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أعلنت وزارة الصحة عن إغالق مطعمين  «
غلًقا إدارًيا في المحافظة الجنوبية 

مساء أمس األول، لمخالفتهما 
اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(. 
ورصد مفتشو الجهات المعنية عددا من 

المخالفات لنحو 22 مطعما ومقهى.

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء  «
له منذ ست سنوات على الرغم 

من استمرار تخطي األسعار 
للمستوى الهام البالغ 1800 

دوالر لألوقية )األونصة( في 
تعامالت محدودة أمس.

قدم الجيش اإلسرائيلي للقيادة  «
السياسية في البالد، عدة 

سيناريوهات محتملة لضرب أهداف 
في إيران، لكنه أكد أنه سيكون من 

الصعب تحديد نتيجة، مثل هذه 
الضربات، أو تقييم مدى تأثيرها على 

برنامج طهران النووي.

على امتداد العام 2021، وعلى  «
الرغم من جائحة كورونا، إال أن 

المبدع البحريني قدم لنا زادا 
فكريا ومتعة عظيمة من خالل 

إصدارات متنوعة فيها الوهج 
والدفء والجاذبية التي تشد القارئ 

وتضمن تعاطفه على الدوام.

حصد منتخبنا الوطني لرفع األثقال 9 ميداليات  «
ذهبية في منافسات السيدات بالبطولة 

العربية لرفع األثقال المقامة في أربيل، حيث 
حققت الرباعة إيمان شكيب 3 ميداليات ذهبية 

في منافسات عموم السيدات فئة 55 كغم، 
فيما حققت الرباعة زينب علي عبدالله 6 

ميداليات ذهبية في منافسات ناشئات وعموم السيدات فئة 64 كغم.

الحرمين  خــادم  قال 
الــشــريــفــيــن الــعــاهــل 
ــك  ــمــل الــــســــعــــودي ال
سلمان بن عبدالعزيز 
ــاء إن  مــســاء األربـــعـ
ــة قــلــقــة  ــ ــودي ــعــ ــســ ــ ال
حــيــال عـــدم تــعــاون 
المجتمع  مــع  ــران  ــ إي
الــــــــــدولــــــــــي فـــيـــمـــا 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ يـــخـــص الـ
وتطويرها  الــنــووي 
الصواريخ  لبرامج 
ودعــم  الباليستية 
الــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

الدينية في الشرق األوسط. 
العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  وقــال 
ــورى  ــشــ ــ ــاب لــمــجــلــس ال ــطــ فــــي خــ
إيــران  تغير  أن  يأمل  إنــه  بالمملكة 
في  “الــســلــبــي”  وسلوكها  سياستها 
الــحــوار  نــحــو  تتجه  وأن  المنطقة 
الخطاب  نص  وبحسب  والتعاون.  

الذي نشرته وكالة األنباء السعودية 
بالغ  بقلق  “نتابع  سلمان  الملك  قال 
المزعزعة  اإليــرانــي  النظام  سياسة 
بما  المنطقة  في  واالستقرار  لألمن 
الميليشيات  ودعــم  إنشاء  ذلك  في 
الـــطـــائـــفـــيـــة والـــمـــســـلـــحـــة والـــنـــشـــر 
الممنهج لقدراته العسكرية في دول 

المنطقة”.
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة، أن ما تحقق في ظل المسيرة التنموية 
الملك  الجاللة  صاحب  البالد  لعاهل  الشاملة 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــن مــنــجــزات 
الجهود  تتطلب مواصلة  ونجاحات متواصلة 
الوطنية بروح الفريق الواحد لدعم استمرارية 
الــتــطــويــر الــمــعــزز لــالنــفــتــاح والــنــمــو بــمــا يرفد 
مساعي التنمية، مشيًرا إلى أن تعزيز التعاون 
والمؤسسات  والشورى  النواب  مجلسي  بين 
التشريعي  المجال  فــي  والــدولــيــة  اإلقليمية 
الوطنية  البرلمانية  المسيرة  دعــم  في  يسهم 
ذلك  التشريعية.  جاء  البنية  مقومات  ويعزز 
لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس، رئيس 
باتشيكو،  دوارتــي  الدولي  البرلماني  االتحاد 
بــحــضــور رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــنــادي راشــد 
الشيخ عيسى  الخيل سمو  للفروسية وسباق 

بن سلمان بن حمد آل خليفة.

مواصلة العمل بروح الفريق لدعم تعزيز االنفتاح
مساندة الجهود البرلمانية بالشراكة مع المؤسسات الدولية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

خادم الحرمين يجدد القلق من ثالوث الخطر اإليراني
الرياض ـ وكاالت

)02(
)12(

سيار رئيًسا للبعثة 
الدبلوماسية في سوريا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عــاهــل الـــبـــالد صــاحــب الــجــاللــة 
مرسوم  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
رئــيــس  بتعيين   2021 لــســنــة   )124( ــم  رقـ
لدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  للبعثة 

الجمهورية العربية السورية، وجاء فيه:
مبارك  السفير وحيد  يعين  األولــى:  المادة   

لمملكة  الدبلوماسية  للبعثة  رئيًسا  ســيــار 
السورية  العربية  الجمهورية  لدى  البحرين 

بلقب سفير فوق العادة مفّوض.
تنفيذ  الخارجية  وزير  على  الثانية:  المادة 
هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

فــي  ــة  ــ ــرك شــ  18 ــافـــســـت  ــنـ تـ
جــلــســة مــجــلــس الــمــنــاقــصــات 
والـــــمـــــزايـــــدات أمــــــس عــلــى 
ــشــركــة الــبــحــريــن  مــنــاقــصــة ل
ــة(  )إدامــ الــعــقــاري  لالستثمار 
ــال اإلنـــشـــاء  ــمــ ــروع أعــ ــشـ ــمـ لـ
ــن  ــ ــي ــودعــ ــتــ ــســ ــر مــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
سترة  )مــســتــودعــات  بمنطقة 

عطاء  أقــل  وكــان  الصناعية(، 
بنحو 2.3 مليون دينار لشركة 
حين  فــي  الجميل،  مــقــاوالت 
دينار.  مليون   3.4 أكبرها  بلغ 
أن تكون  “إدامــة”  واشترطت 
ــال  ــمــ ــدة الـــمـــشـــروع واألعــ ــ مـ
كحد  أشـــهـــر   10 اإلنـــشـــائـــيـــة 

أقصى.

إلنشاء مستودعين بسترة الصناعية

)17(

16 12 1714

شهد سعر كيلو الكنعد تضاعًفا في سعره خالل أسبوع واحد، إذ بلغ 
في األسبوع الماضي 2.5 دينارا، وارتفع هذا األسبوع ليصل إلى 6 
دنانير يوم أمس األول )األربعاء(، قبل أن ينخفض أمس الخميس 

إلى 5 دنانير. 
وعزا تاجر األسماك في سوق المنامة المركزي لـ “البالد االقتصادي” 
الجزاف علي سلمان ارتفاع أسعار بعض أنواع األسماك إلى هبوب 
انخفاض  أثر في  ما  الشتاء،  األمطار خالل موسم  الرياح وهطول 

كميات المعروض من األسماك وبالتالي ارتفعت األسعار.

