOM2202@HOTMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

NEW ISLAND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

DHAKA CITY PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

DANIAL TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17250526  or  IMPERIALSCRAP@YAHOO.COM 
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كشف مسؤول يمني عن حدوث 
تسريب من أنبوب النفط الممتد 
إلى خـــزان صافر قبالة ســـواحل 
الحديـــدة، غربـــي اليمـــن، والذي 
“قنبلـــة موقوتـــة”  بأنـــه  يوصـــف 

يهدد بكارثة بيئية ضخمة.
وأجلـــت األمـــم المتحـــدة زيـــارة 
فريـــق خبرائهـــا ألكثـــر مـــن مـــرة 
بعـــد تراجـــع ونكـــث ميليشـــيات 
الســـابقة  لتعهداتهـــا  الحوثييـــن 
بالســـماح للفريق بصيانة الخزان 
العائم وتفريغـــه، لتجنب حدوث 
كارثة بيئيـــة ال قبل للمنطقة بها، 
اليمنيـــة  الحكومـــة  تتهـــم  فيمـــا 
الميليشـــيات باســـتخدام الخزان 

ورقة ابتزاز سياسي”.
وقـــال وكيل محافظـــة الحديدة 
فـــي  القديمـــي،  وليـــد  اليمنيـــة، 
تغريـــدة وصفها بـ”عاجـــل وهام” 
علـــى صفحتـــه بموقـــع “تويتـــر”، 
أمـــس االثنين، إن “هناك تســـريبا 
مـــن أنبـــوب النفـــط الممتـــد إلـــى 
ذلـــك  معتبـــرا  صافـــر”،  الخـــزان 
“كارثة ستحل في البحر األحمر”.

الحوثـــي،  ميليشـــيا  وأعلنـــت 
مؤخـــرا، رفضها مـــن جديد خطة 
األمـــم المتحدة لصيانـــة وتفريغ 
ناقلـــة النفـــط صافـــر التـــي تنـــذر 
بحـــدوث تســـرب نفطـــي وكارثة 

بيئية هي األكبر في التاريخ.

تحذير من كارثة بيئية ضخمة بالبحر األحمر

مقديشو - وكاالت

عبد  محمد  الصومالي  الرئيس  أعلن 
تعليق  ــيــن  ــن اإلث أمــــس  فــرمــاجــو  هللا 
ــوزراء محمد حسين  ــ الـ رئــيــس  مــهــام 
روبلي غداة خالف علني حول تنظيم 
انــتــخــابــات طـــال انــتــظــارهــا عــلــى وقــع 

أزمة مؤسساتية خطيرة.
“قّرر  بيان  في  الرئيس  مكتب  وصرح 
ــوزراء  الـ رئــيــس  عمل  تعليق  الــرئــيــس 
ا  مــحــمــد حــســيــن روبـــلـــي ووضــــع حـــدًّ
في  ضــالــعــا  بـــات  أن  مــنــذ  لصالحياته 
في  بالتدخل  روبــلــي  متهما  الــفــســاد”، 
بمصادرة  تتعلق  قضية  حول  تحقيق 

أراض.
وتـــبـــادل الـــرجـــالن االتــهــامــات 

األحــــــــــد حــــــــول تــعــطــيــل 
البرلمانية  االنــتــخــابــات 
الجارية في خالف يقول 
يشتت  ربما  إنــه  محللون 

على  التركيز  عن  الحكومة 

المرتبطة  الشباب  حــركــة  ضــد  قتالها 
بتنظيم القاعدة. 

وبدأت االنتخابات البرلمانية في األول 
أن  المفترض  مــن  وكـــان  نوفمبر،  مــن 
تكتمل بحلول 24 ديسمبر، لكن النائب 
البرلماني المنتخب حديثا محمد شيخ 
مرسال قال إنه حتى يوم السبت جرى 

انتخاب 24 فقط من 275 نائبا.
األحد  بيان  في  فرماجو  مكتب  وقال 
إن “رئـــيـــس الــــــوزراء يــشــكــل تــهــديــدا 
ويتجاوز  االنتخابية  للعملية  خطيرا 

تفويضه”.
ورد مكتب روبلي في وقت الحق 
ــال فــيــه إن “الــرئــيــس  بــبــيــان قـ
ــــوقــــت  ــيــــرا مـــــن ال ــثــ ــدد كــ ــ ــ بـ
والــطــاقــة والــمــال إلحباط 
ــعــامــة”.  االنــتــخــابــات ال
وقـــــــــال إنـــــــه “يـــعـــطـــل 

العملية االنتخابية”.

الرئيس الصومالي يوقف رئيس الوزراء عن العمل
طهران ـ وكاالت

قـــال وزير الخارجية اإليراني حســـين 
أميـــر عبـــد اللهيـــان، “نعمـــل حاليا على 
تحديد موعد التفاوض مع الســـعودية 
الجولـــة  تحضيـــرات  علـــى  ونعمـــل 

الجديدة من المفاوضات معها”.
وأكـــد عبـــد اللهيـــان فـــي تصريحـــات 
أمـــس االثنيـــن، فـــي معـــرض رده على 
ســـؤال  لوكالـــة “فـــارس” حـــول موعد 
بدء الجولة الخامســـة مـــن المحادثات 
بيـــن إيـــران والســـعودية، أكد أنـــه: “لم 
يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول 

األعمال”.
باســـم  المتحـــدث  قـــال  جهتـــه،  مـــن 

ســـعيد  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
خطيب زاده أمس االثنين، 

مـــع  “المفاوضـــات  إن 
مـــع  تســـتمر  الســـعودية 
الخالفيـــة  النقـــاط  إدراك 

المشـــتركة  والقواســـم 

خـــالل  مـــن  يأتـــي  الخالفـــات  وحـــل 
الحـــوار ونحـــن مســـتعدون للمشـــاركة 
في الجولة الخامســـة من المفاوضات 
والريـــاض أصـــدرت تأشـــيرات لثـــالث 
مـــن ديبلوماســـيينا ليمثلوا طهران في 

منظمة التعاون اإلسالمي”.
مـــن  قائمـــة  “قدمنـــا  زاده:  وأضـــاف 
االقتراحات للطرف السعودي وننتظر 
الـــرد.. هناك حالة من عـــدم الثقة  بين 
الجانبيـــن و نحـــاول رفعهـــا من خالل 

الحوار”.
اإليرانـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حســـين أميـــر عبـــد اللهيـــان، قـــال 
وفـــدا  أن  ســـابق،  وقـــت  فـــي 
إيرانيا سيشارك في الجولة 
المفاوضات  مـــن  القادمة 
التـــي  الســـعودية  مـــع 
بغـــداد  فـــي  ســـتنعقد 

بوساطة عراقية.

إيران: نعمل على تحديد موعد للتفاوض مع السعودية
القاهرة ـ وكاالت

الـــدول  لجامعـــة  العـــام  األميـــن  دان 
إعـــالن  الغيـــط،  أبـــو  أحمـــد  العربيـــة 
الحكومة اإلســـرائيلية خططا لتوســـيع 
المســـتوطنات فـــي الجـــوالن الســـوري 
المحتـــل بهـــدف “مضاعفة ســـكانها من 

اليهود خالل السنوات القادمة”.
وشـــدد أبـــو الغيـــط علـــى أن “الخطـــط 
صارخـــا  انتهـــاكا  تمثـــل  اإلســـرائيلية 
للقانـــون الدولي الـــذي يعتبـــر الجوالن 

أرضا سورية محتلة في عام 1967”. 
وأكـــد أن “اعتراف هـــذه الدولة أو تلك 
بذلك االحتالل ال يغير من حقيقة كونه 
احتالال يرفضه المجتمـــع الدولي، وال 

تقره الشرائع الدولية”.
“التكامـــل  أن  وأضـــاف 

اإلقليمي لسوريا ووحدة 
ترابهـــا أمـــور ثابتـــة فـــي 
وال  الدولـــي  القانـــون 

أو  للمســـاومة  تخضـــع 

عـــن  النظـــر  بغـــض  وذلـــك  التشـــكيك، 
األوضاع الجارية في ســـوريا حاليا، أو 

عن وضعيتها بالجامعة العربية”.
مســـؤول  مصـــدر  صـــرح  جهتـــه،  مـــن 
باألمانـــة العامة لجامعـــة الدول العربية 
بـــأن “الخطط الحكومية )اإلســـرائيلية( 
لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية 
بالجوالن الســـوري المحتل تعكس نهج 
الحكومة اإلسرائيلية وأجندتها التي ال 
تعترف بالتســـوية السلمية على أساس 
حـــدود 1967، بـــل ترغـــب في التوســـع 
االســـتيطاني، سواء في الضفة الغربية 

المحتلة أو في الجوالن”.
“الوقـــت  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
قـــد حـــان لكـــي يـــرى المجتمع 
الدولي هـــذه الحكومة على 
حقيقتهـــا، بوصفهـــا عقبة 
طريـــق  فـــي  حقيقيـــة 

السالم في المنطقة”.

أبو الغيط يدين خطط توسيع مستوطنات الجوالن

ا  السعودية تعدم داعشيًّ
حاول تنفيذ عملية انتحارية

بيان،  فــي  السعودية  الداخلية  وزارة  ذكــرت 
بحق  اإلعــدام  حكم  نفذت  أنها  االثنين،  أمــس 
بعد  اإلرهـــابـــي،  داعــــش  تنظيم  عــنــاصــر  ــد  أحـ
إدانته بمحاولة استهداف تجمعات مدنية، عبر 
عملية انتحارية، وفق ما أوردت وكالة األنباء 

السعودية الرسمية “واس”.
حكم  نفذت  إنها  السعودية  الداخلية  وقالت 
الــصــدام،  أحمد  هللا  عبد  محمد  بحق  اإلعـــدام 

الذي يحمل الجنسية اليمنية في الرياض.
ــرت أن الـــصـــدام عــمــل عــلــى “اســتــهــداف  ــ وذكـ
تــجــمــعــات مــدنــيــة فـــي أحـــد الــمــرافــق الــعــامــة 

بتوجيه من تنظيم داعش اإلرهابي.

إسرائيل: طهران تخدع العالم.. وسنتحرك بمفردنا ضدها

جولة ثامنة تضع اتفاق نووي إيران على المحك
حذر وزير الخارجية اإلســـرائيلي يائير 
البيـــد، أمـــس االثنين، من أن إســـرائيل 
مســـتعدة للعمل بمفردها ضد إيران إذا 
لـــزم األمـــر، تزامنـــًا مع انطـــالق الجولة 
الثامنة من المحادثات الخاصة بإحياء 
االتفـــاق النـــووي اإليراني لعـــام 2015 

في فيينا.
وقـــال البيد للجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع: “بالطبـــع نفضـــل العمل وفق 
األمـــر  لـــزم  إذا  لكـــن  دولـــي،  تعـــاون 
سنتصرف بمفردنا”. وأكد: “نحن ندافع 

عن أنفسنا بأنفسنا”.
وأوضـــح: “قدمنـــا لحلفائنا قـــدًرا كبيًرا 
من المعلومات االســـتخبارية الصارمة 
حول برنامـــج إيران النـــووي ولم يكن 
هذا مجرد آراء ومواقف، بل معلومات 
أن  تثبـــت  ملموســـة  اســـتخباراتية 
إيـــران تخـــدع العالم بطريقـــة منهجية 

بالكامل”.
وتابـــع البيـــد: “كل مـــا يهمهـــم هـــو رفع 
العقوبـــات وضـــخ مليارات الـــدوالرات 
واألمـــوال  النـــووي”،  برنامجهـــا  فـــي 
بدورهـــا تتجه إلى حزب هللا وســـوريا 
التـــي  اإلرهابيـــة  و”الشـــبكة  والعـــراق 

نشروها في أنحاء العالم”.
وعارضـــت إســـرائيل إحيـــاء الصفقـــة، 
االتفاقيـــة  علـــى  الموقعيـــن  وحـــذرت 
المطولـــة  المفاوضـــات  مخاطـــر  مـــن 
الشـــاملة  العمـــل  خطـــة  اســـتئناف  أو 
المشتركة أو الوصول إلى اتفاق جديد 
مـــن شـــأنه أن يفشـــل في وقـــف إيران 

النووية.
وقال البيد: “اليوم تستأنف المحادثات 
النووية في فيينا”، مضيفا: “السياســـة 
الرئيســـي  والتحـــدي  الخارجيـــة 
إلســـرائيل هـــو منـــع البرنامـــج النـــووي 

اإليراني”.
وتابـــع: “فـــي األشـــهر األخيـــرة أجرينـــا 
حوارا مكثفا مع جميع الدول المشاركة 

في هذه المفاوضات”.
وكان مستشار األمن القومي األميركي 

جـــاك ســـوليفان زار إســـرائيل مؤخـــرًا 
لمناقشـــة المحادثـــات، والتقى بشـــكل 
منفصـــل رئيس الوزراء نفتالي بينيت، 

ووزير الدفاع بيني غانتس والبيد.
وقـــال البيـــد: “أبلغنا الجميـــع بوضوح. 
لن تســـمح إســـرائيل إليران بأن تصبح 
دولة نوويـــة”، وتابع: “إســـرائيل تدعم 
فـــي  مفضـــل  كخيـــار  الدبلوماســـية 
التعامـــل مـــع إيـــران، كمـــا أن إســـرائيل 
ال تعـــارض أي اتفـــاق. االتفـــاق الجيـــد 
ال  اتفـــاق  أي  نعـــارض  ونحـــن  جيـــدا، 
علـــى  ال  حقيقـــي  بإشـــراف  يســـمح 
البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي وال علـــى 
شـــبكة  علـــى  وال  اإليرانيـــة  األمـــوال 

اإلرهاب اإليرانية”.
وقبل ساعات من انطالق المفاوضات، 
الخـــاص  األميركـــي  المبعـــوث  قـــال 
لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الوقت 
المتبقي إلعادة العمل باالتفاق النووي 
مـــع طهـــران ينفـــد، ويزيـــد مـــن خطـــر 

حدوث “أزمة متصاعدة”.
وأضاف، في تصريحات لشـــبكة “ســـي 
إن إن” األميركيـــة، أنه في مرحلة غير 
بعيدة سيتعين على الواليات المتحدة 

جديـــدة  صفقـــة  بشـــأن  التفـــاوض 
ومختلفة، مشيرا إلى أن إيران تقترب 
مـــن إمكانية تطوير ســـالح نـــووي في 

المستقبل القريب.
ودعـــا المنســـق األوروبـــي لمحادثـــات 
عبـــر  مـــورا،  إنريكـــي  النوويـــة،  فيينـــا 
إلـــى  حســـابه بموقـــع تويتـــر، طهـــران 
وحلحلـــة  المماطلـــة  عـــن  “التوقـــف 

التعقيدات”.
وخـــالل الفتـــرة الماضيـــة، لـــم تتوقف 
إيـــران عـــن انتهـــاك التزاماتهـــا الدولية 
فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ما يعقد 
وضعيـــة المفاوضات التـــي بدأت أولى 

جوالتها في أبريل الماضي.
الجولـــة  اســـتئناف  إيـــران  واســـتبقت 
الثامنـــة مـــن المفاوضـــات النووية في 
بمهاجمـــة  الدوليـــة  القـــوى  مـــع  فيينـــا 
الـــدول األوروبية، والتأكيـــد على عدم 
بإمكانيـــة  مـــا يشـــي  تنـــازالت  تقديـــم 

استمرار تأزم المفاوضات.
وذكر وزير الخارجية اإليراني، حسين 
أميـــر عبد اللهيان: “تبـــدأ جولة جديدة 
مـــن المفاوضـــات فـــي فيينـــا. جـــدول 
األعمال هو مسألة الضمانات والتحقق 

مـــن رفـــع العقوبـــات األميركيـــة بحـــال 
العودة لالتفاق”، وفق ما نقلت “فرانس 

برس” عن الوكالة الرسمية اإليرانية.
هـــو  إلينـــا  بالنســـبة  “األهـــم  وأضـــاف: 
الوصـــول الى نقطة يمكننـــا من خاللها 
التحقق من أن النفط اإليراني ســـيباع 
وأن  حـــدود،  أي  دون  ومـــن  بســـهولة 
ســـتحّول  النفـــط  هـــذا  لقـــاء  األمـــوال 
حســـابات  إلـــى  األجنبيـــة  بالعمـــالت 
مصرفيـــة تابعة إليران، وأنه ســـيمكننا 
االســـتفادة من كل العوائد االقتصادية 

في قطاعات مختلفة”.
وقال عبـــد اللهيان إن المشـــاركين في 
مفاوضـــات فيينـــا وافقوا علـــى إضافة 
طرحهـــا  جديـــدة  ونقـــاط  مالحظـــات 
وفدهـــا المفاوض برئاســـة علي باقري، 
إلـــى النقاط التـــي تمت مناقشـــتها في 

الجوالت بين أبريل ويونيو.
وكانت 6 جـــوالت من المباحثات تمت 
إلحياء االتفـــاق النـــووي، الذي تعرض 
لضربـــة قوية، إثـــر انســـحاب الواليات 
المتحـــدة، بين أبريل ويونيـــو، قبل أن 

تعّلق لنحو 5 أشهر.

عواصم ـ وكاالت

المفاوضات النووية في فيينا تدخل جولتها الثامنة

الخرطوم ـ وكاالت

أشـــار مراقبـــون إلـــى أن احتمـــاالت بقـــاء 
رئيس الوزراء السوداني عبدهللا حمدوك 
فـــي منصبـــه، باتـــت شـــبه معدومـــة، في 
ظل اتســـاع حـــدة الخـــالف بينه والشـــق 
الحـــركات  قـــادة  مـــن  وعـــدد  العســـكري، 
المســـلحة، حـــول أمـــور جوهريـــة تتعلـــق 
بطريقة التعامل مع المحتجين وتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وأشـــار مصـــدر قريب مـــن مكتب عبدهللا 
حمدوك إلى أن رئيس الوزراء الســـوداني 
ربما يطلب رسميا خالل الساعات المقبلة 
مـــن رئيس مجلس الســـيادة عبـــد الفتاح 

البرهان البحث عن رئيس وزراء جديد.
ومنـــذ عودتـــه لرئاســـة الـــوزراء فـــي 21 
نوفمبر، وفقا التفاق سياسي مع البرهان؛ 
فـــي  كبيـــرة  يواجـــه حمـــدوك صعوبـــات 
تشـــكيل حكومة جديدة، ألســـباب عزاها 
مراقبـــون لعـــدم وجود حاضنة سياســـية 
يســـتند إليها، بعد إبعاد حاضنته الســـابقة 

المتمثلـــة فـــي قوى الحريـــة والتغيير في 
إطـــار اإلجـــراءات التي اتخذهـــا البرهان 

في 25 أكتوبر.
ورشـــحت أنباء خالل الســـاعات الماضية 
عـــن مبادرة جديدة إلعادة الشـــراكة، لكن 
قيادي بـــارز في المجلـــس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير قال لموقع “ســـكاي نيوز 
عربيـــة” إن الطـــرح مرفوض؛ مشـــيرا إلى 

أن األحداث تجاوزته وإن ســـقف مطالب 
الشارع ارتفعت بشكل كبير.

ومنـــذ 25 أكتوبر ظل الشـــارع الســـوداني 
في حالـــة غليان يومي حيث خرج مئات 
العاصمـــة  فـــي  مظاهـــرات  فـــي  اآلالف 
الخرطوم وعدد من مـــدن البالد األخرى، 
رافضيـــن إلجـــراءات البرهـــان واالتفـــاق 

الذي عقده مع حمدوك.

اتساع الخالف مع الشق العسكري حول طريقة التعامل مع المحتجين

استقالة حمدوك تعود مجدًدا إلى األضواء

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 

بغداد - وكاالت

رفضـــت المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا في 
العـــراق فـــي جلســـة أمـــس اإلثنيـــن إلغاء 
التـــي  التشـــريعية  االنتخابـــات  نتائـــج 
أجريت في العاشـــر مـــن أكتوبر بناء على 
دعـــوى تقّدمـــت بها قوى سياســـية ممثلة 

للحشد الشعبي.
محتجيـــن  أن  أمنيـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
عراقييـــن رافضيـــن لنتائـــج االنتخابـــات 
البرلمانية أغلقـــوا أمس طرقا مؤدية إلى 

المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد.
العليـــا  االتحاديـــة  المحكمـــة  وقالـــت 
إنهـــا “قـــررت رّد دعـــوى عـــدم المصادقـــة 
علـــى النتائـــج وتحميـــل المشـــتكي كافـــة 
المصاريف”، في حين أشـــار أحد محامي 
مفوضيـــة االنتخابات إلـــى أن “هذا القرار 
االنتخابـــات  نتائـــج  مصادقـــة  يعنـــي  ال 
وســـيكون هناك قـــرار آخـــر للمصادقة” لم 

يحدد موعده بعد.
“مئـــات  إن  األمنيـــة  المصـــادر  وقالـــت 

بوابـــات  قـــرب  تجمعـــوا  المتظاهريـــن 
مقـــار  تضـــم  التـــي  الخضـــراء  المنطقـــة 
والبعثـــات  والبرلمـــان  الحكومـــة 
الدخـــول  حركـــة  ومنعـــوا  الدبلوماســـية، 

والخروج منها.
تعزيـــزات  بوصـــول  المصـــادر  وأفـــادت 
عســـكرية وأمنيـــة إضافيـــة إلـــى محيـــط 
المنطقة الخضراء في بغداد التي شهدت 

قبل أســـابيع مواجهـــات عنيفة بين قوات 
األمـــن والمحتجيـــن المؤيديـــن للفصائـــل 

الخاسرة في االنتخابات.
وقـــرارات المحكمـــة نهائيـــة وغيـــر قابلـــة 
للطعـــن، حيث يدخـــل في صلـــب مهامها 
المصادقة على نتائج االنتخابات لتصبح 
قطعية، إال أنها لم تنظر من قبل أي دعوى 

قضائية بشأن إلغاء نتائج االقتراع.

تجمعات من المحتجين تقطع الطرق إلى المنطقة الخضراء

المحكمة ترفض إلغاء نتائج االنتخابات في العراق

المنطقة الخضراء محاطة بالخاسرين في االنتخابات

الرياض ـ واس
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مـــا هي مشـــكلة الســـودان في ظل ما يحـــدث بهذا البلـــد العربي من 
مظاهـــرات وتجمعات وتهديدات ومصادمات ســـالت فيها دماء مع 

األسف في بعض أقاليم السودان؟
اختصارا لوقت القارئ وتوصيل المعلومة له بكل وضوح، نســـتطيع 
القول إن مشـــكلة الســـودان في نقطتين. النقطة األولى هي قضية 
أمنية قد تخرج منها قضايا فرعية لكن في مجملها ترتبط باألمن.

والقضيـــة األمنيـــة قضية تؤرق ليس الســـودانيين فحســـب، بل كل 
إنســـان عربي مخلص لعروبته اإلســـامية، وهي مع األســـف تضاف 
إلـــى سلســـلة اآلالم والجـــروح وإراقة الدمـــاء المســـتمرة في وطننا 
العربـــي كســـوريا والعراق وليبيـــا ولبنان، وطبعا المســـؤول عن هذه 
الدمـــاء هـــم الصفويـــون والعثمانيـــون واإلخـــوان المســـلمون وكل 

ديكتاتوري متحالف معهم.
إن مـــا يحدث من صدامـــات يتقاتل بها اإلخوة فيما بينهم وتســـيل 

فيها الدماء وتصبح النســـاء أرامل واألطفال أيتاما، شـــيء ال يمكن 
للســـودانيين الســـكوت عليه، بـــل حتى العرب أيضـــا ممثلين بجهود 
الجامعـــة العربيـــة، لكن علينا أوال أن نحدد المســـؤول عن اســـتمرار 
ذلك األمر حتى اآلن، والمســـؤول األول عن استمرارية تلك المأساة 
كان نظـــام البشـــير المتحالـــف مع اإلخـــوان، فهذا النظـــام جمد على 
قلوب السودانيين ثاثين عاما، وهو نظام يعيش على إفقار الشعب 
وســـرقة مقدراتـــه والفتنة بين شـــرائحه، وحاليا وفـــي كل مرة تهدأ 
األمور بين اإلخوة ويتم الصلح بينهم، يتم تحريض بعض األطراف 
لتعود المصادمات مرة أخرى بينهم، وتلك المصادمات تســـبب عدم 
اســـتقرار الســـودان، وتســـتنزف مقدراته وجهوده في بناء السودان 
الجديـــد، فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيه بعـــض األطـــراف الخارجية 

الستغال السودان وابتزازه.

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

المشكلة بالسودان

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

للتواصل: 17111483

قادرون بزادنا الفكري والوعي والمسؤولية
كل شـــيء تفعله يدل على شـــخصيتك، حتى صوتـــك، وحركاتك، 
وإشاراتك، والثياب التي تختارها، ومن هذا المنطلق فإن استمرار 
ارتفـــاع عـــدد اإلصابـــات اليومية بفيـــروس كورونا يعـــود بالدرجة 
األولـــى إلى طباع الناس وميولهم وبما يجول في أعماق أنفســـهم 
مـــن خوالج، فمع األســـف مازال هناك من ال يملك في قلبه شـــعورا 
بالمسؤولية ويتصرف بالمصلحة والهوى، وهو يعرف أن الحكومة 
ســـخرت كل الجهـــود لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا، وأحـــرزت النصر 
بقـــوة اإلرادة، وأعطـــت العالم برنامجا تفصيليـــا يفتح الطريق إلى 
األهداف المنشودة، وكأن هناك من يريد سحبنا إلى الوراء وينتزع 

النصر باستهتاره وإهماله.
المواطن والمقيم الذي يحترم كلمته ووعده وواجبه يحيط اسمه 
بهالـــة عظيمـــة وتفتح له كل األبواب، ألن األمانة رأس مال ال يقدر 
بثمـــن، وهـــي تجـــزي جزاءها الحســـن الســـريع فـــي كل بيئـــة وكل 
وســـط، وهي الـــدرع المعنوي الـــذي يقي المواطـــن الصالح من كل 
شـــيء، والمتحصن بأمانتـــه ورجولته ومســـؤوليته تجاه مجتمعه 

ووطنه يستطيع أن يقتحم كل ميدان وأن يصول ويجول ويتقدم 
الصفوف، ألن االحترام والمسؤولية تحف به أينما حل ورحل.

لقد عاشت المجتمعات تجربة مروعة مع جائحة كورونا استنزفت 
فيهـــا كل اإلمكانيات، وقليل من اســـتطاع أن يمضي ثابت الخطى 
ويتجاوز المحن العصيبة، ومع دخول المتحور الجديد “أوميكرون” 
تعرضـــت الكثير من البلـــدان إلى الضربـــات المتاحقة وفقدت كل 
طاقاتها، لكننا في البحرين ال نعرف العوائق والموانع التي تعترض 
طريقنـــا، ونحن قـــادرون بزادنـــا الفكـــري والوعي والمســـؤولية أن 
نجتاز هذه الفترة وينخفض عدد اإلصابات اليومية، وهذا يتطلب 
تكاتـــف الجميـــع، فكل مواطن ومقيم يقوم بـــدور مؤثر وفعال في 
بلـــوغ الهدف، بشـــرط أن يكـــون قادرا علـــى إضـــاءة جوانب فكره 
وحســـه وتحريـــك طاقـــات كامنة فـــي أعماقـــه، فكما بالعلـــم تبنى 
األوطان، فبالمسؤولية الوطنية وااللتزام ومساندة الجهود الكبيرة 
التـــي يبذلها فريق البحرين ســـنكون قادرين علـــى صنع المعجزات 

في معركتنا ضد كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

استنساخ مشاريع الغير
7 محات “كرك” متراصة بشارع تجاري صغير، و4 محات خياطة 
نسائية في شارع ال يتجاوز نفس المساحة، ومحات اكسسوارات 
للهواتـــف المتنقلة تتزاحـــم جنبا إلى جنب بحال شـــبيه.. وعدد وال 
حـــرج لمشـــاريع تجاريـــة وصناعية أخـــرى كثيرة، بمناطـــق عديدة، 
تتناطح كلها بســـلة المناحسة والمناطحة بالرزق، قبالة زبون مثقل 

بالديون، واألقساط، وااللتزامات.
هذه الحالة الدائرة بفلك استنســـاخ مشـــاريع الغير، تجســـد الكســـل 
وعدم بذل الجهد في االبتكار، أو إعداد دراســـات الجدوى، لمعرفة 
ما تحتاجه المنطقة من أنشطة تجارية مختلفة، قد يضطر البعض 

لغيابها، إلى الذهاب لمناطق أخرى بعيدة، فلماذا؟
وقبل يومين، وأثناء ركني الســـيارة أمـــام أحد محات الفواكه في 
مدينة عيسى، والذي يجاوره تمامًا محل آخر يزاول نفس النشاط، 
تفاجـــأت بخـــروج عاملين آســـيويين مـــن المحلين بســـرعة، وأثناء 
اندفاعهمـــا أمامـــي بقـــوة، تصادمـــا، وســـقط أحدهما على الســـيارة 

بعنف، وهوى أرضًا.
في حين كال اآلخر إليه كلمات حادة ووجهه غاضب، لينهض اآلخر 
بانفعال، ويدخل معه بشـــجار لفظي عنيف، تســـبب بتجمهر الناس 
حولهما، فما كان مني إال أن انسحبت بسيارتي من المكان بهدوء.

مـــن الضـــرورة أن تنظـــر وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، في 
تصنيـــف األنشـــطة التجاريـــة بـــكل المناطـــق والشـــوارع، وتحديـــد 
حاجتهـــا منهـــا، ووضـــع مســـافات معقولة بينهـــا، بخطوة ستنشـــط 
االقتصـــاد، وســـتوفر الخدمة المطلوبة للمواطن والمقيم، وســـترفع 
كذلك حظوظ نجاح النشـــاط واســـتمراره، بدالً من هذا العبث الذي 

نراه اليوم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مؤشرات الموارد البشرية.. القطاع 
الصحي في 50 عاما )2(

بمناســـبة األعيـــاد الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد المفدى حفظـــه هللا ورعاه وما 
تقـــوم به حكومة جالته برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
بتنميـــة الموارد البشـــرية للبحريـــن، متابعين مراحل تطـــور هذه الموارد 
المهمـــة منـــذ االســـتقال حتـــى اآلن )1971 - 2021م(، وتناولنـــا ســـابقًا 
تقديـــرات متوســـط العمر المتوقـــع لإلنســـان، ونتابع اليوم نمـــو الكوادر 

الطبية والصحية.
منـــذ بداية ســـبعينيات القرن العشـــرين حتـــى اآلن زاد إجمالي العاملين 
بالقطاع الطبي والصحي، من 1027 شـــاماً 103 أطباء و510 ممرضين 
و414 أخصائيـــًا فـــي )1971م(، مرتفعـــًا بــــ 402 بنســـبة 40 %، بعـــد عقد 
التعداد الســـابع بداية ثمانينات القرن العشـــرين، وَبلـــغ “األطباء وأطباء 
األســـنان والمعاونـــون الطبيـــون والوقائيـــون والممرضـــات والقابـــات 
الفنيات”، 1429، في )1981م(، وحدثت نقلة كبيرة بمستهل التسعينات 
ليامـــس إجمالـــي األيـــدي العاملة 2000 تقريبـــًا، باســـتحواذ الممرضين 
علـــى 57.5 % بعـــدد 1159، ونحـــو 500 طبيـــب و344 اختصاصيا، في 

)1990م(. 
بعد ربع قرن من االهتمام “بتأهيل العنصر البشري في مختلف قطاعات 
العمـــل، بلغت نســـبة القوى العاملة البحرينيـــة 80 % من مجموع القوى 
العاملة بوزارة الصحة، البالغة 9815 من الجنســـين، بمختلف القطاعات 
والمرافـــق بالـــوزارة، وحصـــول اإلنـــاث 64 % بالخدمـــات الصحية، في 

)2015م(”.
فـــي 24 ديســـمبر )2021م(، بلغ مجمـــوع العامليـــن 18672، وفقًا  لوزيرة 
 الصحة، مفيدًة  ”أن  عدد  العاملين  في  القطاع  الطبي  بحسب إحصائيات 
 الهيئـــة  الوطنية  لتنظيـــم  المهن  والخدمات  الصحية  يبلـــغ 10249   عاما 
 صحيـــا  فـــي  القطـــاع  الحكومـــي،  بينما  يبلـــغ  عددهم  7299   فـــي  القطاع 
 الخـــاص  و1124  عامـــا  صحيـــا  غيـــر  محـــددي  القطـــاع،  ويبلـــغ  عـــدد 
 البحرينيين  منهم  8042  ، مع  العلم  أن  عدد  العاملين  في  الوظائف  الطبية 
 والصحية  بوزارة  الصحة  يبلغ  7327   عاما  صحيا  منهم  4611  بحرينيا”. 
وهنـــا نختم بحصول اســـتدامة فـــي تنمية الموارد البشـــرية في القطاع 
الطبـــي والصحـــي منـــذ بدايـــة ســـبعينيات القرن العشـــرين حتـــى وقتنا 

الحاضر، لتأخذ مملكة البحرين مركزًا متقدمًا بين دول العالم.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