“األمطار” ترفع أسعار األسماك
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أمل الحامد

مليون دينار
2.3

جاللة الملك

خطاب الملك سلمان السنوي أمام مجلس الشورى

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني ان مملكة البحرين تتفاوض 
اتفاقيات تجارة  إلبــرام  7 دول  حاليًا مع 
حرة معها وهي: الهند، باكستان، الصين، 
المتحدة،  المملكة  نيوزيلندا،  استراليا، 
على  رده  في  مضيفا  الجنوبية،  وكــوريــا 
ســؤال لـــ “الــبــالد االقــتــصــادي”: “نــأمــل في 
الكثير  مــع  نوقع  أن   2022 المقبل  الــعــام 

منهم اتفاقيات تجارة حرة”.
جـــاء ذلـــك فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
لصندوق  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــس  الــزيــانــي 
لــإعــالن  الــعــمــل “تــمــكــيــن” حسين رجـــب 
 2022“ الصناعة  قطاع  استراتيجية  عن 
أولــويــات  تــنــدرج ضمن  والــتــي   ،”2026 -
التعافي  الواعدة بخطة  القطاعات  تنمية 

االقتصادي التي ستسهم في تعزيز موقع 
االقــتــصــاديــة،  الــبــحــريــن  مملكة  ومــكــانــة 
وُمستدامة  مــتــطــورة  لصناعة  لــلــوصــول 
وُمتقدمة،  مبتكرة  مــبــادرات  على  ترتكز 
لــتــحــقــق تــطــلــعــات الــمــواطــن الــبــحــريــنــي 
وأشار  التنمية.  أســاس ومحور  هو  الــذي 

ــر إلــــى أنــــه نـــظـــًرا لـــــدور الــقــطــاع  ــ ــوزي ــ ال
االقتصاد  تنمية  في  وإسهامه  الصناعي 
المشاريع  من  حزمة  هناك  فــإن  الوطني، 
االستراتيجية واالستثمارية التي ستعمل 
االستراتيجية على تنفيذها، والتي يفوق 

إجمالي قيمتها 90 مليون دينار.

إطالق االستراتيجية الصناعية )2022 - 2026( بـ 90 مليون دينار.. ورفع العمالة الوطنية لـ 25.3 %

البحرين تتفاوض مع 7 دول إلبرام اتفاقيات تجارة حرة

المؤتمر الصحافي إلطالق استراتيجية قطاع الصناعة “2022 - 2026” 

المنامة - بنا

االبتكار  مسابقة  في  أفكار   3 فــازت 
نسختها  فـــي  ــرة(  ــكــ )فــ الــحــكــومــي 
العهد  ــي  ول أطلقها  والــتــي  الــرابــعــة، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
األفكار  اختيار  بعد  آل خليفة،  حمد 
عــدًدا  ضمت  لجنة  قبل  مــن  الفائزة 
النهائية  المرحلة  فــي  الــــوزراء  مــن 
تصويت  جــانــب  إلــى  المسابقة  مــن 

الجمهور.
بالتهنئة  ــوزراء  ــ ــ ال لــجــنــة  وتــقــدمــت 
ألصــحــاب األفـــكـــار الــفــائــزة، والــتــي 
ضمت كاًل من فكرة تطبيق هويتي، 
المقدمة من محمد األنصاري وسيد 

أحــمــد حــمــيــد أحــمــد مــن مستشفى 
 Green ( الملك حمد الجامعي، وفكرة
by Grey( المقدمة من حمد إبراهيم 
ــؤون  األشـــغـــال وشـ وزارة  مــن  ــدو  بـ
ــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي،  ال

باختيار  الفائزة  الفكرة  إلــى  إضافة 
الجمهور وهي فكرة المنصة الوطنية 
)نسمعك(  لــلــصــم  الــمــرئــي  لــالتــصــال 
النعيمي  سليمان  مهند  من  المقدمة 

من وزارة شؤون اإلعالم.

ــوم الـــثـــالثـــاء  ــ ــع مــجــلــس الــــنــــواب يـ ــ رفـ
ــمــاضــي مــقــتــرًحــا بــصــفــة االســتــعــجــال  ال
القروض  بإسقاط  يقضي  الحكومة  إلــى 
ويبلغ  للمواطنين،  والعقارية  الشخصية 
ــروض عــلــى الــمــواطــنــيــن  ــقــ ــ مــجــمــوع ال

مصرف  أصدرها  إحصائيات  آلخر  وفًقا 
5,053.6 مليار دينار. وأشارت  البحرين، 
المتعلقة  المعلومات  فــي  اإلحــصــائــيــات 
بقطاع األشــخــاص في الــقــروض إلــى أن 
مجموع القروض العقارية تبلغ 2,244.1 
مليار دينار، فيما يأتي القروض المأخوذة 
بضمان الراتب 1,921.6 مليار دينار، فيما 

 98,8 االئــتــمــان  بــطــاقــات  ــروض  قـ بلغت 
الــودائــع  بضمان  وقـــروض  ديــنــار،  مليون 
السيارات  أما قروض  124 مليون دينار، 
لــيــصــل  ديــــنــــار،  مـــاليـــيـــن   108 فــبــلــغــت 
دينار،  مليار   5,053.6 القروض  مجموع 
وتصل القيمة اإلجمالية للقروض بحجم 

الميزانية العامة للدولة.

تفوق “هويتي” و “Green by Grey”... والجمهور يختار “نسمعك”

حجمها يفوق ميزانية الدولة... و”العقارية” تتصدر المشهد بـ 2,2 مليار

3 أفكار تفوز بمسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”

النواب يطلبون من الحكومة إسقاط قروض بـ 5 مليارات دينار

)١٩(

)08(

)05(

هبة محسن

علوي الموسوي

أمل الحامد

)18(
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زار القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، أمـــس الخميـــس ســـاح 
الجو الملكي البحريني، اطلع خالها 
علـــى أحـــدث المنظومـــات القتاليـــة 
المتطـــورة،  العســـكرية  والمعـــدات 
باإلضافـــة إلـــى مختلـــف مســـتويات 
العمل المتقدم والتـــي تواكب تنفيذ 
والحديثـــة،  التطويريـــة  الخطـــط 
وبرامج اإلعداد والتدريب العسكري 
في الســـاح.  وأكد القائد العام لقوة 

دفـــاع البحريـــن أنـــه بفضـــل بفضـــل 
االهتمـــام الكبيـــر الذي يوليـــه عاهل 
البـــاد القائد األعلى صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
أصبح ساح الجو الملكي البحريني 
منظومـــة عســـكرية متقدمـــة وفـــق 
أحدث االستراتيجيات، مشيدًا بدور 
رجالها األوفياء الذين سطروا أروع 
أمثلـــة البـــذل والتضحية في ســـبيل 
الدفاع عـــن مملكتنا الغالية، وحماية 

مكتسباتها ومنجزاتها الحضارية.

تجهيز “سالح الجو” بمعدات قتالية متطورة

الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى األولى 1443 - العدد 4826

منح وزير المالية اختصاصات 
المســاهـــم في “ممتلكــات”

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مرســـوم رقم 
)123( لســـنة 2021 بتســـمية الوزير المنوط 
به القيام باختصاصات المســـاهم في شركة 
ممتلكات البحرين القابضة “شركة مساهمة 

بحرينية مقفلة” )ش.م.ب.م(، جاء فيه:
الماليـــة  وزيـــر  يكـــون  األولـــى:  المـــادة 
واالقتصـــاد الوطنـــي هو الوزيـــر المنوط به 

القيـــام باختصاصـــات المســـاهم في شـــركة 
ممتلكات البحرين القابضة “شركة مساهمة 
بحرينيـــة مقفلـــة” )ش.م.ب.م( المنصـــوص 

عليها في النظام األساسي للشركة.
 المـــادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والـــوزراء  - كٌل فيمـــا يخصه-تنفيذ أحكام 
هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

خالد بن حمد: مبادرات نوعية لمنح الشباب المساحة إلطالق قدراتهم

عائلة بومحمد تطير بـ 70 ألف دوالر في ختام مواجهات “سين جيم”
اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة بمكتـــب ســـموه بقصـــر الوادي، 
وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي، بحضـــور 
أعضـــاء اللجنـــة المنظمة للنســـخة الثانية 
لبرنامـــج المســـابقات “ســـين جيـــم”، وذلك 
بعد ختام النسخة الثانية للبرنامج، والذي 
يعتبـــر من ضمـــن مبادرات ســـموه الهادفة 
لدعـــم المجـــاالت الثقافيـــة واالجتماعيـــة 
المكتـــب  مـــن  وبتنظيـــم  واإلنســـانية، 
اإلعامي لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وبالتعـــاون مـــع وزارة 

شؤون اإلعام.
الكبيـــر  بالتفاعـــل  “نشـــيد  ســـموه:  وقـــال 
مـــن العائـــات البحرينيـــة المشـــاركة فـــي 
مســـابقات برنامج ســـين جيم في موسمه 
اســـتمراره  الثانـــي، حيـــث حرصنـــا علـــى 
عاهـــل  الوالـــد  ســـيدي  لـــرؤى  ترجمـــة 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة لدعم مجـــاالت الحياة 
المختلفة، خصوصا االجتماعية والثقافية 
واإلنســـانية التـــي تعـــزز قيـــم الترابط بين 

أفراد المجتمع.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
“نثمـــن عالًيا الـــدور الكبير الذي يضطلع به 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، في قيادة فريق البحرين وتحقيق 
نجاحـــات وإنجـــازات متميـــزة فـــي كافـــة 
المجـــاالت، باإلضافة لما يوليه ســـموه من 
دعـــم واهتمام في تشـــجيع كافـــة البرامج 
لرفعـــة  الهادفـــة؛  الوطنيـــة  والمشـــاريع 

مملكتنا الغالية. 
وأضـــاف ســـموه: “نقـــدر الجهـــود الكبيـــرة 
التـــي يبذلها ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
لدعـــم الشـــباب فـــي المجـــاالت كافـــة مـــن 
التـــي  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط  خـــال 
يطلقهـــا ســـموه، والتي تدفع نحـــو تطوير 

مســـتوى الشـــباب واكتســـابهم المزيـــد من 
المعارف والخبـــرات؛ بهدف تعزيز الجهود 
الراميـــة إلـــى تهيئة وتمكين الشـــباب نحو 
المواصلة في االرتقاء بمختلف القطاعات 

بالمجتمع”. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
إطـــاق  علـــى  دائًمـــا  “نحـــرص  خليفـــة: 
المبـــادرات التـــي تشـــكل إضافـــة نوعيـــة 
فـــي المجتمـــع، وتدفـــع بمختلـــف الفئـــات 
إلـــى التفاعـــل ومنحهم المســـاحة إلطاق 
علـــى  واإلمكانـــات، وتشـــجعهم  القـــدرات 

المعرفـــة والتحـــدي مـــن خـــال التنافـــس 
الشـــريف، وتعزز بينهم العاقات األســـرية 
واالجتماعية ومبادئ الوالء وحب الوطن 
وقيادته”، مشـــيًرا ســـموه إلى أن ما شهده 
البرنامـــج مـــن تفاعـــل كبيـــرة، ســـاهم في 

ظهور هذه النسخة بشكل مميز. 
ونـــّوه ســـموه بالدور الكبير لوزارة شـــؤون 
اإلعـــام ولوزيـــر اإلعـــام علي بـــن محمد 
ودعـــم  التعـــاون  تعزيـــز  فـــي  الرميحـــي 
مبـــادرات خالـــد بـــن حمـــد، ونقـــل برنامج 
مســـابقات ســـين جيـــم بالصـــورة المميزة، 

مقدًرا ســـموه جهـــود اللجنـــة المنظمة في 
اإلعـــداد والتحضيـــر إلقامة هذه النســـخة 

من البرنامج. 
وأســـدل الســـتار علـــى مســـابقات برنامـــج 
ســـين جيـــم فـــي موســـمه الثانـــي بعـــرض 
الحلقـــة األخيـــرة على تلفزيـــون البحرين، 
والتـــي شـــهدت المواجهـــة الختاميـــة بين 
فريق عائلة بومحمد وفريق عائلة بورائد. 
وأســـفرت النتيجـــة النهائيـــة لهـــذه الحلقة 
عـــن فـــوز فريـــق عائلـــة بومحمـــد بجائـــزة 
المركـــز األول والتـــي تبلـــغ 70 ألـــف دوالر 
أمريكـــي، فيما حصل فريـــق عائلة بورائد 
علـــى جائـــزة المركـــز الثاني التـــي تبلغ 30 

ألف دوالر.
من جهته، أكد الرميحي: “أن وزارة شؤون 
اإلعـــام حريصـــة علـــى أن تكـــون شـــريًكا 
رئيسا في دعم مبادرات سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، إيماًنـــا منهـــا بأهمية 
تعزيـــز األهـــداف التـــي رســـمها مـــن خال 
هـــذه المبادرات المميزة، والتي تســـتهدف 
مختلف الفئـــات والمجاالت، حيث يعكس 
ذلـــك اهتمـــام ســـموه لترجمـــة توجيهـــات 
جالة العاهل، في دعم المجتمع ومختلف 
القطاعـــات”، مضيًفـــا أن مبـــادرات ســـموه 
تشـــكل فرصـــة حقيقيـــة للشـــباب إلظهـــار 
طاقاتهـــم وإبداعاتهـــم وابتكاراتهم، وهذا 
مـــا يصب في مصلحة تهيئتهم للمشـــاركة 
الحقيقيـــة فـــي تطويـــر مختلـــف مجاالت 
الحياة، مشـــيًرا إلى أن الوزارة تعتز كثيًرا 
في تسخير كافة اإلمكانات؛ لدعم برنامج 
المسابقات سين جيم في نسخته الثانية، 
بمـــا يلبـــي تطلعات ســـموه إلبـــراز وإنجاح 