ربما يرتبط اســـتخدام هذا المصطلح العجيب بما يشـــترك في ُحبه جميع 
البشـــر، باعتبـــاره الشـــيء الذي يحتفـــظ بقيمته مهما تواتر عليـــه الزمن أو 
تقلبت به الظروف، فكلما زاد وزنه ارتفعت قيمته.. أراني كما ترون، أصيغ 
لغـــًزا مـــن األفـــكار التي تعطـــي وزًنا لهذه المســـاحة وتجعلها وصـــاً ال أرنو 
انقطاعه، وسؤالي للجميع، ما هو الماذ اآلمن؟ وكيف تستشعرون قيمته؟
بعد فســـحة من التأمل، أعطيكم جزًءا من التحليل الذي اســـتقيت قراءته 
ممـــا جـــاء به خبراء االقتصـــاد والبورصة الذين يعتبـــرون مصطلح “الماذ 
اآلمـــن” تفســـيًرا لاســـتثمار الـــذي يحتفـــظ أو يزيـــد فـــي القيمة بالســـوق، 
ويواجـــه التعرض للخســـائر بصرامـــة تامة، إنه “الذهـــب”، فأينما ذهب فهو 
الذهب، الذي يرفع كل ذي قيمة ومقام، ويعطي العزة واالمتنان، الســـعادة 
والفـــرح، القـــوة واألمـــن واألمان، إنه المـــاذ اآلمن لنا في الشـــدة والرخاء، 

ومن خير سبل االستثمار في وقت األزمات.
هكـــذا وصلنـــا مًعـــا لإلجابة عـــن لغز األفـــكار المختلجـــة اليوم، إنـــه الكيان 
التكوينـــي الخـــاق، فـــي تركيبتـــه التـــي تجمـــع أنفـــاس الذهـــب باختاف 
أنواعها وأشـــكالها وصياغتها، والتي إن أحســـنا تنســـيقها ســـتعطينا لوحة 
ال يمكـــن لفنـــان آخر أن يرســـمها، حيث يـــؤدي ترابط كل منهـــا إلى صياغة 

كيـــان اجتماعـــي ذي جودة وحيـــاة نموذجيـــة، وإظهارها بـــكل فخر وتباه 
ليكون الرمز الحقيقي لقوة الماذ اآلمن في حياة كل فرد، كأكبر اســـتثمار 
حقيقي يعيشه الفرد، واإلطار الحاضن لبلورة القيمة التي تعكس مستوى 

التطلعات واآلمال.
إنهـــا “األســـرة”، نعم.. “األســـرة” هي المـــاذ اآلمن، فماذا لـــو أمعنا النظر في 
مســـألة فـــي غايـــة األهميـــة تتعلـــق بطريقـــة احتفاظنـــا بالذهب وأســـلوب 
استخداماتنا له؟ فكما هو ثروة وغنى، فنحن البشر أغلى قيمة وأرفع، وال 
يمكن لنا جميًعا أن نكون غير ذلك، وأعي هنا حجم االختافات والفروقات 
التي نقف أمامها في نطاقنا األســـري، متناسين ذلك الجمال الروحي الذي 
تـــذوب معه كل اإلشـــكاالت مؤكـــدة أحقية كل منا فـــي االختاف، وهو ما 

يصنع ذلك التناغم في اللوحة الذهبية.
ومـــن هنـــا أرى أننـــا نحتاج إلى وقفـــة صادقة لجمع كل ما لدينـــا من أنواع 
الذهـــب ووضعها فـــي بوتقة األمان، ففـــي اختافها جـــودة وتميز... راحة 
وغنى في وقت ال يوجد لغيرها مكان في مواجهة األزمات، فكل فرد في 
األســـرة هو عبارة عـــن مصوغة جديدة من الذهب، والجميع مســـؤول عن 

طريقة إظهار جمالها وروعتها.

د. حورية الديري

المالذ اآلمن



زينب خضعت لـ 8 عمليات تجميل وتقدم جرعات من نور للمحاربين
دشنت كتابا يروي 17 قصة واقعية لمرضى بالسرطان واجهوا األلم بقوة

دشـــنت الكاتبـــة زينـــب الخبـــاز إصدارهـــا 
فـــي  نـــور“،  مـــن  ”جرعـــات  كتـــاب  األول 
حفـــل أقامتـــه مؤخـــرا بحضـــور مجموعة 
مـــن ممثلي مؤسســـات المجتمـــع المدني، 
وأساتذة إعالم بجامعة البحرين، وأهالي 

محاربي مرض السرطان.
يتحـــدث كتـــاب ”جرعـــات مـــن نـــور“ عـــن 
17 قصـــة واقعيـــة كانـــت ضمـــن تحقيـــق 
لمحاربيـــن  الخبـــاز  أعدتـــه  صحافـــي 
ومتعافيـــن مـــن مـــرض الســـرطان، نقلـــت 
تجـــارب القـــوة ومواجهة األلـــم في كتاب 
يضيء الطرق المظلمـــة لتجارب محاربة 

السرطان كما أفادت.

رسالة أمل

وأكدَّت زينب أنها غير مصابة بالسرطان، 
لكنهـــا كانت تخضع لعالج الشـــفة األرنبية 
وتواجـــه تجربـــة مؤلمة جعلتهـــا تفكر في 
آالم محاربي الســـرطان وكيف يتعايشون 

مع هذا المرض الخبيث.
وقالت زينب “فـــي كتاب جرعات من نور 

كنـــت أكتـــب عن قصتي فـــي كل القصص 
التـــي رويتهـــا، وكانـــت حكايتـــي مخفيـــة 
فـــي كل الحكايـــات التـــي يتداخـــل فيهـــا 
األلـــم والخـــوف والقلـــق لمحاربـــي مرض 

السرطان، السكلر والشفة األرنبية“.
مـــن  اليـــوم جرعـــات  ”قدمـــت  وأضافـــت 
أن  وأتمنـــى  الســـرطان،  لمحاربيـــن  نـــور 
أقـــدم جرعـــات من نور إلخوتـــي محاربي 
الســـكلر، وثم الشفة األرنبية، فهذا الكتاب 
عبـــارة عـــن رســـالة أمـــل لـــكل مـــن يعاني 

ويمـــر بضائقـــة فـــي حياتـــه، علـــى الرغـــم 
مـــن اختـــالف مســـميات األمـــراض، إال أن 

تفاصيل األلم والتحدي واحدة“. 

24 عاما

يذكـــر أن الشـــابة زينـــب الخبـــاز تبلـــغ من 
العمر 24 عامـــا، خريجة تخصص اإلعالم 
لمـــرض  البحريـــن، محاربـــة  مـــن جامعـــة 
الـــذي  األرنبيـــة  الشـــفة  ومـــرض  الســـكلر 
يعـــد تشـــوه خلقـــي مرتبـــط بالعديـــد مـــن 

المتالزمات الجينية الموروثة، أجرت في 
ســـبيل التعافي من هذا المرض 8 عمليات 
تخضـــع  ومازالـــت  تجميليـــة،  جراحيـــة 

للعالج.

توفير الدعم

ممثـــل  ألقـــى  التدشـــين،  هامـــش  وعلـــى 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان أحمد 
النواخـــذة كلمـــة أثنـــى فيهـــا علـــى جهود 
فـــي توفيـــر  الخيريـــة  جمعيـــة دمســـتان 
الدعـــم لمكافحة مـــرض الســـرطان بكافة 
الســـبل، وتطـــرق إلنجـــازات الجمعية منذ 

تأسيسها.
كما اســـتعرض أهالـــي متعافين من مرض 
الســـرطان تجاربهم فـــي محاربة المرض، 
وألقـــى عدنـــان بومطيـــع كلمـــة أكـــد فيها 
على أهمية دعم الطاقات الشابة ودفعهم 
المجتمـــع  إبهـــار  لهـــم  ليتســـنى  لإلنجـــاز 
بدعمـــه  مســـتدال  اإلبداعيـــة،  بطاقاتهـــم 
لزينـــب الخبـــاز حين كانت طالبـــة ودفعها 
لنشـــر كتابها األول جرعات مـــن نور الذي 

بدأ في تحقيق صحافي لمقرر جامعي.

حوراء مرهون
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روجت نجمة بوليوود 
الشهيرة ديبيكا 

بادكون فيلمها 
الجديد، من خالل 

نشرها صورا 
في صفحتها 
على مواقع 
التواصل 

االجتماعي، 
معلنة موعد 

طرح اإلعالن 
الترويجي له، 

وأرفقت المنشور 
بتعليق “نعم، 

كان يوجد بعض 
االنتظار”.

قــال الفنــان عبدالناصــر الزايــر إنــه انتهى مــن تصوير 
مشــاهده فــي مسلســل لــذوي االحتياجــات الخاصة 
بعنوان “يا زينة عيوني”، الفتا إلى أن المسلســل يسلط 
الضــوء على هذه الفئة من المجتمع، وأن العمل موجه 

لهم وألهاليهم بأســلوب درامي فني، من إخراج حســين 
المفيدي، ويشــارك فيه نخبة من الفنانين يتقدمهم الفنان 

محمد المنيع، إضافة إلى ضيوف الشــرف. وعن أعماله األخرى، قال إنه يشارك 
حاليا في مسلسل بعنوان “1990”، مشيرا إلى أن العمل ذو طابع بوليسي.

اضطــرت الفنانة روبي لحذف المقطع الدعائي ألغنيتها 
“الهشــك بشــك”، الــذي طرحتــه عبــر قناتهــا علــى 
“يوتيــوب”، بعد إخبارها من المنتــج وليد منصور أنه 
قــام بســحب األغنيــة منها. وجــاء قرار روبــي بحذف 

المقطع الخاص باألغنية، التي كانت تســتعد لطرحها، 
بســبب بعض األمور القانونية عقب فســخ التعاقد الذي 

أبرم بينها وبين وليد منصور في وقت ســابق، علما أن المنتج المصري قام 
بتغيير اسم األغنية، ومنحها للفنانة ساندي التي ستقوم بتصويرها.

أحيــت الفنانــة اإلماراتية أحالم، حفاًل في مســرح أبوبكر 
ســالم ضمن حفالت موســم الرياض، تميــز بالفخامة 

وصاحبتها فرقة راقصة على المسرح
ولــدى أداء أحــالم، أغنيــة من كلمــات الشــاعر الراحل 

مساعد الرشيدي، غصت بالبكاء في وجود عائلة الشاعر 
الراحــل بالحفل، فوجهت أحــالم إليها تحيــة. ولم يتوقف 

البكاء على المسرح عند أحالم، حيث شاركتها الغناء السعودية خديجة معاذ، 
التي غصت هي األخرى بالدموع عندما تحدثت عنها أحالم.

بكاء أحالمالهشك بشكطابع بوليسي

لـــم يحظ أي مهرجـــان بالكثير من المتابعة فـــي منطقتنا مثل 
مهرجان البحر األحمر السينمائي، وهو أول مهرجان سينمائي 
في المملكة العربية السعودية على اإلطالق تنبأت به شخصيا 

مع كل التطورات التي تمر به الشقيقة الكبرى.
ُينظـــر إلـــى مهرجانات األفالم إلى حد كبير علـــى أنها للبهرجة 
أحيانـــا، ولكن المملكة العربية الســـعودية هـــي من بين البلدان 
األكثـــر محافظة ثقافيا في منطقتنـــا، وتعرف جدة في المقام 
األول كمركـــز تجـــاري ونعرفها دائما فـــي البحرين بأنها غير أو 
“جـــدة غير”، فهي معروفة بمجموعة من المنتجعات الفندقية 
مـــع الشـــواطئ، وســـيقام المهرجـــان نفســـه في هـــذه المنطقة 
الســـاحلية الجميلة، والتي تعود إلى القرن الســـابع، وقد أعلن 
المهرجـــان حتـــى اآلن عـــن تشـــكيالته الســـعودية والعربيـــة 

والعالمية المدهشة والكالسيكية. 
عـــرض مهرجـــان البحر األحمر الســـينمائي الدولـــي في دورته 
األولـــى 138 فيلما روائيـــا وقصيرة من 67 بلدا وبـ 34 لغة، بما 
فـــي ذلك 25 عرضا عالميا. ومن بين هذه المجموعة 27 فيلما 
من الســـعودية من صانعي األفـــالم المحليين الصاعدين ولعل 
نســـبة منها كبيرة من الســـعوديات، وهنا يتميز هذا المهرجان 
بتقديـــم المبدعـــات المواطنات الالئـــي انطلقن بأفـــالم تلمس 
القلـــب وقصـــص كثيرة تســـتحق أن ُتحكـــى وأول ما جاءتهم 
الفرصة انطلقن بقوة، وهنا تكمن قوة البحر األحمر السينمائي 
لتكون منصة ســـينمائية تأخـــذ بأيدي الفنانين والســـينمائيين 

لالنطالق بمشاريعهم عبر مؤسسة تقدم األسماء قبل انطالق 
المهرجان، أســـماء سعودية وجدت طريقها عبر هذا المهرجان 
والمؤسســـة، وهذا الطريق يبحث عنه جميع السينمائيين في 

المنطقة!
لعـــل خيـــر مثـــال علـــى أن مهرجـــان البحـــر األحمر بـــدأ كبيرا، 
مشـــاهدتي فيلم بلوغ الذي هو فكرة مؤسســـة مهرجان البحر 
األحمر وصاحبة قرار ضم الـ 5 أفالم القصيرة في فيلم واحد 
طويـــل تحت عنوان “بلوغ”، الذي عـــرض مؤخرا في مهرجان 
القاهرة السينمائي بالتوازي في البحر األحمر السينمائي، وهو  
فيلـــم  يضـــم خمس قصص مـــن خمس مخرجات ســـعوديات، 

حيث يتيح المشـــروع لكل مخرجة تقديم رؤيتها الســـينمائية 
الخاصـــة في عمليـــة تعاون مكثـــف تقودها النســـاء، وتتناول 
قصصا نســـائية تعكـــس صورة حقيقيـــة للمرأة فـــي المجتمع، 
وتستخدم كل منهن أسلوبا خاصا يعكس التنوع الحاصل في 
المشـــهد الســـينمائي بالســـعودية عبر مهرجان يبدأ فقط سنته 

األولى.
نحن اليوم في حاجة إلى الكثير من المهرجانات الســـينمائية، 
وفـــي حاجـــة أيضـــا إلـــى تنـــوع المهرجانـــات، إن الســـينما هي 
الفـــن األكثر ديمقراطية، فهي تســـتخدم اللغـــة األكثر مالءمة 
ويمكـــن  مـــكان  كل  فـــي  إليهـــا  الوصـــول  ويمكـــن  للجمهـــور، 
لمهرجانات األفالم أن توطد الديمقراطية والسالم والتعريف 
بالتجديـــد وهـــذا مـــا تفعلـــه اليـــوم المهرجانـــات الحديثة في 
المنطقـــة التـــي تقدم نفســـها بقـــوة بالرغم من عمرهـــا الصغير 
كالبحر األحمر السينمائي. وهكذا يأتي مهرجان البحر األحمر 
الســـينمائي الدولي لمعالجة الفجوة التي يعيشـــها الســـينمائي 
اليـــوم في انقطـــاع بعض المهرجانـــات في المنطقـــة بالتوازن 
وتغييـــر الصناعـــة من الداخل الســـعودي إلى الخـــارج، وتقوم 
بذلـــك من خـــالل تقديم األســـماء الســـعودية أوال والخليجية 
ودعـــم لجميـــع صناع األفـــالم وتوفيـــر منصة لألفـــالم، ودعم 
المشـــاريع، وتســـليط الضوء على كل الحرف التي تذهب إلى 
إنشـــاء فيلم، وهذه أشياء قيمة جدًا للسينمائيين حول العالم 
أوال ولجميـــع المهرجانـــات الخليجيـــة كمنصة مهمـــة لمواصلة 

اإلنتاج السينمائي في منطقة الخليج العربي.

تعرضت الفنانة شـــيالء ســـبت للســـرقة أثناء تصوير مشاهدها 
في مسلســـلها الجديد “جنى تصعد المنصـــة”، حيث تقوم حاليًا 
بتصويـــره، ومـــن المقـــرر عرضـــه قريبـــًا عبـــر إحـــدى المنصـــات 

اإللكترونية.
وقالت سبت، بمقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، إنها 
تعرضت لســـرقة حقيبتها، ما جعلها في حالة من الدهشـــة، ألنها 
تعرضـــت العام الماضي للســـرقة أيضًا، متابعـــة: “أنقهر”. وبينت 
شـــيالء ســـبت، أنها ورغم قهرها لكنها لم تغضب، أو تبدي ضيقًا 
أمـــام أحد حتى ال تحدث مشـــكلة، مضيفـــة أن هذا يحدث رغم 

أنه يراودها شك بأحد من كان معها بأنه من قام بسرقتها.
ولم تفصح شـــيالء ســـبت عن تفاصيـــل أكثر، ويبـــدو أنها كانت 
ال ترغـــب فـــي الحديـــث بهذا الشـــأن، كونها بـــدأت المقطع وهي 
تتحـــدث عن معاناتها من النســـيان، حيث تســـير طوال الطريق 

ترغب في الحديث عن شيء ما ونسيته.
ووثقت شـــيالء ســـبت، مؤخرًا، ظهورها رفقة الفنانة حال نورة، 
وحمـــد القطـــان، في كواليـــس تصوير مسلســـلهم الجديد “جنى 
تصعـــد المنصة”، الذي يجري تصويره حاليًا إذ ظهرت حال وهي 
تتحـــدث عـــن غيابهـــا 10 أيام عـــن التصويـــر وســـادت حالة من 

الكوميديا بينهم.

شيالء سبت تتعرض للسرقة 
أثناء تصوير مسلسلها الجديد

tariq_albahhar

مهــرجــان البحــر األحمر السينمـائـي الدولــي.. 
منصــة مهمــة للسينمــا الخليجيــة

طارق البحار
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سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم الشهادة

الرفاع الشرقي يلتقي المنامة.. والمحرق يواجه الرفاع

اتحاد السلة يلغي بطولته الدولية
قرر االتحاد البحريني لكرة السلة إلغاء بطولة البحرين الدولية على كأس المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والتي كان من المقرر لها أن تقام من 4 لغاية 11 يناير 2022.

“البـــاد  وحصـــل 
ســـبورت” علـــى نســـخة 
مـــن الخطـــاب المرســـل 
االتحـــاد  مـــن  لـــكا 
واإلماراتـــي  الســـعودي 
والكويتـــي لكرة الســـلة 
اإللغـــاء  قـــرار  يتضمـــن 

التـــي  للظـــروف  نظـــرا 
يمـــر بهـــا العالـــم جـــراء 
تفشي فايروس كورونا 
“كوفيـــد – 19” مجـــددا 
عبـــر المتحـــور الجديـــد 

“أوميكرون”.
وكانت البطولة ســـتقام 

تخليـــدا لذكرى المغفور 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
الرئيس السابق لإلتحاد 
الســـلة  لكرة  البحرينـــي 
كـــرة  جهـــاز  ورئيـــس 

الســـلة بنـــادي المحـــرق 
وبهدف إعداد المنتخب 
االستحقاقات  لمختلف 
الخارجيـــة القادمة عبر 
دعوة كل من منتخبات 
والكويـــت  الســـعودية 

واإلمارات.

تنطلق اليوم )الثاثاء( منافســـات 
الـــدور ربع النهائي لمســـابقة كأس 
جالـــة الملك لكـــرة القـــدم بإقامة 
مباراتيـــن، إذ يلتقـــي فـــي األولـــى 
فريق الرفاع الشـــرقي مـــع نظيره 
المنامة في الســـاعة 6.15 مســـاًء، 
وتليهـــا مواجهـــة منتظـــرة تجمـــع 
المحرق والرفاع عند الساعة 8.30 
مســـاًء وذلك على استاد البحرين 
الوطنـــي. وتســـتكمل المواجهـــات 
يوم غـــٍد االربعاء بمباراتّي األهلي 

والنجمة والحد مع الخالدية.
تطمـــح  اليـــوم،  لمباراتـــي  عـــودة 
الشـــرقي  الرفـــاع  األربعـــة  الفـــرق 
والمنامـــة والمحـــرق والرفاع، إلى 
تحقيـــق الفوز وقطع تذكرة العبور 
“أغلـــى  لــــ  النهائـــي  نصـــف  للـــدور 
الكؤوس”، وهذا دون شـــك يعتمد 
علـــى تجهيزاتهم الفنيـــة والبدنية 
لهذه المرحلـــة المهمة في البطولة 

الغالية.
ففـــي اللقاء األول، يأمل الشـــرقي 
ونتائجـــه  بمســـتوياته  المتذبـــذب 

بـــدوري  األخيـــرة  المراحـــل  فـــي 
ناصـــر بـــن حمد، أن يحقـــق ظهوًرا 
قوًيـــا فـــي هـــذه المســـابقة ويبقي 
آمالـــه قائمـــة فـــي المنافســـة على 
للمنامـــة  نفســـه  واألمـــر  الـــكأس، 
الذي يقـــدم مســـتوياته الفتة هذا 
الموســـم بخاف الجولـــة الماضية 
بالـــدوري والتي تعثر فيها وتراجع 
لمركز الوصيف، بأن يواصل تألقه 

ويمضي قدًما في هذه البطولة.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى المنتظرة، 
أمـــام  المحـــرق  فريـــق  ســـيكون 

“حامـــل  أمـــام  صعبـــة  مواجهـــة 
الجمهـــور  ينتظـــر  اللقـــب”، حيـــث 
لاعبـــي  قوًيـــا  أداًء  المحرقـــاوي 
فريقهـــم ومغايـــًرا عما ظهـــر عليه 
األخيـــرة  البديـــع  مبـــاراة  فـــي 
بالـــدوري والتي خـــرج منها بنقطة 
التعـــادل الحرجة. أما “الســـماوي”، 
فإنه يعتبر األفضل فنًيا وجاهزية 
للدفـــاع عن لقبـــه والوصول ألبعد 
مـــن هـــذه المرحلـــة، من خـــال ما 
قدمـــه في الجـــوالت الماضية في 
دورينا، وانتصاراته المتتالية التي 

جعلته ينفرد بالصدارة.
الفـــرق  معطيـــات  أن  شـــك،  دون 
من خال مـــا تقدمه في مســـابقة 
دوري ناصر بن حمد في الجوالت 
مقياًســـا  يكـــون  ال  قـــد  الماضيـــة، 
فـــي ترجيـــح كفتهـــا أو خســـارتها، 
كـــون هـــذه البطولة لها حســـاباتها 
كل  لـــدى  الخاصـــة  وضغوطاتهـــا 
فريـــق، وخصوًصـــا أن هنـــاك فرًقا 
بإمكانها أن تضع بصمتها في مثل 
هذه المســـابقات رغم إخفاقها في 

مسابقات أخرى.

علي مجيد

حسن علي

خطاب اإللغاء

اللجنة اإلعالمية

تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب وبحضور سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة العامــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، شهادة موسوعة غينيس لألرقام القياسية من قبل المالزم ثاني عبدهللا عطية من الحرس 

الملكي. 

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن اإلنجـــاز الذي حققه 
المازم ثاني عبدهللا السيد عطية 
العالميـــة  أدنـــوك  ماراثـــون  فـــي 
بأبوظبي بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة، يؤكد ما يتمتع 
بـــه شـــباب مملكـــة البحريـــن مـــن 
لتخطـــي  وقـــوة  إصـــرار وتحـــدي 
ســـبيل  فـــي  التحديـــات  كافـــة 
الوصول إلى الهدف المنشـــود لهم 
وهو رفع اسم وعلم البحرين عاليا 
فـــي مختلف المحافل مشـــيرا إلى 
أن المـــازم ثانـــي عبـــدهللا الســـيد 
عطية اســـتطاع أن يضـــرب أروع 
والمثابـــرة  الصبـــر  فـــي  األمثلـــة 
وذلك إلصراره على المشاركة في 
الســـباق مرتديا اللباس العســـكري 

البحريني بكامل معداته. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار 
حمـــد آل خليفـــة إلـــى أن اإلنجـــاز 

الـــذي حققه المـــازم ثاني عبدهللا 
الســـيد عطيـــة يعتبر مصـــدر فخر 
واعتزاز وإلهام للشـــباب البحريني 
التحديـــات  كافـــة  مواجهـــة  فـــي 
وتحويلهـــا إلى نقـــاط انطاقة في 
ســـبيل تحقيق الهدف الذي رسمه 
وتســـجيل إنجازًا فريـــدًا من نوعه 
بالـــزي العســـكري الكامـــل، وتمكن 
مـــن تحقيـــق اعتراف دولـــي رفيع 

المستوى بهذا اإلنجاز. 
وكان المـــازم ثاني عبدهللا عطية 
فـــي  الجديـــد  الرقـــم  ســـجل  قـــد 
ماراثون أدنـــوك العالمية بأبوظبي 
بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الدخـــول  مـــن  وتمكـــن  الشـــقيقة 
فـــي موســـوعة غينيـــس لألرقـــام 
الرقـــم  حطـــم  أن  بعـــد  القياســـية 
العالمـــي الـــذي بقى ثابتـــًا منذ عام 
2009 والـــذي كان مســـجاً باســـم 
العطيـــة  أنهـــى  بريطانـــي،  عـــداء 

الســـباق بزمـــن وقدره )3 ســـاعات 
و40 دقيقة و7 ثوان(، بعد أن كان 
الرقم العالمي الســـابق )3 ســـاعات 

و49 دقيقة و21 ثانية(.
عبـــدهللا  ثانـــي  المـــازم  وأعـــرب 
عطيـــة عـــن شـــكره وتقديـــره إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة علـــى دعمه ومســـاندته له 
قبـــل وأثنـــاء الســـباق األمـــر الذي 
الحماســـة  روح  بـــث  فـــي  ســـاهم 
واإلصـــرار فـــي نفســـه مـــن أجـــل 
تحقيـــق الهدف الـــذي وضعه أمام 
عينيه في تحطيـــم الرقم العالمي 
غينيـــس  لموســـوعة  والدخـــول 
مؤكدا ســـعيه إلى تحقيـــق المزيد 
المســـتقبل  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن 
وذلك لتسليط الضوء على مملكة 
البحرين وإنجازاتها المتقدمة في 

مختلف المجاالت.

أشاد باستمرار تسجيل اإلنجازات العالمية للمملكة

ناصر بن حمد يتسلم شهادة موسوعة غينيس من عبداهلل عطية

أعرب عن اعتزازه باستضافة االجتماعات الرياضية الخليجية

عيسى بن علي في مقدمة مودعي األمير فهد بن جلوي

سمو الشيخ عيسى بن علي مع األمير فهد بن جلوي

اللجنة األولمبية

كان ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
صاحـــب  مودعـــي  مقدمـــة  فـــي  البحرينيـــة 
الســـمو األميـــر فهد بـــن جلوي بـــن عبدالعزيز 
نائب الرئيـــس واألمين العام للجنة األولمبية 
والبارالمبيـــة الســـعودية لـــدى مغادرتـــه إلـــى 
أرض الوطـــن مســـاء أمـــس األول األحد بعد 
ترؤســـه اجتمـــاع المكتـــب التنفيـــذي الــــ 92 
لرؤســـاء اللجـــان األولمبية بمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية.
كما كان في وداع صاحب الســـمو األمير فهد 
بـــن جلوي بن عبدالعزيـــز  األمين العام للجنة 

األولمبية محمد حسن النصف.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
بالنتائـــج  ســـعادته  عـــن  خليفـــة  آل  خليفـــة 
اإليجابيـــة التـــي خـــرج بهـــا االجتمـــاع الـ 92 

للمكتـــب التنفيذي لرؤســـاء اللجان األولمبية 
الخليجية والتي ستصب في مصلحة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة فـــي البلـــدان الخليجيـــة 
واالرتقاء بمختلف المســـابقات والنشـــاطات 
المشـــتركة التي تهدف إلـــى تقوية مخرجات 
األلعـــاب الرياضية الخليجيـــة وجعلها قادرة 
على تحقيق المنافسة في مختلف البطوالت 

الرياضية اإلقليمية والقارية والدولية.
 وأعرب ســـموه عن اعتزازه الكبير باستقبال 
األشقاء الخليجيين على أرض المملكة التي 
تســـعد دوما باحتضان مختلـــف اإلجتماعات 
الخليجيـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز العمـــل 
الخليجي المشـــترك والمســـاهمة الفاعلة في 
اإلرتقـــاء بالمنظومة الرياضية في كافة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بن 
خليفة آل خليفة عن تمنياته لصاحب السمو 

األمير فهد بن جلوي بالتوفيق والنجاح.
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 stc حصلت
ــبـــحـــريـــن،  الـ
الـــــــــرائـــــــــدة 
ــم الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة  فـــي عــال
التكنولوجي  “االبتكار  جائزة  على 
MEA Busi�  المتميز” ضمن جوائز
ness Technology Achieve�
 2021 ــام  ــ ــع ــ ل  ment Awards
االفــتــراضــيــة   5G ـــ  ــ ال لــشــبــكــتــهــا   –

الخاصة. 
وقد تم تقديم هذه الجائزة لشـــركة 
لجهودهـــا  تقديـــرًا  البحريـــن   stc
التطـــور  عمليـــة  فـــي  االســـتثنائية 
الرقمـــي وإنجازاتهـــا المتميـــزة فـــي 

قطاع االتصاالت.
تعمل stc البحرين على االســـتثمار 
الدائـــم فـــي البنيـــة التحتيـــة وذلك 
لتعزيـــز خدمـــات االتصـــال وتطوير 
التقنيات المســـتقبلية، حيث أكملت 
الشركة بنجاح اختبار التحقق ألول 
شـــبكة جيـــل خامـــس )5G خاصـــة 
Enterprise Pri�  للمؤسســـات

vate Line(، وهـــي تقنية الحوســـبة 
الطرفية متعددة المنافذ.  و ستقوم 
خدمـــات  بتقديـــم  البحريـــن   stc
 )  5G( الخامـــس  للجيـــل  متنوعـــة 

للمؤسسات من خالل توفير اتصال 
منفصـــل يعتمـــد على شـــبكة الجيل 
الخامـــس وتطويـــر أداء المرور من 
خالل بوابات سحابية خاصة. يأتي 
ذلـــك كجزء مـــن رحلة الشـــركة في 
دعم رؤية البحرين االقتصادية في 
تقديم خدمات اتصاالت استثنائية.

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
stc البحريـــن، نزار بانبيله “يســـعدنا 
االبتـــكار  على”جائـــزة  نحصـــل  أن 
التكنولوجـــي المتميز “ ضمن جوائز 
 MEA Business Technology
 ،Achievement Awards 2021
وذلـــك عـــن شـــبكة 5G االفتراضية 

الخاصة الحديثة”. 

stc البحرين تحصد جائزة “االبتكار التكنولوجي المتميز”

حصد لقبي أفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية لألعمال واألفراد

“البحرين الوطني” ينال جوائز “جلوبال براند” لعام 2021

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي، عـــن فـــوزه 
بجوائـــز جلوبـــال برانـــد للعـــام 2021، وذلك 
ضمن فئة “أفضل عالمـــة تجارية للخدمات 
المصرفية لألعمال - البحرين” وفئة “أفضل 
عالمة تجاريـــة للخدمات المصرفية لألفراد 

- البحرين”.
ونجح بنك البحريـــن الوطني بحصد هذين 
التقديريـــن المرموقيـــن، بعـــد تقييـــم أدائـــه 
الخدمـــات  جـــودة  مســـتوى  علـــى  المتمّيـــز 
المصرفية وتجـــارب العمـــالء وأدائه المالي 
ومكانتـــه المؤسســـية المؤثـــرة. وتـــم كذلك 
تقييـــم اســـتراتيجية البنـــك ووعـــد عالمته 
التجارية. واســـتعرضت هـــذه الجوائز النمو 
المتواصـــل للبنك على مدار العـــام الماضي، 
وقيّمـــت أيًضـــا مســـاهماته األساســـية لدعم 
قطاع األعمال وجهوده لخدمة العمالء على 

أكمل وجه.
يتمتع “البحرين الوطني” بمســـيرة مصرفية وافـــرة بالُمنجزات ألكثر من 60 عاما، 
وهو يعد أول بنك محلي ُيؤسس في البحرين، وتتواصل حتى اآلن ريادته للقطاع 
المصرفـــي والمالـــي في المملكة. وقد حرص البنك على تعزيز نموه وتوّســـعه عبر 
االســـتثمار المكّثف في فريق العمل وفي توفيـــر أفضل خدمة مصرفية مع تعزيز 
تمّيز العالمة التجارية. وســـاهم تنفيذه لهذه الخطة في حصد نتائج مثمرة للبنك 

خالل فترة قصيرة.
وعلـــى الرغـــم من التحديـــات التي شـــهدها العام، اســـتطاع البنك تحقيـــق العديد 
من اإلنجازات االســـتراتيجية على مســـتوى خدماته المصرفية المقدمة للشركات 
واألفـــراد مًعا. وباشـــر البنك بطـــرح تطبيقـــه اإللكتروني المطـــّور للهواتف الذكية، 
وذلك كجزء من رحلة التحول الرقمي ولخدمة العمالء بشكل أفضل. وباإلضافة 
لمساهماته بتأجيل سداد قروض العمالء، تابع “البحرين الوطني” توسيع مبادراته 
الداعمة للعمالء التجاريين والشـــركات المتوســـطة والصغيرة لخفض تأثرهم من 