هذا الحدث المميز.
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استقبل مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكي ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
أمس الخميس، قائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األمريكيـــة قائد 
األســـطول الخامـــس الفريـــق بحري 

تشارلز برادفورد كوبر.
األمـــن  مستشـــار  ســـمو  ورحـــب 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي 
بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات  بقائـــد 
المركزيـــة األمريكية قائد األســـطول 
الخامـــس، وتـــم اســـتعراض عاقات 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن 

البلديـــن الصديقين، وخصوصا فيما 
يتعلـــق بتعزيـــز الخبرات العســـكرية 
والدفاعية، مشـــيدًا ســـمّوه بعاقات 
الصداقـــة التاريخيـــة المتميزة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن والواليـــات 

المتحدة األمريكية.
وأكد ســـمو مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحرس الملكي عمق الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية الفاعلـــة والمتناميـــة 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، والتزامهما 
بترسيخ األمن والسام في المنطقة، 
وتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة لكا 

البلدين والشعبين.

تعزيز الخبرات العسكرية والدفاعية مع أميركا

جاللة الملك
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن 
ما تحقق في ظل المســـيرة التنموية الشاملة لعاهل 
الباد لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة من منجزات ونجاحات متواصلة تتطلب 

مواصلة الجهود الوطنية بروح الفريق الواحد لدعم 
استمرارية التطوير المعزز لانفتاح والنمو بما يرفد 
مساعي التنمية، مشـــيًرا إلى أن تعزيز التعاون بين 
مجلســـي النواب والشورى والمؤسســـات اإلقليمية 
والدوليـــة فـــي المجال التشـــريعي يســـهم في دعم 
المســـيرة البرلمانية الوطنيـــة ويعزز مقومات البنية 

التشريعية.
 جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصـــر الرفاع أمس، 
رئيس االتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشـــيكو، 
بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة، حيث رحب ســـموه برئيس االتحاد 

البرلماني الدولي، منوهـــًا بالجهود التي يضطلع بها 
االتحـــاد البرلماني الدولي لتعزيز العمل التشـــريعي 

في دعم التنمية المستدامة.
 مـــن جهته، أعرب رئيس االتحـــاد البرلماني الدولي 
عن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، على مـــا يوليه من 

حـــرٍص واهتمـــام علـــى تعزيـــز التعـــاون الدولي في 
المجال التشـــريعي، مشـــيًدا بالعمل التشـــريعي في 
مملكة البحريـــن والنجاحات التـــي تحققها المملكة 

في هذا المجال.
 حضـــر اللقاء رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينل، 

ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.

مساندة الجهود البرلمانية بالشراكة مع المؤسسات الدولية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مواصلـة العمـل بـروح الفريـق لدعـم تعـزيـز االنفتـاح
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المنامة - بنا

رفـــع رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الصالـــح 
البـــاد  عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة تفّضل 
بكـــر  أبـــي  قـــادة  بتســـّلم  جالتـــه 
الصّديـــق مـــن الطبقـــة األولـــى مـــن 
األحمـــر  للهـــال  العربيـــة  المنظمـــة 
والصليـــب األحمر، تقديـــرًا وعرفاًنا 
بجهود جالته اإلنسانية المشهودة 
المســـتويين  علـــى  والمقـــّدرة 
اإلقليمـــي والدولـــي. وأكـــد “جالـــة 
الملـــك قائـــدًا للعمـــل، ويمتلك رؤى 
وطموحـــات  شـــاملة،  إنســـانية 
وتطلعـــات نبيلـــة لترســـيخ مبـــادئ 
اإلنسانية والسام في العالم أجمع، 
البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت  والتـــي 
وبفضـــل رؤية وتوجيهـــات جالته 
الســـديدة رعـــاه هللا، ذات مســـيرة 

مســـارات  فـــي  ومشـــرفة  زاخـــرة 
العطاء اإلنساني والمواقف النبيلة، 
راعية للعمل اإلنســـاني والتطوعي، 
وتعـــد نموذًجـــا رائًدا، وذات ســـجٍل 
حافٍل، ومبادرات نوعية ومتعددة، 
على كافة الُصعد، بما يجّسد إيمان 
جالته حفظه هللا، وأبناء البحرين 
والتضامـــن  الخيـــر  بقيـــم  الكـــرام 
الـــدول  مـــع  اإلنســـاني  والتكافـــل 

والشعوب كافة”.
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  ودعـــا 
يديم جالتـــه معّلمًا وملهمًا وقائدًا، 
متمنًيـــا لجالتـــه ومملكـــة البحرين 
الغاليـــة دوام التقـــدم والنمـــاء فـــي 
ظـــل القيادة الحكيمة لجالته؛ وأن 
يبقـــي جالته ذخرًا وســـنًدا للوطن 
ونهضتـــه  مســـيرته  يقـــود  الـــذي 
وحنكـــة  حكمـــة  بـــكل  المباركـــة 

واقتدار.

الرؤى الملكية جعلت البحرين ذات مسيرة زاخرة

سرعة الرد على النقاط الواردة في “أمانة التظلمات”
ترسيخ الشفافية والمحاسبة والتفاعل مع الجهات الرقابية... وزير الداخلية يوجه:

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، األمين 
العـــام للتظلمـــات نـــواف المعـــاودة، وذلك 
بحضور رئيس األمـــن العام ووكيل وزارة 

الداخلية.
وأعرب الوزير عـــن تقديره لجهود األمانة 
العامـــة للتظلمـــات ودورهـــا فـــي النهوض 
والوظيفيـــة  القانونيـــة  بمســـئولياتها 
العمـــل  بآليـــات  والتزامهـــا  بهـــا،  المنوطـــة 
االحترافية التي ترتكـــز على الموضوعية 
والحياديـــة والتقيد بالقوانين ذات الصلة، 
بمـــا يؤكـــد ســـيادة القانـــون ويســـهم فـــي 

ترسيخ نهج اإلصاح والعدالة.
وأكد الوزير، خال اللقاء، أهمية ترســـيخ 
مبـــادئ الشـــفافية والمحاســـبة والتفاعـــل 
البنـــاء مـــع الجهـــات الرقابيـــة، فـــي إطـــار 
دولة المؤسســـات والقانون، منوها إلى أن 

زيادة الوعي وتطوير آليات عمل األجهزة 
الرقابيـــة، يســـهم في رفع معـــدالت األداء 
وتحقيـــق  المقدمـــة  الخدمـــات  وجـــودة 

الغايات المنشودة.
وتســـلم الوزير، نسخة من التقرير السنوي 
لألمانـــة العامة للتظلمـــات “2020/2021”، 
موجهـــا اإلدارات المعنيـــة إلى ســـرعة الرد 

على النقـــاط الـــواردة بالتقريـــر والمتعلقة 
بعمـــل وزارة الداخليـــة، وذلـــك فـــي إطـــار 
استراتيجية الشـــراكة المجتمعية الهادفة 
مـــع  والتواصـــل  التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى 
والفعاليـــات  الوطنيـــة  المؤسســـات  كافـــة 

المجتمعية.
من جهتـــه، أعرب األمين العـــام للتظلمات 

عن شـــكره وتقديره لوزير الداخلية، الفتا 
إلـــى أن دعم الوزير والتعـــاون الذي تبديه 
الـــوزارة، أســـهم فـــي إنجـــاح دور األمانـــة 
العامـــة للتظلمـــات وأداء المهـــام الموكلـــة 

إليها. 
حضـــر اللقـــاء الوكيـــل المســـاعد للشـــئون 

القانونية.