تحديات العام الماضي.
وصرح رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية واالســـتثمارية للشـــركات 
والمؤسســـات الماليـــة فـــي بنـــك البحريـــن الوطني، هشـــام الكردي “باشـــرنا خالل 
رحلـــة التحول المصرفي، اعتماد نهج “العميل أوالً” في أعمالنا المصرفية، وبادرنا 
بتطويـــر نموذج التغطية وكذلك المنتجات والقنوات الرقمية الخاصة بنا لُتواكب 
متطلبـــات عمالئنـــا فـــي قطـــاع األعمـــال. وفي الوقـــت الحالـــي، يجّســـد “البحرين 
الوطنـــي” وعده للعمالء من خالل نجاح مســـاعيه بـــأن يكون أكثر قرًبا لهم من أي 
وقـــت مضى. ونعتز بكوننا الخيار المصرفي المفضل لعمالئنا المؤسســـيين، حيث 
تتوافر لدينا الحلول والموارد الالزمة لدعمهم في تنفيذ المشـــاريع االستراتيجية 
الكبيـــرة، إضافـــة إلـــى العمليات اليوميـــة ألعمالهم. وعلـــى مدى الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، تكثفت جهود البنك للتوّســـع والتطّور حيث شـــملت التفويضات العامة 

الكبيرة والمشـــاريع االســـتراتيجية، بما في 
ذلـــك تطوير القنـــوات الرقمية وحلول رأس 
المال العاملة وحلول الخزانة. ونتيجة لهذه 
النجاحـــات المتتابعـــة، يعـــد بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي شـــريكا مصرفيـــا رائـــدا ومعتمـــدا 
مـــة للشـــركات اإلقليميـــة  لتوفيـــر حلـــول قيِّ

والجهات الحكومية”. 
المصرفيـــة  الخدمـــات  رئيـــس  وعلـــق 
للشـــركات التجارية والمؤسســـات الصغيرة 
عـــارف جناحـــي  البنـــك  لـــدى  والمتوســـطة 
قائـــاًل “ُيرّكز بنـــك البحريـــن الوطني جهوده 
نحـــو دعم وتمويل الشـــركات والمؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وذلك كجزء 
مـــن التزامـــه باســـتراتيجية شـــاملة وِبقَيـــم 
مؤسسية رفيعة. وقد انضم معنا خالل هذا 
العـــام أكثر من 300 عميـــل جديد من قطاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، وبادرنا 
بطـــرح برنامـــج “تمويـــل الوطني” كوســـيلة 
لتســـهيل حصـــول هـــذه الفئـــة مـــن العمـــالء 
علـــى التمويـــل لمواجهـــة هـــذه التحديـــات 
الغير مســـبوقة. وباإلضافة إلى ذلك، باشرنا 
العمـــل جنًبـــا لجنب مـــع البنـــوك المحلية ومـــع مصـــرف البحرين المركـــزي وغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين ضمن إطار عمل صندوق الســـيولة في المملكة الذي تم 
إطالقه في العام 2019. وقد كنا بمثابة الداعم الرئيس لتمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وتسهيل معامالتهم المصرفية، وذلك لنكون أكثر قرًبا لهم. ويتواصل 
م ونمـــو االقتصـــاد الوطني ودعـــم تحقيق رؤيـــة المملكة لعام  ســـعينا لتعزيـــز تقدُّ

2030، وذلك التزاًما بكوننا البنك الوطني الرائد في المملكة.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيس تنفيـــذي للخدمـــات المصرفية لألفـــراد في بنـــك البحرين 
الوطنـــي صبـــاح الزياني “اســـتطاع بنك البحريـــن الوطني منذ تأسيســـه أن يصنع 
عالمـــة تجارية رائدة ومرموقة. ونواصل هذا النهج المصرفي المتميز بالتماشـــي 
مـــع وعدنـــا المتمثـــل في “إثراء حيـــاة األجيـــال”. وقمنا بطرح عدد مـــن المنتجات 
والخدمـــات والعروض المصرفيـــة المصممة لتلبية احتياجـــات وتطلعات العمالء، 
ومنهـــا برنامـــج ادخار الوطنـــي وقروض برنامـــج “مزايا” وقروض الرهـــن العقاري 
المشـــترك وتمويالت الطاقة الشمســـية الشخصية وغيرها المزيد. ويوفر التطبيق 
اإللكترونـــي للخدمـــات المصرفيـــة الرقمية ســـهولة وصـــول العمالء إلـــى خدماتنا 
المالية المتعددة. وترتكز فلسفتنا على إبقاء العمالء في طليعة أعمالنا المصرفية، 
ويتجلى ذلك في جميع أقســـام وعمليات وأنشـــطة البنك، وتســـاهم هذه الخطوة 

في دعم تحسين أدائنا والحفاظ على مركزنا المصرفي الرائد في المملكة”.
مـــن جانبـــه، صـــرح َجي ريدي رئيـــس العالمة التجاريـــة لدى مجلة جلوبـــال براند 
“نشـــيد بتمّيـــز بنـــك البحرين الوطني في إطـــار عمله المصرفـــي التقليدي، وكذلك 
بـــدوره الرائد في مجـــال الخدمات المصرفية الرقمية، والتي تســـلط الضوء على 
نجاحه الباهر بين البنوك المحلية في المنطقة. وقد سعى “البحرين الوطني” نحو 
تعزيـــز نموه وتوّســـعه من خالل االســـتثمار فـــي أعضاء الفريق، وذلـــك مع تطوير 

األعمال المصرفية واالرتقاء بالعالمة التجارية آلفاق جديدة من التمّيز”.

أكــدت طيــران الخليــج ، علــى حرصهــا الدائــم ضمــن أهدافهــا 
نحــو تعزيز شــبكة عملها والمســاهمة الفاعلة فــي تعزيز موقع 
البحريــن الريــادي علــى الخارطــة العالميــة لقطــاع الطيــران 
إلــى تعزيــز فرص التطــور المهني والتوظيف للكوادر البحرينية للمشــاركة الفاعلة في 

عمليات تشغيل أسطول الشركة. 

وأعـــرب القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة طيران الخليج وليد العلوي خالل 
اجتمـــاع عقـــد مؤخـــًرا بمقـــر الشـــركة مـــع 
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 
حســـين محمد رجـــب عن اعتزاز الشـــركة 
بالكـــوادر العاملـــة فيها على مدى مســـيرة 
عملها الطويلة، ودور وكفاءة هذه الكوادر 
في زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة، وما 
حققته من إنجازات متميزة ســـاهمت في 
توســـيع شـــبكة ووجهات العمل واالرتقاء 

بمســـتوى الخدمات المقدمـــة عبر رحالتها 
المختلفة، والتي تمثل بدورها جزًءا أصياًل 
مـــن الـــدور الـــذي تؤديـــه طيـــران الخليج 
فـــي تعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة البحرينيـــة، 
فضـــاًل عـــن تميزهـــا فـــي قطـــاع الضيافـــة 
العالمية. وأكد بدوره على حرص الشـــركة 
علـــى توفيـــر خبـــرة تدريبيـــة ذات قيمـــة 
مضافة لمتخصصي الطيـــران من الكوادر 
البحرينيـــة لدى الشـــركة، والمســـاهمة في 
ذات  وتوظيـــف  تدريـــب  فـــرص  تقديـــم 

مهـــارات عالية فـــي قطاع الطيـــران، الفًتا 
إلى أن الشـــركة تعد واحدة من الشـــركات 
الرائـــدة في مجـــال توظيـــف البحرينيين، 
حيـــث تحرص على توفير الفرص المهنية 
ذوي  ومـــن  الوطنيـــة  للكفـــاءات  العاليـــة 

الخبرات في مختلف مجاالت العمل التي 
تتضمنها الشـــركة، وتلتزم باالســـتثمار في 
القـــوى البحرينيـــة العاملة لديهـــا وتطوير 
مســـيرتهم المهنيـــة، فيما يحقـــق تطورهم 
المهنـــي لتولـــي مناصـــب إداريـــة عليا في 

الشـــركة.  كمـــا أشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي 
لــــ “تمكيـــن” حســـين رجـــب خـــالل اللقـــاء 
بأهميـــة تدريب وتطويـــر الكوادر الوطنية 
فـــي  ســـيما  ال  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
قطـــاع الطيـــران وخلق الفـــرص الوظيفية 

المناســـبة، وقام بالتعريـــف بأبرز توجهات 
المرحلـــة المقبلة وفرص النمو المتاحة من 
خـــالل البرامـــج الجديـــدة التي ســـتطلقها 
مختلـــف  يخـــدم  فيمـــا  قريًبـــا  “تمكيـــن” 
مجـــاالت عمل القطاع الخـــاص، مؤكًدا أن 
“تمكين” ضمن إستراتيجيتها المستحدثة 
االقتصـــادي  األثـــر  تحقيـــق  علـــى  تؤكـــد 
مـــن فـــرص دعم التدريـــب المقدمـــة، فيما 
الفعليـــة  الســـوق  مـــع متطلبـــات  يتوافـــق 
والمســـتقبلية، وبما يســـهم في زيادة خلق 
الفـــرص الوظيفيـــة ذات المهـــارات العالية 
الواعـــدة،  االقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي 
وتقديـــم الخبـــرات والفـــرص للبحرينييـــن 
الكتساب الخبرات المهنية الدولية وزيادة 
قدراتهم التنافســـية وبصمتهم في السوق 

المحلية والدولية.   

للمشاركة الفاعلة في عمليات تشغيل أسطول الناقلة الوطنية

“طيران الخليج” تواصل االستثمار بالقوى البحرينية وتطوير مسيرتها المهنية

قامت شركة دلمون للدواجن وبالتعاون 
مـــع شـــركة الشـــاهين وشـــركة “بـــوش” 
جديـــدة  غاليـــة  بتركيـــب  األلمانيـــة 
بمصنـــع العلـــف التابـــع للشـــركة، وبلغت 
تكلفـــة الغالية الجديـــدة 100 ألف دينار 

بحريني.
ويأتـــي تركيـــب الغاليـــة الجديدة ضمن 
ســـعي الشـــركة لتحديث جميع المرافق 

بمختلـــف أقســـام الشـــركة حيـــث يأتـــي 
مـــن  سلســـلة  ضمـــن  الغاليـــة  تركيـــب 
التحديثـــات بالمصنـــع. وتمتـــاز الغاليـــة 
عاليـــة  تقنيـــة  بمميـــزات  الجديـــدة 
ستساهم في الحفاظ على سير العملية 
واالرتقـــاء  كفـــاءة  بأعلـــى  اإلنتاجيـــة 
بجودة األعالف كما ستساهم في تنوع 
األعالف المنتجة من قبل مصنع العلف.

“دلمون للدواجن”: تركيب غالية 
جديدة بمصنع األعالف

السندات والصكوك تقفز لتقترب من سقف الدين العام
14.4 مليار دينار ديون األدوات المالية بنهاية نوفمبر

ارتفعـــت ديـــون مملكـــة البحريـــن عبر 
إصـــدارات الصكـــوك والســـندات التي 
يرتبها مصرف البحرين المركزي نيابة 
عـــن الحكومة لتبلـــغ 14.4 مليار دينار 
بحرينـــي، لتقتـــرب مـــن ســـقف الدين 

العام المحدد عند 15 مليار دينار.
أصـــدرت  الماضـــي  نوفمبـــر  وخـــالل 
ســـندات  عبـــر  ديـــن  أدوات  البحريـــن 
التنميـــة الحكومية بقيمة 752 مليون 

دينار.
وهـــذا هـــو ثانـــي ارتفـــاع للديـــن العام 
في غضون شـــهرين، إذ ارتفع الرصيد 
القائـــم ألدوات الدين العام في أكتوبر 

ليبلغ 13.6 مليار دينار.

وكانـــت البحريـــن قـــد رفعـــت رصيـــد 
الديـــن العام الماضي من 13 مليار إلى 

15 مليار دوالر.
وتوجـــد قـــروض غيـــر مدرجـــة ضمن 

لـــدى  المســـجل  العـــام  الديـــن  رصيـــد 
وزارة الماليـــة، وهـــي تلـــك القـــروض 
ذات  الحكوميـــة  بالجهـــات  الخاصـــة 
ال  أنهـــا  حيـــث  المســـتقلة،  الميزانيـــة 

تسدد من الميزانية العامة، وال تكفلها 
وال تضمنهـــا حكومة مملكـــة البحرين 

وال تندرج ضمن الدين العام.
علـــى  للســـيطرة  الحكومـــة  وتســـعى 
الدين العام عبر برنامج التوازن المالي 
وعـــدد مـــن اإلصالحـــات االقتصاديـــة 
التـــي قامت بهـــا الحكومـــة على مدى 
ســـنوات منـــذ انهيار أســـعار النفط في 
2014، شـــملت فـــرض ضريبـــة القيمة 
المضافـــة وزيـــادة الرســـوم الحكومية 
وترشـــيد النفقـــات، حيث مـــن المؤمل 
أن تســـاعد هذه الخطوات إلى جانب 
تحســـن  فـــي  النفـــط  أســـعار  زيـــادة 
اإليـــرادات العامـــة، رغـــم أن جائحـــة 
“كوفيـــد 19” فرضـــت تحديـــات فـــي 

تطبيق هذه الخطة.

علي الفردان



أصدرت غرفة البحرين العدد األول من تقرير التجارة تحت المجهر والذي 
يتناول الفرص التجارية واإلمكانات غير المستغلة والمتاحة ضمن حركة 
التجــارة البينيــة بين مملكــة البحرين وجمهورية روســيا االتحادية، وذلك 
بهدف تسليط الضوء على مبادرات النهوض بهذه العالقات التجارية إلى 

المستويات التي تعكس اإلمكانات المتوافرة في كال البلدين.

وبـــدوره، نـــوه رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، ســـمير عبدهللا 
البحرينيـــة  بالعالقـــات  نـــاس، 
الروســـية وتطورهـــا الكبير، مشـــيًرا 
إلـــى أن موقـــع البحريـــن الجغرافي 
يجعلهـــا في مقدمة الـــدول لترويج 
المنتجـــات الروســـية فـــي المنطقة، 
مســـتوى  بنمـــو  كذلـــك  مشـــيًدا 
التبـــادالت التجاريـــة بيـــن البلديـــن 
وتوســـيع آفاقها بما يحقـــق التنمية 
االقتصادية المستدامة لكال البلدين 

الصديقين. 
وأضاف ناس “أن الزيارات المتبادلة 
وتوقيع اتفاقيات التعاون التجاري 
واالستثماري بين الجانبين أظهرت 
البحرينـــي  التعـــاون  ديناميكيـــة 
الروســـي، منوًها ســـعادته إلى أن ما 
تـــم خـــالل زيـــارة وفـــد الغرفـــة إلى 
روســـيا مـــن مباحثـــات واتفاقيـــات 
أمـــام  الواســـعة  األبـــواب  فتحـــت 
للمســـاهمة  الـــروس  المســـتثمرين 
فـــي المشـــروعات التنمويـــة لمملكة 
البحريـــن والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار 

الرؤية االقتصادية 2030”. 
وتضمـــن التقريـــر عدًدا مـــن الفرص 
التجارية غير المستغلة بين البلدين، 
والتي شـــملت عدًدا مـــن المنتجات 

فـــي مجـــال الصادرات بيـــن البلدين 
أبرزهـــا المـــواد الغذائيـــة، منتجـــات 
األلمنيوم، األدوات الصحية، أدوات 
إضافـــة  التجميـــل،  ومســـتحضرات 
إلـــى المجوهـــرات وغيرهـــا، ناهيك 
عـــن الفـــرص المتوافـــرة فـــي مجال 
الـــواردات أبرزها إمكانية اســـتيراد 
المنتجـــات  القمـــح،  األخشـــاب، 

الورقية والكيميائية وغيرها. 
ومـــن جانبـــه، أشـــاد الســـفير أحمـــد 
الســـاعاتي، ســـفير مملكـــة البحرين 
بتقريـــر  االتحاديـــة،  روســـيا  لـــدى 
ســـعادته  البحريـــن، مشـــيًدا  غرفـــة 
بيـــن  السياســـية  العالقـــات  بعمـــق 
البحريـــن وروســـيا االتحادية، األمر 
الذي ســـيؤدي وبال شك إلى ارتفاع 
حجـــم التبادل التجاري بين البلدين 
وذلـــك مواكبـــًة الزدهـــار العالقـــات 
السياسية بنمو التعاون االقتصادي، 
مؤكـــًدا أنـــه من المقـــرر أن يعقد في 
العام المقبـــل 2022 اجتماع اللجنة 
البحرينيـــة  المشـــتركة  الحكوميـــة 
االقتصـــادي  للتعـــاون  الروســـية 
التجـــاري والعلمـــي – التقني، والذي 
ستستضيفه المنامة، حيث سيشكل 
هذا االجتماع فرصة واعدة لتفعيل 
التعـــاون االقتصادي واالســـتثماري 

بين البلدين.
إيغـــور كريمنـــوف،  أشـــاد  وبـــدوره، 
ســـفير جمهورية روســـيا االتحادية 
بكافـــة  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى 
التـــي  واالحصـــاءات  المعلومـــات 
تضمنهـــا التقرير الـــذي أعدته غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، والـــذي 

يعكس التـــوازن في حجـــم التبادل 
التجاري والتعـــاون االقتصادي بين 

الجانبين.
وقـــال “نحـــن مـــن المؤيديـــن لفتـــح 
الثنائيـــة  التجـــارة  لزيـــادة  آفـــاق 
المشـــتركة  المشـــاريع  ولتشـــجيع 
واالســـتثماري  التجـــاري  والتعـــاون 

بين البحرين وروسيا، ونتطلع لبناء 
عمل فعال مشترك لتعزيز المشاريع 
العملية للتعـــاون الثنائي في مجال 

التجارة واالستثمارات”.
ومـــن جانبـــه، ثمـــن رئيـــس جمعيـــة 
الصداقة البحرينية الروســـية، نبيل 
عبدالرحمن العسومي، جهود غرفة 

العالقـــات  تعزيـــز  نحـــو  البحريـــن 
الروســـية،  البحرينيـــة  االقتصاديـــة 
منوًهـــا بـــدور غرفـــة البحريـــن فـــي 
وضع خريطة استرشـــادية للتعاون 
 “ تقريـــر  خـــالل  مـــن  االقتصـــادي 
مشـــيًرا  المجهـــر”،  تحـــت  التجـــارة 
إلـــى أن الجمعية تعمـــل على تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة المشـــتركة بيـــن 
مملكة البحرين وروســـيا االتحادية 
الملكيـــة  التوجيهـــات  إطـــار  فـــي 
بيـــن  التعـــاون  لتجســـيد  الســـامية 

البلدين الصديقين.