المنامة - وزارة الداخلية

القضيبية - مجلس النواب

رفعت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
آيـــات  أســـمى  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت 
التهاني وعظيم التبريكات إلى عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة تفضل 
جالته باستام أرفع أوسمة المنظمة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــال  العربيـــة 
األحمـــر “قـــادة أبـــي بكـــر الصديـــق” 
رضـــي هللا عنـــه، من الطبقـــة األولى، 
تقديرا لجهود جالته في دعم العمل 
اإلنساني عربيًا ودوليًا، وعرفانًا بدور 
مملكـــة البحريـــن الرائد وإســـهاماتها 
الخيرية واإلغاثيـــة والتوعية لصون 

كرامة وحقوق اإلنسان.
قائـــد  العاهـــل  جالـــة  أن  وأكـــدت 
حضاريـــة  برؤيـــة  لإلنســـانية،  ملهـــم 

عصريـــة وتنموية، وأن جهود جالته 
ومبادراته المســـتمرة أيده هللا تؤكد 
الرفيـــع  الكبيـــر واالهتمـــام  الحـــرص 
فـــي تعزيز قيـــم التكافل والتســـامح 
والتضامن التـــي تدعو إليها المنظمة 

العربية، محليًا وإقليمًا ودوليًا.
ونوهت بالتوجيهات الملكية السامية 
لتقديـــم كافة أشـــكال وصـــور العون 
والمســـاعدة واإلغاثة اإلنسانية وفق 
منظور تنموي عصري رائد من خال 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وعبر الدعم الملكي الســـامي لجمعية 
الهال األحمـــر البحرينـــي التي تعزز 
دورها المتميز وحضورها المجتمعي 
والمؤسسي الفاعل في ظل المسيرة 

التنموية الشاملة بقيادة العاهل.

زينل: جاللة الملك ذو رؤية حضارية تنموية

المكتبة العربية ثرية بإسهامات المفكرين السعوديين

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، بإســـهامات 
المفكرين والباحثين السعوديين، والتي 
مـــن شـــأنها أن تثـــري المكتبـــة العربيـــة 
بأحـــدث اإلصـــدارات المواكبة لمســـيرة 
الخيـــر والنمـــاء التـــي تشـــهدها المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك لدى تســـلمه نســـخة من كتاب 
“قائـــد التغييـــر”، الـــذي يوثق جـــزًءا من 
سيرة وإنجازات ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 

الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبد 
العزيز آل سعود. 

وتسلم نســـخة من هذا اإلصدار المهدى 
له مـــن رئيس تحرير صحيفـــة الجزيرة 
الســـعودية خالد المالك، خال استقباله 
مديـــر مكتب الصحيفة بمملكة البحرين 

جمـــال الياقـــوت. كمـــا اســـتقبل الشـــيخ 
خالد بن عبـــد هللا األمين العام للمنظمة 
العربية للهال األحمر والصليب األحمر 
صالـــح التويجـــري، الـــذي أهداه نســـخة 
مـــن أحـــدث إصداراتـــه بعنـــوان “العمل 

التطوعي.. آفاق وتطلعات”.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، امس، فـــي مكتبه بمقـــر وزارة 
الخارجيـــة، الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمـــن بن علـــي آل خليفـــة، وذلك بمناســـبة 
صدور المرســـوم الملكي الســـامي بتعيينه ســـفيًرا لمملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة. وأثناء اللقاء، هنأ وزير الخارجية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة بمناســـبة الثقة الملكية الســـامية بتعيينه ســـفيًرا 
لمملكة البحرين لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، متمنًيا لكل التوفيق 
والســـداد فـــي أداء مهـــام عملـــه الدبلوماســـي الجديـــد لتعزيـــز عاقـــات األخوة 
التاريخيـــة بيـــن البلدين والشـــعبين الشـــقيقين. بـــدوره، أعرب الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن بالغ اعتزازه وامتنانه للثقة الملكية الســـامية 
بتعيينه في هذا المنصب، معبًرا عن شكره للزياني على دعمه ومساندته، مؤكًدا 
حرصه على بذل قصارى جهده في أداء المهام الموكلة إليه على أفضل وجه.

بذل أقصى الجهود لتعزيز العالقات مع السعودية

العاهل قائد ملهم للعمل اإلنساني والخيري والتطوعي
مهنئاً جاللته بمنحه قالدة “أبي بكر الصديق” ... “رئيس األعلى للصحة”:

رفـــع رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
بن خالد آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات، مقرونًة بخالص األمنيات 
إلى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
تفضـــل جالته بتســـلم قـــادة أبي بكر 
الصديـــق رضـــي هللا عنـــه مـــن الطبقـــة 
األولـــى تقديـــرًا لجالتـــه علـــى جهوده 
علـــى  الكبيـــرة  اإلنســـانية  ومســـاعيه 
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

وأكد أن “جالة العاهل قائٌد ألهم شعبه 
حب الخير والســـعي له، فغدت مملكتنا 
أنموذجًا في العمل الخيري واإلنســـاني 
فـــي أنحـــاء األرض، عبر جهـــود جالته 
ومبادراتـــه الخّيـــرة لخدمـــة اإلنســـانية 
ومواســـاة الشـــعوب األقـــل حظـــًا مـــن 

واهتمامـــه  جالتـــه  حـــرص  خـــال 
الكبيـــر بتعزيز قيم التكافل والتســـامح 
إليهـــا جميـــع  التـــي تدعـــو  والتضامـــن 
األديـــان الســـماوية وتنادي بهـــا المنابر 

الدولية”.
وأشـــار إلى أّن “العمل اإلنساني متجذٌر 
مـــن  ويعتبـــر  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
الخصال الكريمة التي ُعرف بها شـــعب 
البحرين وتوارثوه كابًرا عن كابر وعلى 
مـــدى العصـــور وبلـــغ ذروته فـــي العهد 
الزاهـــر لجالتـــه، من خـــال العديد من 
المبـــادرات التـــي أســـهمت فـــي ازدهار 
العمل اإلنســـاني والخيـــري والتطوعي، 
وأن توجيهـــات جالتـــه هـــي النبـــراس 