اقتصاديون وسفراء يشيدون بتقرير “الغرفة” حول التعاون االقتصادي مع روسيا
“التجارة تحت المجهر” صادر عن غرفة البحرين
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البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  أصـــدر 
المركـــزي، رشـــيد المعـــراج، 3 قرارات 
بإلغاء التراخيص الممنوحة لشركتين 
األولـــى  الفئـــة  مـــن  اســـتثماريتين 
والثانية ومكتب تمثيلي. وجاء القرار 
بعـــد االطـــاع علـــى قانـــون مصـــرف 
والمؤسســـات  المركـــزي  البحريـــن 
المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 
الائحـــة  وعلـــى  وتعدياتـــه،   ،2006

رقـــم 1 لســـنة 2007 بشـــأن الخدمات 
الخاضعـــة لرقابـــة مصـــرف البحريـــن 
علـــى  وبنـــاء  وتعدياتهـــا،  المركـــزي، 
لرقابـــة  التنفيـــذي  المديـــر  توصيـــة 

المؤسسات المالية.
وألغى “المركـــزي” الترخيص الممنوح 
لــــ “تقاعـــد لادخار والتقاعد” كشـــركة 
أعمـــال اســـتثمارية مـــن الفئـــة األولى 
الممنوح بتاريخ 28 أغســـطس 2011. 
وتأسســـت “تقاعد لادخـــار والتقاعد” 
مقفلـــة  بحرينيـــة  مســـاهمة  كشـــركة 

فـــي تاريـــخ 16 مايـــو 2011، وعملت 
فـــي مجـــال أنشـــطة إدارة األمـــوال - 
شـــركات االســـتثمار من الفئة األولى، 
بـــرأس المال المدفوع نقًدا 20 مليون 
10 ماييـــن  المـــال منهـــا  دوالر رأس 
دوالر اســـتثمار محلي لشركة الخليج 
المتحـــد القابضـــة، و10 مايين دوالر 
مشـــاريع  لشـــركة  خليجـــي  اســـتثمار 

الكويت )القابضة(.
الترخيـــص  “المركـــزي”  ألغـــى  كمـــا 
الممنـــوح لــــ “البايـــن ويلـــث منجمنت” 

كشـــركة أعمال اســـتثمارية مـــن الفئة 
مايـــو   19 بتاريـــخ  الممنـــوح  الثانيـــة 
ويلـــث  “البايـــن  وتأسســـت   .2004
منجمنت “ كشـــركة مساهمة بحرينية 
أغســـطس   18 تاريـــخ  فـــي  مقفلـــة 
إدارة  أنشـــطة  فـــي  وعملـــت   ،2004
األموال - شركات االستثمار من الفئة 
الثانيـــة، بـــرأس المـــال المدفـــوع نقًدا 
3.2 مليـــون دوالر منهـــا 1.65 مليـــون 
دوالر اســـتثمار محلـــي ومليون دوالر 

استثمار خليجي.

وكذلـــك ألغـــى “المركـــزي” الترخيـــص 
الممنـــوح لــــ “نومورا انترناشـــونال بي 
ال ســـي” كمكتـــب تمثيلـــي الممنـــوح 
بتاريخ 21 يســـمبر 2017. وتأسســـت 
“نومـــورا انترناشـــونال بـــي ال ســـي” 
أجنبيـــة  لشـــركة  كفـــرع  البريطانيـــة 
بتاريـــخ 19 ســـبتمبر 2017، وعملـــت 
في مجال األنشطة األخرى المساعدة 
ألنشـــطة الخدمـــات الماليـــة - مكتـــب 
تمثيلي للشركات األجنبية التي توفر 

أنشطة خاضعة للرقابة.

“المركزي” يلغي 3 تراخيص لشركتين استثماريتين ومكتب تمثيلي

فــازت شــركة فايــزر بمناقصــة لوزارة الصحة للموافقة على توقيع عقد شــراء مباشــر 
مــع الشــركة بنحــو 30.99 مليون دينار، وذلــك   ضمن   المناقصات   التي   أرســاها   مجلس  
 المناقصات   والمزايدات في شــهر نوفمبر الماضي. وكانت البحرين أجازت اســتخدام 

لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد19- في ديسمبر 2020 كثاني دولة في العالم.

ووفًقا للبيانات في الجريدة الرسمية، 
أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 
في شهر نوفمبر الماضي 7 مناقصات 
لـــوزارة الصحـــة بنحـــو 33.9 مليـــون 
دينـــار، ومـــن بينهـــا مناقصـــة للشـــراء 
والمســـتلزمات  لألجهـــزة  المباشـــر 
الطبيـــة والخدمات؛ للكشـــف وللعاج 
وللوقايـــة مـــن فيـــروس كورونا فازت 
بها مجموعة من الموردين والمقاولين 

بنحو 3 مايين دينار.
يذكـــر أنه فـــي ترســـيات شـــهر فبراير 
الماضي، فازت شـــركة فايزر بمناقصة 
“فايـــزر  مـــع  مباشـــر  لشـــراء  الـــوزارة 

الخليج” بنحو 11.8 مليون دينار.

204 مناقصات

وأرســـى مجلس المناقصـــات والمزايدات 
204 مناقصـــات ومزايـــدات فـــي نوفمبـــر 
حكوميـــة  جهـــة   38 لــــ  تابعـــة  الماضـــي 
بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 128.1 مليـــون 
دينـــار. وجـــاءت أعلى 5 جهـــات حكومية 
المناقصـــات  مـــن حيـــث قيمـــة ترســـيات 
أوال  فـــي نوفمبـــر، كالتالـــي:  والمزايـــدات 
شركة تطوير للبترول التي حظيت بأعلى 
الوزارات والهيئات والشـــركات الحكومية 
مـــن حيث قيمـــة المناقصـــات والمزايدات 
المرســـاة بنحو 46.1 مليـــون دينار )36 % 
من إجمالي قيمة الترســـيات(، ثانًيا وزارة 
الصحـــة بقرابـــة 33.9 مليون دينـــار )26.5 

%(، ثالًثـــا شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( 
بنحـــو 13.4 مليون دينـــار )10.5 %(، رابًعا 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات بنحـــو 
10.5 مليـــون دينار )8.2 %(، وأخيًرا هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء بنحـــو 6.3 مليـــون دينار 

.)% 4.9(
وكانـــت من أبـــرز المناقصـــات والمزايدات 
التـــي تمت ترســـيتها في نوفمبـــر الماضي 

وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصـــة 
البلديـــات للمرحلـــة األولى لتطويـــر البنية 
التحتيـــة لمنطقة وادي البحيـــر بنحو 7.6 
مليـــون دينـــار، مناقصـــة لحلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة للحفات الموســـيقية والفعاليات 
المصاحبة لســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج للفورموال وان 2021 بنحو 
525.7 ألـــف دينار، ومزايدة لشـــركة بابكو 

للتزويد لتأجير مرافق للعناية بالســـيارات 
فـــي محطتـــي توبلـــي ووادي حيـــان لمدة 
7 ســـنوات بنحو 190.7 ألف دينار لشـــركة 
علـــي أحمـــد الكويتـــي، ومناقصة لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول لتوقيـــع لمدة 5 ســـنوات 
لتوريـــد أجهـــزة قياس التدفـــق بالموجات 
فـــوق الصوتيـــة بنحـــو 1.4 مليـــون دينار، 
البحريـــن  ممتلـــكات  لشـــركة  ومناقصـــة 
القابضـــة لتجديـــد مكاتـــب الشـــركة بنحو 
1.2 مليـــون دينار، ومناقصة لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( لتوفير صيانـــة البرامج 
وخدمـــات الدعـــم لمنتجـــات أوراكل بنحو 
لــــ  أخـــرى  ومناقصـــة  دينـــار،  مليـــون   1.4
“بابكـــو” إلبـــرام اتفاقيـــة لمـــدة 4 ســـنوات 
المناظـــر  ذات  للمناطـــق  صيانـــة  لتوفيـــر 
الطبيعيـــة وتوفير خدمـــات القوى العاملة 
 1.5 بنحـــو  “بابكـــو”  مناطـــق  داخـــل  فـــي 
مليـــون دينـــار، ومناقصـــة أيًضا لــــ “بابكو” 
واألعمـــال  التوظيـــب  خدمـــات  لتوفيـــر 

الخفيفـــة لمناطـــق التشـــغيل في الشـــركة 
لخمس ســـنوات بنحـــو 2.8 مليـــون دينار، 
ومناقصـــة لهيئة الكهرباء والمـــاء للتعاقد 
المباشـــر لشـــراء عـــدادات كهربائيـــة ذكية 
بنحـــو 1.9 مليون دينـــار، ومناقصة أخرى 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لتوفيـــر عـــدادات 
ذكيـــة بنحـــو 2.4 مليون دينـــار، ومناقصة 
لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية إلدارة 
وتشـــغيل دار الكرامة للرعاية االجتماعية 

بقيمة 371.4 ألف دينار.
كمـــا أرســـى المجلـــس 3 مناقصـــات لهيئـــة 
البحرين للسياحة والمعارض بنحو 323.5 
ألـــف دينار، كان أبرزها إلدارة فعالية رأس 
الســـنة المياديـــة للعـــام 2022 واألنشـــطة 
Pico Internation� لشـــركة  )الترفيهيـــة 
al( بنحـــو 174.1 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة 
رأس  لفعاليـــة  الناريـــة  األلعـــاب  لتشـــغيل 
Pico In�( 2022 لشـــركة  الســـنة الميادية

ternational( بنحو 36.8 ألف دينار.

البحرين تشتري لقاحات “فايزر” بـ 31 مليون دينار
ترسية 204 مناقصات ومزايدات في نوفمبر بـ 128 مليون دينار

18 مليون دينار إلنشاء 284 شقة بمشروع شرق الحد اإلسكاني
تنافست 8 شـــركات في جلسة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة لوزارة اإلسكان ألعمال إنشاء 
284 شقة سكنية ضمن الحزمة )D( في 
القريـــة )A2 / C1 / C2( فـــي مشـــروع 
إلـــى  إضافـــة  اإلســـكاني،  الحـــد  شـــرق 
أعمـــال اإلنشـــاءات الخارجيـــة والبنية 
التحتيـــة المرافقة لها، وكان أقل عطاء 
بنحـــو 17.8 مليـــون دينـــار لشـــركة دار 

الخليج للتجارة والمقاوالت.
كما تنافســـت 9 شـــركات علـــى مناقصة 
لبنـــك اإلســـكان لتعيين مقاول إلنشـــاء 
3 مجمعـــات خدميـــة ذات طابـــق واحد 
وأعمـــال  خدمـــات  منطقـــة  شـــاملة 
خارجيـــة لــــ 3 أراض في شـــمال شـــرق 
وكان  والـــزالق،  وســـماهيج  المحـــرق 
أقل عطاء لمؤسســـة ســـراب للمقاوالت 

بقيمة 349.8 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 17 مناقصـــة تابعة 
لــــ 10 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 113 
عطـــاء. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطاءات 

المقدمة نحو 29.6 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لشـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو(، أبرزهـــا لتوفير 
خدمة لمدة 4 سنوات لتشييد وتجديد 
وتجديـــد المباني والبنيـــة التحتية في 
مناطق عوالي وجبل التشـــغيلية وغير 
التشـــغيلية، تنافســـت عليها 8 شـــركات 
وكان أقل عطاء بنحو 5.9 مليون دينار 
 Projects Construction( لشـــركة 

.)Company
كمـــا فتح المجلس 3 مناقصات لشـــركة 
تطويـــر للبترول، أبرزهـــا لتوفير أدوات 
لاســـمنت  التحفيزيـــة  والخدمـــات 
)االســـمنتية( تنافســـت عليها 5 شركات 

وكان أقل عطاء بنحو 2.4 مليون دينار 
.)Berba( لشركة

وكذلك فتح المجلس مناقصتين لوزارة 
األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الزمنيـــة  للمقاولـــة  أبرزهـــا  العمرانـــي، 
ألعمال الصيانة المدنيـــة والميكانيكية 
والكهربائيـــة للســـنتين )2021 � 2023( 
تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة وكان أقـــل 

عطاء بنحو 216.1 ألف دينار.
للمستشـــفيات  المجلـــس  وفتـــح 
طبيـــة  معـــدات  لتوفيـــر  الحكوميـــة 
إضافيـــة مطلوبـــة لمستشـــفى التصلب 

6 شـــركات  اللويحـــي تنافســـت عليهـــا 
صيدليـــة  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
وائـــل بنحـــو 7.5 ألـــف دينـــار، والثانيـــة 
لشـــراء األجهزة الطبية لقســـم الطوارئ 
والحـــوادث مـــن برنامـــج التوســـعة في 
مجمع الســـلمانية الطبي تنافست عليها 
11 شركة وكان أقل عطاء بقيمة 19.3 

ألف دينار.

المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
البحريـــن،  مطـــار  لشـــركة  مناقصتيـــن 
أولهمـــا لبناء منشـــأة تدخيـــن في قاعة 
اللؤلؤة بمطار البحرين الدولي تنافست 
عليها شـــركتان وكان أقـــل عطاء بنحو 
لتقديـــم  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   163.5
خدمات استشارية للتصميم واإلشراف 
لصاالت كبار الضيوف بالمطار تنافست 

عليها 4 شركات بعطاءات فنية.
المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  مناقصـــة 
أرفـــف  وتركيـــب  لتوريـــد  والمعـــارض 
الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز  الخزائـــن 
للمعارض والمؤتمرات الجديد تنافست 
عليها 3 شـــركات وكان أقل عطاء بنحو 
لـــوزارة  ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   26.4
لتوريـــد  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
موظفيـــن متخصصيـــن فـــي مجـــاالت 
تقنيـــة المعلومـــات للفتـــرة مـــن 1 يناير 
2022 إلى 31 ديســـمبر 2024، تنافست 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   9 عليهـــا 
بنحـــو 92 ألف دينـــار، ومناقصة لوزارة 
للمتطلبـــات  واالتصـــاالت  المواصـــات 
التقنيـــة للمبنى الرئيس الجديد للوزارة 
تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات وكان أقـــل 

عطاء بنحو 76.7 ألف دينار.

بناء منشأة تدخين 
في قاعة اللؤلؤة 

بالمطار

أمل الحامد

رشيد المعراج

أمل الحامد

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن”، اســتعداًدا لتدشــين النســخة 
المحدثــة مــن برنامــج تطويــر األعمــال، عــن تعليــق اســتقبال 
الطلبــات ضمــن البرنامــج، وذلــك اعتباًرا مــن 10 يناير 2022، 
ولغاية إعادة إطالق البرنامج بنسخته المحدثة تدريجًيا في 

فبراير 2022، وسيتم اإلعالن عن تاريخ محدد في وقت الحق.

وأوضح “تمكيـــن” أن البرامج األخرى 
التدريـــب  دعـــم  برامـــج  فيهـــا  بمـــا 
والتوظيـــف ســـتكون متاحـــة، ويمكن 
طلباتهـــم  تقديـــم  مواصلـــة  للعمـــاء 

بشكل اعتيادي بدون أي تغيير.
لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  أّكـــد  حيـــث 
“تمكيـــن”، حســـين محمـــد رجـــب، أّن 
هـــذه الخطـــوة تأتـــي تمهيـــًدا إلعـــادة 
إطـــاق برنامج تطوير األعمال بحلته 
الجديـــدة، وقـــال: “إّن تمكيـــن وخال 
مســـيرة عملـــه الممتـــدة ألكثـــر من 15 

عاًمـــا لطالمـــا كان دائمـــا حريصـــا على 
مواكبة المتغيـــرات وتلبية المتطلبات 
التـــي تطرأ علـــى المشـــهد االقتصادي 
وواقع ســـوق العمـــل، وذلك من خال 
الدعـــم  لبرامـــج  المســـتمر  التطويـــر 

والخدمات”.
وأضاف رجب “الشـــّك أّن هناك الكثير 
علـــى  طـــرأت  التـــي  المتغيـــرات  مـــن 
االقتصـــاد وســـوق العمـــل فـــي اآلونة 
بدورنـــا حريصـــون  ونحـــن  األخيـــرة، 
المـــدى  بعيـــد  التأثيـــر  قيـــاس  علـــى 

لهـــذه المتغيـــرات، والخـــروج بخطـــط 
وبرامـــج تعـــزز مـــن األثـــر االقتصادي 
ألداء المؤسسات في مملكة البحرين، 
بمـــا  أعمالهـــا  نمـــاذج  وتدعـــم تحـــول 
يســـاهم في زيادة التوسع واإلنتاجية 

والتنافسية واالبتكار”.
وأشـــار رجـــب إلـــى أّن “تمكيـــن” عمل 
علـــى إشـــراك القطاع الخـــاص في كل 
ومختلـــف  االقتصاديـــة  اقطاعـــات 
الجهـــات المعنيـــة والجمعيات المهنية 
عمليـــة  فـــي  الرســـمية  والمؤسســـات 
البرامـــج وذلـــك مـــن خـــال  صياغـــة 
اللقـــاءات التشـــاورية التي اســـتمرت 
خـــال الفتـــرة الماضية بهـــدف ضمان 

الدعـــم  خطـــط  وكفـــاءة  شـــمولية 
المقترحة ومدى ماءمتها للتحديات 
قطـــاع  لـــكل  التطويريـــة  والفـــرص 
مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار األولويات 
الموضوعـــة ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة 

للتطوير والتعافي االقتصادي.
يذكـــر أن “تمكيـــن” أعلـــن فـــي وقـــت 
ســـابق من هذا العام عن عزمه إجراء 
عمليـــة تطوير شـــاملة لجميع البرامج 

والخدمـــات بمـــا يضمن تحقيـــق األثر 
المنشـــود فـــي تطوير أداء مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص وزيـــادة إنتاجيتهـــا، 
ومســـاهمتها فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 
إلـــى  إضافـــة  للبحرينييـــن،  نوعيـــة 
تطوير األفراد البحرينيين وتزويدهم 
المتخصـــص  والتدريـــب  بالمهـــارات 
لجعلهـــم الخيـــار األفضـــل فـــي ســـوق 

العمل.

“تمكين” يعلق استقبال طلبات “تطوير األعمال” مؤقًتا اعتباًرا من 10 يناير
استعداًدا إلطالق النسخة المحدثة من البرنامج بحلته الجديدة

حسين رجب

البرامج األخرى بما 
فيها “دعم التدريب 

والتوظيف” 
ستكون متاحة

ضمان شمولية 
وكفاءة خطط 

الدعم المقترحة 
ومالءمتها للتحديات

يمكن للعمالء 
مواصلة تقديم 

طلباتهم بشكل 
اعتيادي

أمل الحامد
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مسرعة األعمال بالتعاون مع “تمكين” تخرج 7 أعضاء ... شريف:

^ توقع المستشار االستثماري أسامة معين 
الــذي  “أومــيــكــرون”  الجديد  المتحور  يــؤثــر  أن 
ينتشر بشكل كبير في دول أوروبا على اقتصاد 
تكون  أن  متوقًعا  الموظفين،  وإنتاجية  الــدول 
العالم،  القتصاد  جــًدا  متعًبا  عــاًمــا   2022 سنة 
وسنشهد ذلك خالل الربعين الثاني والثالث من 

العام المقبل وسيكون تأثيره سلبي جًدا.
وتحدث معين في برنامج “البحرين في أرقام” 
عــن مــوجــة الــتــراجــعــات الــتــي كــانــت مسيطرة 
عــلــى أداء الــبــورصــة فــي آخـــر شــهــر مــن الــعــام 
إنه  إذ  تراجًعا،  يعد  ال  هــذا  أن  موضًحا   ،2021
خالل األربــاع الثالثة األولــى من العام ارتفعت 
المؤشرات عن العام الماضي، وفي نفس الوقت 
ــام فــي تــاريــخ  هــنــالــك ارتـــفـــاع مــشــروط كــل عـ
نهاية  في  المستثمر  أن  مبيًنا  البحرين،  بورصة 
العام يبدأ بشراء كميات أكبر من أسهم الشركات 
األولى  أرباع  الثالثة  أرباحا خالل  التي حققت 
أو  المستثمرين  على  أرباحا  تــوزع  أن  ويتوقع 
الجيد  األداء  ذات  الشركات  أن  مضيفا  أسهم، 
وبالتالي  أسهمها  شــراء  عملية  تبدأ  الــعــام  فــي 
تــرتــفــع الــســوق بــشــكــل جــيــد، ويــتــبــعــه ارتــفــاع 

المؤشر وبعض األسهم المتوقعة.
المستثمرين،  مــن  نوعين  هنالك  أن  وأوضـــح 
الــمــقــبــل  الـــعـــام  إلــــى  يــتــطــلــع  مــســتــثــمــر  األول 
األجــل،  متوسط  أو  األجــل  طويل  واالستثمار 
والنوع اآلخر هو مستثمر نطلق عليه المضارب 
وهو يتوقع أن يحقق كل يوم ربحا، فيأتي هنا 

ما يسمى بتحصيل األربــاح من خالل االرتفاع 
من  كميات  ببيع  المستثمرين  من  العديد  فيبدأ 
مؤكًدا  النزول،  فيبدأ  األربــاح،  لتحقيق  األسهم 
أو هبوطا  الــســوق  فــي  هــبــوطــا  لــيــس  ــذا  هـ أن 
إنما هو معدل  ارتفاعا كبيرا جًدا،  كبيرا وليس 
ارتفاع السوق سنوًيا وهذه الطريقة التي تعمل 
البحرين  سوق  أن  موضحا  البحرين،  سوق  بها 
إنــمــا هــي ســوق طويلة  ليست ســوق مــضــاربــة 
مضاربة،  منها  أكثر  استثمارية  وســوق  األجــل، 
عندما يأتي المضاربون تنخفض السوق بنسبة 

ألنهم يحاولون تحقيق بعض األرباح من ارتفاع 
السوق.

سهم  الستمرار  الرئيسة  األســبــاب  وبخصوص 
“ألبا” و “السالم” في تصدر التداوالت خالل آخر 
شهر من السنة، أوضح معين أن بنك السالم يعد 
نشًطا، وبدأ يستحوذ اآلن على بنوك أخرى وله 
تطلعات على المدى الطويل، وكان قد استحوذ 
على بنك مسقط، وينظر حالًيا لالستحواذ على 
بنك آخر، ولديه سيولة جيدة، وينظر المستثمر 
يتم  أن  اعتقاده  عن  معبًرا  التطورات  هذه  إلى 

تحقيق أرباح على المديين الطويل والمتوسط، 
مشيًرا إلى أن المستثمرين في بورصة البحرين 
استثمار،  صــنــاديــق  استثمارية،  شــركــات  هــم: 
العاديين،  والمستثمرين  استثمارية  حقائب 
بارتفاع  يهتمون  مستثمرين  هنالك  أن  مضيًفا 
لتحقيق  فقط  ليس  المؤسسة  بــأداء  أو  السهم 
مــن خالل  االســتــثــمــار  لتحقيق  ولــكــن  آٍن  ربــح 
الحقيبة نفسها، وهذه الصناديق تستحوذ على 
بورصة  فــي  االســتــثــمــار  مــن  بها  بــأس  ال  كمية 
البحرين، الفتا إلى أن بنك السالم له هدف مهم 
جًدا للمؤسسات االستثمارية وبالتالي يكون له 

وزن جيد في السوق.
وتحدث عن “ألبا”، قائال إن القطاع الخدمي هو 

األعلى أداًء وأفضل أداء، وبعدما بدأت “ألبا” 
لها  فــإن  جديدة  مصاهر  واشترت  تتوسع 

فرصة للنمو بشكل كبير، ومع التغييرات 
المستثمرين  إن  إذ  فــيــهــا،  الـــحـــادثـــة 
أن  كما  إيجابي،  بشكل  إليها  ينظرون 

خالل  من  الطويلة  االستثمارات 
الـــــصـــــنـــــاديـــــق 

وغيرها تبدأ 
بـــــــشـــــــراء 
أســـــــهـــــــم 

ــا”  ــ ــب ــ “أل

خــصــوًصــا فــي هــذا الــوقــت؛ نــظــًرا ألن الشركة 
خالل  أربـــاح  تــوزيــع  على  المستثمرين  عــودت 
أنه  اعتقد  لــذا  الــمــاضــيــة،  الــثــالث  أو  السنتين 
على  مميز  بشكل  للمستثمرين  هدفا  سيكون 
سهم “ألبا” و “السالم” وبعض المؤسسات األخرى 
التي لها وزن معين في السوق، ومن اآلن إلى 
أثــر في  أيــًضــا  لها  المقبل سيكون  الــعــام  بــدايــة 
حركة السوق بشكل جيد خصوًصا بنك البحرين 
والكويت الذي يفاجئ المستثمرين بمنح أسهم 
جديدة أو توزيع أرباح، لذا يشهد إقباال شديدا 
عليه في نهاية العام، مشيًدا بأداء بنك البحرين 
البنك  يعتبر  الذي  دائًما،  المميز  الوطني 
ــا في  ــزاًمـ ــتـ ــوى واألكـــثـــر الـ ــ ــ األق
لــه نمط معين  الــســوق ولــكــن 
بشكل  الــمــســتــثــمــر  ويــعــرفــه 
جيد، مختتًما حديثه بالقول 
وبنك  ــا”  ــب “أل و  “الـــســـالم”  إن 
الــبــحــريــن والــكــويــت وبــنــك 
الــبــحــريــن الــوطــنــي 
هـــي مــجــمــوعــة 
األســــــــــــهــــــــــــم 
الــمــتــحــركــة 
ــل  ــكــ ــشــ ــ ب
جيد.

معين: 2022 سنة متعبة لالقتصاد بسبب “أوميكرون”

قدر الرئيس اإلقليمي الســابق لمنطقة الشــرق األوســط وإفريقيا وباكســتان بمنظمة رواد األعمال العالمية، صفا شريف، مساهمة أعضاء منظمة رواد األعمال 
العالمية في االقتصاد البحريني بـ 100 مليون دينار. وركزت الفقرة الرئيســة بعنوان حديث الســاعة االقتصادية في برنامج “البحرين في أرقام” على منظمة 
رواد األعمال العالمية، وهي عبارة عن شبكة تضم أكثر من 15 ألف رائد عمل من مختلف دول العالم، ولديها فروع بعدد من الدول، منها فرع مملكة البحرين، 
ويترأس مجلس إدارتها للدورة الحالية، جاسم درويش، ومن أبرز مشاريعها مشروع مسرعة األعمال بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”. وتحدث شريف عن 
منظمة رواد األعمال العالمية التي تأسســت في العام 1987 في كندا، حيث اكتشــف مجموعة من رواد األعمال أنه عندما يكون الشــخص رائد عمل فال أحد 
يهتم في تعليمه، أما عندما يعمل في وزارة أو مؤسســة أو جهات، فإنها تتولى تعليم الشــخص وتدريبه؛ ولذا قرر رواد األعمال هؤالء إنشــاء المنظمة والتي 

تهدف الستمرارية تعليم رائد العمل. 

منذ  كثيًرا  تــطــورت  المنظمة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
العام 1987 إلى يومنا هذا، حيث كانت تضم 
مجموعة أفراد وحالًيا وصل عدد األعضاء إلى 
16 ألف عضو، مضيًفا أن المنظمة لديها حالًيا 
أكثر من 92 منتًجا، ومن أول هذه المنتجات 

و هارفارد  كلية  مع  بالتعاون  التوجيه  هو 
MIT لتعليم رواد األعمال.

وأوضــح أن فرع المنظمة في 
البحرين بدأ في العام 2004 
من  مــجــمــوعــة  ســمــع  حينما 
المنظمة  عن  األعــمــال  رواد 
لها في  فــرع  فتح  ــرروا  وقــ

البحرين، واستكمل فرع 
المملكة أكثر من 17 عاًما 

منذ تأسيسه.
ــرز  ــ ــأب ــ ــلـــق ب ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــ ــي وفــ

عليها  تركز  التي  القطاعات 
ــح شـــريـــف أن  ــ الــمــنــظــمــة، أوضـ

المنظمة ال تركز على قطاع 
تركز  وإنــمــا  بعينه، 

ــفــرد  عــلــى ال
)رائـــد 

أننا  إال  مفتوح  لدينا  “والــبــاب  نفسه،  العمل( 
نحاول عدم استقطاب عدد كبير من القطاع 
منح  على  يعملون  أنهم  إلــى  مشيًرا  نفسه”، 
العضوية ألي رائد عمل يريد االهتمام بنفسه، 
المنظمة هو مساعدة  الهدف من  أن  موضًحا 
إلــى قمة مستواه،  لــلــوصــول  الــعــمــل؛  رائـــد 
بغض  العمل  رائـــد  على  والــتــركــيــز 
يعمل  الــذي  القطاع  عن  النظر 

فيه.
التمويألما  تحدي  مواجهة 
إشكال  كيفية مواجهة  عن 
الــتــمــويــل ومــســاعــدة رواد 
ــذا  األعـــــمـــــال لــتــخــطــي هـ
الــتــحــدي، أوضــــح شــريــف 
فيها  يـــوجـــد  ال  “الــبــحــريــن 
ــات تـــمـــنـــح تـــمـــويـــالت  ــهــ جــ
األوراق  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة 
رأس  تــمــويــالت  أو  الــمــالــيــة 
ــال االســـتـــثـــمـــاري  ــمــ ــ ال
ــازف،  ــجـ ــمـ الـ

فعندما تسمع أن أحــَدا ما في سيلكون فالي 
رفع رأس المال إلى 20 مليون دوالر، فإن هذا 

األمر صعب أن يحدث في البحرين”. 
فــي األوراق  الــمــشــاركــة  تــمــويــالت  أن  ــن  وبــيَّ
المالية موجودة بشكل أفضل في اقتصادات 
عديدة  مــبــادرات  هنالك  أن  إلــى  الفًتا  ثانية، 
في البحرين الستقطاب شركات توفر رؤوس 
األعمال  رواد  مع  تستثمرها  مخاطرة  أمــوال 

“إال أن توقعاتي لم تبرز بشكل جيد جًدا”.
البحرين أفضل مما كان  الوضع في  وأكد أن 
عليه قبل 10 أعوام، مستدركا أنه حتى اآلن 
في المملكة ليس هنالك بنوك تمنح رأس مال 
الوقت  في  ولكن  المال،  رأس  في  تساعد  أو 
نفسه بدأت بوادر لشركات مالئكة االستثمار، 
ــم يــكــن هــنــالــك إال شركة  ل ــوام  10 أعــ وقــبــل 

واحدة، واآلن هنالك أكثر من شركة. 
الحكومة  مــؤخــًرا طــرحــت  ــاف شــريــف  وأضــ
ــدة،  ــديـ ــي مــــبــــادرة جـ ــ ــــدوق األمـــــــل، وهـ ــن صــ
ويستثمرون  جًدا  نشيطون  عليها  والقائمون 
في شركات وهذا أمر جيد، معرًبا عن أمله في 
المزيد من الصناديق  الحصول مستقبال على 
ــل، مــتــوقــًعــا وجــود  عــلــى غـــرار صــنــدوق األمــ
حاجة أكبر في السوق المحلية؛ لتوفير رأس 

المال لرواد األعمال.