الذي نقتدي به على الدوام”.
كما نوه رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـ “الجهود المتوالية لحكومتنا برئاســـة 

الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة والتي تقوم بترجمة 
الملـــك  جالـــة  وتطلعـــات  توجيهـــات 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي منـــح 
الفضـــاء المناســـب لإلنجاز فـــي ميدان 

واإلنســـاني  الخيـــري  والعمـــل  العطـــاء 
مســـيرة  علـــى  ينعكـــس  ممـــا  الرحـــب 

التنمية المستدامة”.
وقـــال: “إننـــا إذ نعبـــر عـــن فخرنا وفخر 
شـــعب البحريـــن واعتـــزازه بمـــا يوليـــه 
جالتـــه مـــن حـــرص واهتمـــام ورعاية 
الخّيـــرة  اإلنســـانية  الجهـــود  لترســـيخ 
والمســـاعي األخوية النبيلة، وما يبذله 
صادقـــة  جهـــود  مـــن  العاهـــل  جالـــة 
اإلنســـانية  القيـــم  لتعزيـــز  ومخلصـــة؛ 
إلـــى  مبتهليـــن  الســـامية،  واألمميـــة 
المولـــى العلي القدير أن يحفظ جالته 
لهـــذه  والتقـــدم  الرفعـــة  كل  ويحقـــق 
األوفيـــاء،  وأبنائهـــا  الغاليـــة  المملكـــة 
معاهدين جالته على السير على هدي 
توجيهاتـــه الســـديدة فـــي كل مـــا يرفع 

مكانة مملكتنا الخير بين األمم”.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الشيخ محمد بن عبدالله

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مـــن  عـــدًدا  النعيمـــي،  ماجـــد 
الحاصلين على شهادات الدكتوراه 
والماجســـتير من منتســـبي الوزارة، 
والذين قاموا بإهداء الوزير نســـًخا 
من رســـائلهم، وقدموا شـــروًحا عن 

النتائـــج والتوصيات الـــواردة فيها، 
حيث أثنى الوزير على الجهود التي 
بذلوهـــا خـــال دراســـتهم الجامعية 
الشـــهادات  هـــذه  علـــى  للحصـــول 
العليا، متمنًيا للجميع دوام التوفيق 

والنجاح.

النعيمي يتسلم نسًخا من 
رسائل حملة الشهادات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اعتمـــد 
ماجد النعيمـــي قـــراًرا بالترخيص 
إلنشـــاء مدرســـة خاصـــة وطنيـــة 
تحت مسمى )مدرسة عبدالرحمن 
كانـــو - ديـــار( للطلبـــة مـــن ســـن 4 

سنوات حتى 12 سنة. 
ونص القرار على التزام المدرســـة 
بأحكام المرسوم بقانون رقم )25( 
المؤسســـات  بشـــأن   1998 لســـنة 
الخاصـــة  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
لـــه،  تنفيـــًذا  الصـــادرة  والقـــرارات 
مملكـــة  فـــي  الســـارية  والقوانيـــن 
البحرين، وكافة القرارات الصادرة 
تنفيـــًذا لهـــا، والقواعـــد واألنظمـــة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  قانوًنـــا،  المقـــررة 
االســـتيعابية  بالطاقـــة  االلتـــزام 
للطلبـــة والمرخـــص بهـــا مـــن قبـــل 
وزارة التربية والتعليم في المبنى 
رفـــع  وعـــدم  للمدرســـة،  الحالـــي 

هـــذا العـــدد إال بعـــد الحصول على 
موافقـــة كتابيـــة منهـــا، وااللتـــزام 
التـــي وافقـــت  المناهـــج  بتطبيـــق 
عليها الـــوزارة، ومواكبـــة التطوير 
الـــذي يطرأ عليها، وعـــدم تغييرها 
إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة 
وااللتـــزام  الـــوزارة،  مـــن  كتابيـــة 
الدراســـية  المـــواد  بتدريـــس 
اإللزاميـــة )اللغـــة العربيـــة، التربية 
وجغرافيـــة  تاريـــخ  اإلســـامية، 
البحريـــن، مادة التربية للمواطنة(، 
وتنفيذ برنامـــج تدريبي للمعلمين 
وآخـــر  أهـــم  علـــى  إلطاعهـــم 
التربويـــة، وتجهيـــز  المســـتجدات 
المدرســـة بمـــا يتفـــق والمتطلبات 
التربويـــة الحديثـــة، واتخـــاذ كافة 
أمـــن  تضمـــن  التـــي  االحتياطـــات 
وســـامة الطلبة والموظفين أثناء 

تواجدهم في المدرسة.

الترخيص إلنشاء مدرسة “عبدالرحمن كانو - ديار”

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، امس بمقـــر وزارة الخارجية، 
لمجلـــس  الدائمـــة  البعثـــة  رئيـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لدى 
األمـــم المتحدة في فيينـــا العقيد علي 

الجودر.
وأهدى الجودر وزير الخارجية نسخة 
من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها 
من جامعـــة برونيل بالمملكة المتحدة، 

تحت عنـــوان “مكافحة عملية غســـيل 
األموال”.

وهنأ وزير الخارجية، الجودر بمناسبة 
حصولـــه علـــى شـــهادة الدكتـــوراه من 
جامعـــة برونيـــل العريقـــة، مثنًيـــا على 
الجهـــد العلمي والبحثي الذي بذله في 
إعداد هذه الدراســـة القيمة التي تمثل 
إضافة مهمة إلى مكتبة العلوم األمنية، 

متمنًيا له كل التوفيق والنجاح.

الزياني يتسلم نسخة من “مكافحة غسيل األموال”
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3 أفكــار تفــوز بمسابقــة االبتكــار الحكومــي “فكــرة”
تفوق “هويتي” و “Green by Grey”... والجمهور يختار “نسمعك”

االبتـــكار  مســـابقة  فـــي  أفـــكار   3 فـــازت 
الحكومـــي )فكـــرة( فـــي نســـختها الرابعة، 
والتـــي أطلقها ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بعـــد اختيار 
األفكار الفائـــزة من قبل لجنة ضمت عدًدا 
مـــن الـــوزراء فـــي المرحلـــة النهائيـــة مـــن 

المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور.
وتقدمت لجنـــة الوزراء بالتهنئة ألصحاب 
األفـــكار الفائـــزة، والتـــي ضمـــت كًل مـــن 
فكرة تطبيق هويتـــي، المقدمة من محمد 
األنصـــاري وســـيد أحمـــد حميـــد أحمد من 
مستشـــفى الملـــك حمد الجامعـــي، وفكرة 
حمـــد  مـــن  المقدمـــة   )Green by Grey (
إبراهيم بدو من وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، إضافـــة 

إلـــى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي 
فكـــرة المنصـــة الوطنية للتصـــال المرئي 
للصم )نسمعك( المقدمة من مهند سليمان 

النعيمي من وزارة شؤون اإلعلم.
وأشـــادت اللجنة بما تـــم تقديمه من أفكار 
إبداعيـــة متميزة تصب فـــي تعزيز كفاءة 
الخدمـــات الحكوميـــة وتحســـين جودتها 
وبالتالـــي تطويـــر األداء الحكومـــي وفـــق 
اللجنـــة  منوهـــًة  المنشـــودة،  األهـــداف 
تأهلـــت  التـــي  عشـــر  االثنـــي  بالعـــروض 
للمرحلـــة النهائيـــة، معربـــًة عـــن تمنياتهـــا 
ألصحابهم بالتوفيق في مشاركات قادمة.