 10 آالف

األموال  ورؤوس  االستثمارات  وعن حجم 
ــذيــن تــم تــقــديــم الــدعــم  لــــرواد األعـــمـــال ال
ال  قــال شريف  لهم،  والنصيحة  واإلرشـــاد 
العضوية  أن  إال  الرقم،  قياس  أستطيع 
منذ  يعمل  ــذي   ــ ال الــعــمــل  ــد  ــرائ ل تمنح 
تتجاوز  ومبيعاته  أعـــوام   3 مــن  أكثر 
مليون دوالر، كما أن هنالك مستويات 
مختلفة لالنضمام للمنظمة بحسب المبيعات 
ماليين   10 أو  مــاليــيــن   5 أو  مــلــيــون  ســـواء 

50 عــضــًوا،  األعــضــاء  عــدد  دوالر، ويــتــجــاوز 
فمبيعات األعضاء تبلغ 50 مليون دوالر كأقل 
رقم، متوقًعا أن تتجاوز مساهمة األعضاء في 

االقتصاد البحريني 100 مليون دينار.
العالمية  األعــمــال  رواد  منظمة  تجربة  وعــن 
الرائدة في مسرعات األعمال ومراحل تطور 
رائد العمل في المسرعة، توجه شريف بالشكر 
دخلت  حيث  )تــمــكــيــن(،  العمل  صــنــدوق  ــى  إل
المنظمة في شراكة مع “تمكين” قبل 4 أعوام، 
البادئة  للشركات  فغيروا توجههم من دعمهم 
إلى دعم نمو الشركات، مشيًرا إلى أن لديهم 
وهي  السوق،  من  شريحة  على  يركز  برنامج 
رائد العمل الذي يعمل في السوق منذ 3 أعوام 
نحو  )أي  دوالر  ألف   250 تجاوزت  ومبيعاته 
مساعدته  على  نعمل  شهرًيا(  دينار  آالف   10
دوالر  مــلــيــون  إلـــى  ووصــولــهــا  مبيعاته  لــرفــع 
خالل عامين، وقد بدأ البرنامج قبل 4 أعوام، 
حيث انضم فيه 35 رائد عمل وتخرج منه 7 
رواد أعمال، منهم اثنان خالل جائحة كورونا 
الذين  العمل  رواد  أن  موضًحا   ،)19 ـ  )كوفيد 
قليلة،  بمبيعات  بــدأوا  البرنامج  إلــى  انضموا 
في  دوالر  مليون  إلــى  الــوصــول  من  وتمكنوا 

عام واحد.
وعــن الــتــعــاون مــع جــهــات أخـــرى لــدعــم رواد 
األعمال، أوضح شريف أن المنظمة متخصصة 
وهي عبارة عن جامعة لرواد األعمال لتعليمهم 
ومنحهم إمكان الوصول إلى منتجات تفيدهم 
في أعمالهم داخل المملكة وخارجها، وأعضاء 
المنظمة هم أعضاء في غرفة تجارة وصناعة 

الــبــحــريــن وجـــهـــات أخـــــرى، مـــؤكـــدا أن فــرع 
الجميع.  مــع  متعاون  البحرين  فــي  المنظمة 
ــد وقــعــت الــمــنــظــمــة مـــؤخـــًرا اتــفــاقــيــة مع  وقـ
اتفاقية  وقعت  كما  مؤتمر،  لتنظيم  اليونيدو 
ومسابقة  مبادرة  “ولدينا  األمــل،  صندوق  مع 
الجامعات”، مبيًنا  رائد عمل من طلبة  إليجاد 
رائــد عمل من طلبة  أن هناك مسابقة إليجاد 
بشراء  شخص  إقــنــاع  مــن  يتمكن  الجامعات 
يتجاوز  بمبلغ  الحصول على خدمة  أو  منتج 
وهذا  سنوًيا،  فائز  اختيار  ويتم  ديــنــار،   200
 50 ضمن  من  عالمية  بمسابقة  يشارك  الفائز 
لهذه  األمــل  مع صندوق  العمل  ويتم  مشارك، 

المسابقة.
سوق  على  “أوميكرون”  المتحور  تأثير  وعن 
والــخــطــط  ــال  ــمـ األعـ وتـــحـــديـــًدا رواد  الــعــمــل 
المستقبلية، أوضح شريف أن المنظمة عالمية 
“وتجربتنا مع الجائحة كانت جيدة، حيث كنا 
اإلخوة  من  المستجدات  ونأخذ  األمر  نستبق 
تصرفهم  وكيفية  الــصــيــن  مــن  المنظمة  فــي 
على  الــحــصــول  وكيفية  األمـــر  مــع  وتعاملهم 
األمر سيتواصل”،  الحكومة، وهذا  الدعم من 
األعمال في مملكة  أن تجربة رواد  إلى  الفًتا 
الجائحة  خــالل  جـــًدا  جــيــدة  كــانــت  البحرين 
ومبادرة  واعية  كانت  الحكومة  أن  خصوًصا 

وخففت الضرر إلى أقصى درجة ممكنة.
التحدي  إن  بالقول  حديثه  شريف  واختتم 
على  األعــمــال  رواد  تشجيع  كيفية  هو  حالًيا 

المخاطرة مرة أخرى.
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رفـــض مواطنـــون رفـــع أســـعار منتجات 
األلبـــان،  شـــركات  قبـــل  مـــن  العصائـــر 
مشيرين إلى أنه ال وجود ألسباب مبررة 
وراء رفـــع أســـعار العصائـــر فـــي الســـوق 

المحلية.
بعـــض  رفـــع  أعقـــاب  فـــي  ذلـــك  ويأتـــي 
ألســـعار  الســـعودية  األلبـــان  شـــركات 
العصائـــر الطازجـــة في الســـوق المحلية، 
في حين توقع أحد العاملين في الســـوق 
أن تشـــهد بعض عبـــوات األلبـــان الكبيرة 
األســـبوع  األســـعار  فـــي  زيـــادة طفيفـــة 

المقبل مع بداية العام 2022.
وقـــال أحد المســـؤولين عن المشـــتريات 
الســـوبرماركت  محـــات  إحـــدى  فـــي 
رفعـــت  “المراعـــي”  شـــركة  إن  الكبـــرى، 

أســـعار العصائـــر بنســـبة 42 %، إذ ضمت 
رفعـــت  كمـــا  منتجـــا،   50 نحـــو  القائمـــة 
الشركة منتجات أخرى بنسبة تتراوح ما 

بين 16 و25 %.
وفـــي جولـــة قامـــت بهـــا “البـــاد” إلحدى 

محـــات الســـوبرماركت الحظـــت ثبـــات 
ســـعر عصير شركة “ندى” عند 100 فلس 
للعبـــوة الصغيرة )200 ملم(، وهو الســـعر 
القديـــم المعمـــول به، لكن أحـــد العاملين 
توقع أن يتم الزيـــادة في الفترة المقبلة، 

فـــي حيـــن إن عبـــوة العصيـــر الصغيـــرة 
“المراعـــي” و  زادت فـــي شـــركتين همـــا 

“نادك” لتبلغ 150 فلسًا.
أن  العصـــار  محمـــود  المواطـــن  ورأى 
رفـــع األســـعار ســـيؤثر علـــى المواطنيـــن 
خصوصـــا  بآخـــر  أو  بشـــكل  والمقيميـــن 

األسر التي لديها أطفال.
وأبدى العصار اســـتغرابه من رفع أســـعار 
األلبان لدى إحدى الشـــركات متســـائاً ما 
الـــذي ارتفع في مكونات العصير والمواد 
والمـــواد  والمـــاء  الســـكر  مثـــل  األوليـــة 
األوليـــة؟ وبخصوص ردة الفعل التي قد 
يبديهـــا المســـتهلكون كخيـــار لرفض هذا 
االرتفاع في األســـعار، أشـــار العصار إلى 
أن خيـــار المقاطعـــة يعتبـــر خيـــارا صعبا 
وقـــد ال يكـــون ممكنا مع حاجـــة األطفال 
إلى العصيـــر، ولكن يمكن أن يكون هناك 

تقليـــل لحجـــم االســـتهاك أو االتجاه 
للعصائر الطازجة.

أن  الســـاري  حســـين  المواطـــن  ورأى 
مفتـــوح  فضـــاء  البحرينيـــة  الســـوق 
لجميع الشـــركات، وخيار رفع األسعار 
هـــو قـــرار يعـــود لجـــل الشـــركات في 
والمســـتهلك  القطاعـــات،  مختلـــف 
بدوره بإمكانه أن يتخذ ذات القرارات 
فـــي تفضيـــل منتـــج على منتـــج آخر 

بناًء على الجودة أو السعر. 
وقال “كمستهلك بحريني بكل تأكيد 
أنحـــاز للمنتجـــات الوطنية، وأشـــجع 
أخوانـــي وأخواتـــي المواطنيـــن بـــأن 
يميلـــوا أيضـــًا لها دعمًا لهـــا، خصوصًا 
فـــي هـــذا الوقت الذي يشـــهد العديد 
مـــن التقلبـــات ســـواء على مســـتوى 

سعر المواد الخام أو الشحن”.

ال سبب لرفع أسعار العصائر... وخيار المقاطعة عسير
زيادة طفيفة متوقعة في بعض عبوات األلبان السعودية مطلع العام.. مواطنون:

حسين الساري  محمود العصار

“باينانس” أكبر بورصة للعمالت المشفرة بالعالم تدخل البحرين
المملكة أول دولة شرق أوسطية تستقطب المنصة

ــت مـــنـــصـــة  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــعــمــات  تـــــــداول ال
باينانس  المشفرة 
الموافقة  على  حصولها  عــن   ،Binance
المركزي  البحرين  مصرف  من  المبدئية 
المشفرة  األصــول  لخدمة  مـــزودًا  لتكون 
في المملكة، وفًقا لبيان صادر عن الشركة.
للعمات  بورصة  أكبر  باينانس،  تــزال  ال 
ــم مـــن حــيــث حجم  ــعــال الــمــشــفــرة فـــي ال
عملية  استكمال  ــى  إل بحاجة  الـــتـــداول، 
التنفيذي  الــرئــيــس  كــتــب  كــمــا  الــتــقــديــم، 
تشانغ بينغ زاو في رسالة بريد إلكتروني 
ــال إن ذلــك  ــ ــة بــلــومــبــرغ. وقـ ــالـ ــى وكـ ــ إل

سيكتمل “في الوقت المناسب”.
وإذا نجحت في ذلك، سيكون هذا بمثابة 
في   Binance لـــ  تنظيمية  موافقة  أول 
إفريقيا.  األوســط وشمال  الشرق  منطقة 
ــاول الـــبـــورصـــة تــوســيــع تــواجــدهــا  ــحـ وتـ
اإلقــلــيــمــي، الســيــمــا فــي الــخــلــيــج، حيث 
إلنشاء  التنفيذيون  المسؤولون  يستعد 

مقر رئيس محتمل.
بدوره، قال مدير الترخيص في مصرف 
ــمــركــزي عــبــدهللا حــاجــي إن  الــبــحــريــن ال

أن  بمجرد  شكليات  “مــســألــة  الترخيص 
التأسيس”.  متطلبات   Binance تكمل 
المثالي  “الــمــكــان  بأنها  المملكة  ووصـــف 

للبورصة إلقامة مقرها في المنطقة”.
الدول  أوائل  من  البحرين  مملكة  وتعتبر 
منطقة  في  الرقمية  األصــول  تبنت  التي 
Rain Finan�  الشرق األوسط. وأصبحت
مرخصة  أصــول مشفرة  منصة  أول   cial
في المنطقة عندما حصلت على موافقة 
في  للعمل  البحريني  المركزي  البنك  من 

العام 2019.

منحت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
ترخيًصا  البحرين  فــي  النقدية  السلطة 
CoinMENA التي تتخذ من  آخر لشركة 

المنامة مقرًا لها.
تركيزها  على   Binance خطوة  وتــؤكــد 

المتزايد على منطقة الشرق األوسط.
أنــه في  بلومبرغ ســابــًقــا  وذكـــرت وكــالــة 
ــمــســؤولــون  ــرى ال ــ ــرة، أجـ ــ ــي ــر األخــ ــهـ األشـ
مع  مــحــادثــات  الــشــركــة  فــي  التنفيذيون 
المتحدة  العربية  اإلمارات  المنظمين في 

حـــول مــقــر مــحــتــمــل فـــي الـــدولـــة. وفــي 
 Binance أبـــرمـــت  الــمــاضــي،  ــوع  ــبـ األسـ
صــفــقــة مـــع هــيــئــة مــركــز دبـــي الــتــجــاري 
األصـــول  تنظيم  فــي  لــلــتــعــاون  الــعــالــمــي 

االفتراضية.
 Binance Holdings شــركــة  أن  يــذكــر 
تأسست في الصين في العام 2017، ولم 
تنشئ قاعدة عالمية حتى اآلن. بدالً من 
ذلك، قام زاو بتأسيس شركات في مواقع 

تعمل فيها المنصة.

المحرر االقتصادي

الزبائـــن  عاقـــات  رئيـــس  توقـــع 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في 
 ”NBB“ الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
محمـــد رئيس ضعـــف اإلقبال على 
تأجيل أقساط القروض هذه المرة، 
عازيًا ذلـــك إلى زيادة وعي األفراد 
باألعباء المالية التي ســـيتحملونها 
نتيجـــة زيادة المـــدة والفائدة على 

تأجيل األقساط البنكية. 
وقـــال رئيس في تصريـــح لـ “الباد 
االقتصـــادي”: لقـــد نالـــت القـــروض 
العقارية منذ بدء مصرف البحرين 
لبنـــوك  تعميمـــه  إصـــدار  المركـــزي 
التجزئـــة وشـــركات التمويـــل قبـــل 
أكثر من عام ونصف بشـــأن تأجيل 
أقســـاط القروض، النصيـــب األكبر 
المؤجلـــة  األقســـاط  إجمالـــي  مـــن 
لقـــروض األفـــراد، لما يمثله قســـط 
القـــرض العقـــاري مـــن نســـبة تصل 
إلـــى 60 % من دخـــل الفرد، ويوفر 
التأجيل فائضا ماليا مغٍر للمقترض 
رغم ما يتكبده الحقا من مضاعفة 

مدة التأجيل.
الخبـــراء  أن  رئيـــس  وبّيـــن 
المواقـــع  علـــى  االقتصادييـــن 
توعيـــة  فـــي  بـــدأوا  اإللكترونيـــة 
األفـــراد بعـــبء الفائـــدة المترتبـــة 
القـــروض،  أقســـاط  تأجيـــل  علـــى 
مـــا سيســـاهم في خفض مســـتوى 
اإلقبـــال علـــى التأجيـــل، موضحـــًا 
أن الفتـــرة األخيرة شـــهدت الكثير 
مـــن التســـاؤالت مـــن العمـــاء عـــن 
حجم الفائدة والمدة المترتبة على 
التأجيـــل مقارنة بفتـــرات التأجيل 

األولى من القرار العام الماضي.

 :”NBB”رئيس عالقات الزبائن في
أقساط القروض العقارية األكثر تأجيال

محمد رئيس

هبة محسن

احتياطي العمالت الصعبة لدى “المركزي” يقفز ألعلى مستوى

قفز احتياطي العمات الصعبة لدى مصرف 
البحريـــن المركـــزي ألعلـــى مســـتوى لـــه منذ 

.2015
وبحســـب بيانـــات ماليـــة نشـــرها المصـــرف 
المركـــزي أمس، فقد بلـــغ احتياطي العمات 
الشـــهر  1.6 مليـــار دينـــار بنهايـــة  األجنبيـــة 
الماضـــي مقارنة مـــع 763 مليـــون دينار في 

نوفمبر 2020.
وتأتي النتائج اإليجابية مع تحســـن حساب 
الميزان الجـــاري لمملكة البحرين وانخفاض 
تحويـــات العمالـــة األجنبيـــة بالبـــاد، األمر 
الذي يشكل دعامة كبيرة لاقتصاد الوطني.

وتحتفـــظ البحريـــن إلى جانـــب احتياطات 
العمـــات الصعبة، بنحو 4.7 طن من الذهب 
بحســـب  وذلـــك  الوطنيـــة،  للعملـــة  كغطـــاء 
احصاءات مجلس الذهب العالمي قبل عدة 

سنوات.
وتعـــد إدارة احتياطـــي الدولـــة مـــن الذهب 
المهـــام  أبـــرز  إحـــدى  األجنبيـــة  والعمـــات 
مصـــرف  قانـــون  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
البحريـــن المركـــزي، كما يقـــوم بوظيفة بنك 
الحكومـــة فـــي الحـــدود المنصـــوص عليهـــا 
بالقانـــون، إذ يجـــب على المصـــرف المركزي 

أن يحتفـــظ باحتياطـــي خارجي يتكون من 
بعـــض العناصـــر أو جميعهـــا مثـــل العمـــات 
والسبائك الذهبية والنقد األجنبي في شكل 
عمـــات قابلة للتحويـــل أو أرصدة في بنوك 
خارجيـــة بعمات قابلـــة للتحويـــل، أذونات 
خزانـــة التـــي تصدرها الحكومـــات األجنبية 

والسندات.
االحتياطـــي  مقـــدار  يقـــل  أن  يجـــوز  وال 
الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي 
بصفـــة دائمـــة عـــن 100 % مـــن قيمـــة النقد 
المتداول، ولكن بقرار مسبب يمكن تخفيض 
النسبة إلى 75 %. وتضاعفت أرباح مصرف 
البحريـــن المركـــزي، إلى 46.2 مليـــون دينار 
فـــي 2018 وذلـــك مـــن 21.8 مليـــون دينـــار 
بحســـب البيانات المالية للمصرف المسؤول 

عن االستقرار النقدي في الدولة.

علي الفردان

تشانغ بينغ زاو