أصحـــاب  بذلـــه  الـــذي  للجهـــد  وتقديـــًرا 
األفـــكار الفائـــزة ومواصلـــة تنفيـــذ األفكار 
بأعلـــى معاييـــر الجـــودة والتميـــز، ســـيتم 
عـــرض األفـــكار علـــى اللجنـــة التنســـيقية 

برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء تمهيـــًدا لتطبيقها 

بـــكل  المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي 
فكـــرة منهـــا. وضمـــت لجنـــة الـــوزراء كل 

مـــن محمد المطـــوع وزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء، وفائقـــة الصالح وزيـــرة الصحة، 

وزايـــد الزيانـــي وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، وأيمـــن المؤيـــد وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة، ووائل المبـــارك وزير 

شؤون الكهرباء والماء.
وتأهلـــت األفـــكار الثـــلث بعد سلســـلة من 
مراحـــل التقييـــم في إطار المســـابقة التي 
تهـــدف لتعزيـــز ثقافـــة اإلبـــداع واالبتـــكار 
باعتبارها محرًكا رئيسًيا للتطوير بما يتيح 
الفرصة إلشراك موظفي القطاع العام في 
طـــرح األفـــكار والمقترحـــات التـــي تخدم 
تطلعـــات العمل الحكومي وتطوير جودته 
ومخرجاتـــه من خلل تحويـــل التحديات 
إلـــى فرص تطويرية تتماشـــى مـــع مبادئ 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 وهي 
االستدامة والتنافسية والعدالة، وبرنامج 

الحكومة 2022 - 2019.

المنامة - بنا

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  خليفـــة،  آل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف، بحضـــور نائب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري وعـــدد من 
المســـؤولين، وذلـــك في إطـــار متابعة 

احتياجـــات األهالـــي التي تـــم رصدها 
خـــلل الزيارات التفقديـــة لفريق عمل 
المحافظـــة الميدانـــي، ســـعًيا للرتقاء 
بالخدمـــات المقدمـــة والحـــرص علـــى 
تنفيذهـــا بالجـــودة العاليـــة بمـــا يعـــود 
مختلـــف  فـــي  الجميـــع  علـــى  بالنفـــع 

مناطق المحافظة.
وخـــلل اللقاء، بحث ســـمو المحافظ، 
مـــن  عـــدد  فـــي  العمـــل  تطـــورات 

المشـــروعات الخدمية والتنموية التي 
يجـــري تنفيذها بالمحافظة ومناقشـــة 
سبل االرتقاء بمشاريع البنية التحتية 
باإلضافة إلى إنشـــاء وتطوير مشاريع 
المتنزهـــات وطـــرق المشـــاة في نطاق 
الجنوبيـــة، وذلك ضمن متابعة ســـموه 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  الحتياجـــات 

بمختلف المناطق.
وأكـــد ســـموه أن المحافظـــة الجنوبية 

حريصـــة علـــى مواصلة أطـــر التعاون 
والتنســـيق المشـــترك والمتواصـــل مع 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي لرفـــع مســـتوى 
جـــودة وكفاءة الخدمـــات ودورها في 

دعم أهداف التنمية المستدامة.
وشـــدد علـــى أن المحافظـــة تحـــرص 
وبشـــكل مســـتمر على تعزيز التواصل 
الميدانـــي الـــذي يعـــد ركيزة أساســـية 

خـــلل  مـــن  المحافظـــة،  عمـــل  فـــي 
مواصلة الزيارات الميدانية والجوالت 
التفقديـــة للطـــلع علـــى احتياجـــات 
المواطنين ومتابعة مستجدات حزمة 
المشاريع التنموية بالمحافظة، مشيًرا 
إلـــى أن المحافظـــة تأخذ علـــى عاتقها 
حصـــر احتياجـــات األهالـــي من خلل 
دراســـتها ومناقشتها خلل اجتماعات 
واللقـــاءات  التنســـيقي  المجلـــس 

التنسيقية.
وفي ختام اللقاء، أشـــاد سمو محافظ 
المحافظة الجنوبية بمستوى التعاون 
األشـــغال  ووزارة  المحافظـــة  بيـــن 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني 
التنمويـــة،  الخطـــط  متابعـــة  فـــي 
ومشـــاركة الوزارة الفاعلة في سلسلة 
للنهـــوض  الميدانيـــة  الزيـــارات  مـــن 

بمستوى المشاريع الخدمية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

إنشاء وتطوير مشاريع المتنزهات وطرق المشاة في “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي: حريصون على مواصلة التعاون مع “األشغال”

منح شهادات التخصيص في شرقي الحد وسترة
تسليم المفاتيح للمنتفعين في مدينة سلمان

في إطـــار التوجيهات الملكية الســـامية 
بتوفير 40 ألف وحدة ســـكنية، وتنفيًذا 
ألمـــر ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بتوزيـــع 2000 وحـــدة 
ســـكنية على المواطنين، واصلت وزارة 
اإلســـكان عمليـــة التوزيعات اإلســـكانية 
مـــن  المســـتحقين  المواطنيـــن  علـــى 
مختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن، 

ضمن جدول زمني.
المشـــاريع  إن  اإلســـكان  وزارة  وقالـــت 
اإلسكانية تضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
ظـــل  فـــي  تحققـــت  التـــي  اإلســـكانية 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــلد صاحـــب الجللة الملـــك حمد بن 
االهتمـــام  مؤكـــدًة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الكبيـــر الـــذي توليـــه الحكومـــة برئاســـة 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيس مجلس الوزراء لتوفير الوحدات 

اإلسكانية للمواطنين.
التوزيعـــات  أن  إلـــى  الـــوزارة  ولفتـــت 
اإلســـكانية تأتـــي بالتوافـــق مـــع التـــزام 
الحكومـــة بالعمـــل علـــى توفيـــر 25 ألف 
وحدة ســـكنية ضمن برنامـــج الحكومة، 

بما يحقق تطلعات المواطنين.
كمـــا أكدت الـــوزارة تكامل خطـــة العمل 
جديـــدة  مـــدن  بإنشـــاء  يتعلـــق  فيمـــا 
خلـــق  فـــي  تســـهم  تنمويـــة  ومشـــاريع 
المزيـــد مـــن المشـــاريع اإلســـكانية التي 
منهـــا،  االســـتفادة  للمواطنيـــن  يمكـــن 
وذلـــك تحقيًقـــا ألهداف خطـــة التعافي 

االقتصادي.
هـــذا واســـتقبلت الـــوزارة المســـتفيدين 
بمبناها أصحـــاب الطلبات ضمن القوائم 

التـــي قامـــت بإعدادها بصورة مســـبقة، 
متبعيـــن كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والوقائيـــة اللزمـــة في عمليـــة التوزيع، 
وذلـــك الســـتلم شـــهادات التخصيـــص 
بمدن شرق الحد وشرق سترة، باإلضافة 
إلى تســـليم المفاتيح في مدينة سلمان 

ضمن وتيرة عمل متسارعة ومستمرة.
هـــذه  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة 
على واجهات بحرية، كما توفر مسارات 
لممارســـة رياضـــة المشـــي والدراجـــات 
الهوائيـــة، فضـــلً عـــن توفر المســـاحات 
بالتشـــجير  واالهتمـــام  المفتوحـــة 
والمســـاحات الخضراء، وذلك في إطار 
حـــرص الحكومـــة على توفيـــر مقومات 
اإلســـكانية.  بالمشـــاريع  الحيـــاة  جـــودة 
مشـــيرة إلى حرصها الدائـــم على توفير 
المتطلبـــات اإلســـكانية والتنمويـــة مـــن 
أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين 

التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـلمية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بن علي آل خليفة، المصور عيســـى 
إبراهيـــم الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن 
كتابـــه “ذاكـــرة عين”. وثمن الشـــيخ 
المبـــذول  الجهـــد  بمســـتوى  خالـــد 
فـــي إعداد هذا الكتـــاب الذي يوّثق 

رحلته الفوتوغرافية خلل خمس 
وعشـــرين رحلة قام بهـــا على مدى 
ســـبعة عشـــر عاًمـــا، ســـافر خللهـــا 
إلـــى العديـــد من الـــدول وتنقل عبر 
ثقافات متنوعة. وأشـــاد بالمستوى 
االحترافـــي والـــذوق الفنـــي للصور 

الذي تضمنها الكتاب.

وزير العدل: عيسى إبراهيم مصور محترف

المنامة - بنا

رئيـــس  باتشـــيكو  دوارتـــي  أشـــاد 
بمـــا  الدولـــي،  البرلمانـــي  االتحـــاد 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
فـــي  ومتميـــزة  رائـــدة  إنجـــازات 
خصوصـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
والمجـــال  الديمقراطـــي  المجـــال 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  الحقوقـــي، 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل 
البلد صاحـــب الجللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأضـــاف أن رؤيـــة وحكمـــة جللة 
الملـــك جعلت من مملكـــة البحرين 
نموذجا مشرفا في العمل واالنجاز، 

واإلرادة والطمـــوح، كوطـــن يعمـــل 
وفـــق رؤيـــة ثاقبـــة، نحـــو تحقيـــق 
أهـــداف وطنيـــة عاليـــة، ويواكـــب 
نهضـــة  العالمـــي، ويشـــهد  التطـــور 

شاملة.

باتشيكو: إنجازات البحرين في الديمقراطية متميزة

دوارتي باتشيكو 



local@albiladpress.com

الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى األولى 1443 - العدد 4826
06

المنامة - وزارة الداخلية

للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  تمكنـــت 
واألدلـــة الجنائيـــة من القبـــض على 7 
آســـيويين تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بين 
)33 إلى 38 عامـــًا( لمحاولتهم تهريب 
كميـــة من المـــواد المخـــدرة تزن نحو 

600 جرام.
بأنـــه  العامـــة  اإلدارة  وأوضحـــت 
وردت معلومـــات تفيد عـــن عزم أحد 
األشـــخاص القيام بتهريـــب كمية من 
المـــواد المخـــدرة عبر المنفـــذ الجوي، 
مكافحـــة  شـــرطة  قامـــت  وعليهـــا 
المخـــدرات بعمليات البحث والتحري 
علـــى  القبـــض  عـــن  أســـفرت  التـــي 
تهريـــب  محاولتـــه  أثنـــاء  الشـــخص 
عدد من الكبســـوالت بداخل أحشائه، 
مضيفـــًة بأنـــه تـــم القبض علـــى باقي 
األشـــخاص المتورطيـــن فـــي داخـــل 

المملكة.

القبــض علــى 7 
آسيويين حاولوا 

تهريب المخدرات

القائم باألعمال العراقي

مواقف البحرين 
الـــــــداعــــمــــــة 
لــلــعـــــــــــــــراق 
محـــل تقـــديـــر

المنامة - وزارة الداخلية

كرم نائب محافظ الشمالية العميد خالد الدوسري عددًا من منتسبي 
المحافظة؛ نظير جهودهم المخلصة وعملهم المتميز، ومســـاهمتهم 

الفاعلة في االرتقاء بالعمل.
وأشـــاد نائـــب محافـــظ الشـــمالية بجهـــود المكرميـــن وتفانيهـــم في 
أداء المهـــام والواجبـــات الوظيفية في مختلف األنشـــطة والبرامج 
أن  إلـــى  للمجتمـــع، مشـــيرًا  المحافظـــة  التـــي تقدمهـــا  والخدمـــات 
المحافظـــة تزخر بالكـــوادر الوظيفية ذات الكفـــاءة والتميز العملي، 

متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

نائب محافظ الشمالية: كوادرنا الوظيفية كفوءة

طالبتان تحرزان المركز األول بجائزة لولوة آل خليفة للقصة القصيرة

فـــازت الطالبتان فاطمة عبدالشـــهيد 
مـــن  خليـــل  علـــي  وزينـــب  البقالـــي، 
مدرسة المالكية االبتدائية اإلعدادية 
جائـــزة  فـــي  األول  بالمركـــز  للبنـــات 

الشـــيخة لولوة بنت محمد آل خليفة 
للقصة القصيرة لألطفال، عن الفئتين 

العمريتين )16-13(، و)10-12(.
وداد  المدرســـة  مديـــرة  وقالـــت 
البنغديـــر الدوســـري إن هـــذا اإلنجـــاز 
تقدمـــه  لمـــا  طبيعيـــة  نتيجـــة  جـــاء 

وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن مناهج 
وأنشـــطة ومشـــروعات محفـــزة على 
اإلبـــداع اللغـــوي، كمـــا يأتـــي تتويجـــًا 
البتين في مجـــال الكتابة  لجهـــوِد الطَّ
اإلبداعيـــة، فـــي ظـــل دعم ومســـاندة 
المدرســـة لهما، مـــن خالل إشـــراكهما 

فـــي مشـــروع )أساســـي قـــوي(، الذي 
يشـــتركان فيه كقياديتين صغيرتين 
ة  تقدمان من خالله البرامج التأسيسيَّ
للمهـــارات األساســـية لزميالتهن، إلى 
جانـــب اشـــتراكهما بمشـــروع )تحدِّي 
صقـــل  والـــذي  العربـــي(،  القـــراءة 

معجمهمـــا اللغوي وســـاهم فـــي تميز 
إنتاجهما القصصي.

وأضافـــت المديـــرة المســـاعدة حنان 
مرهـــون أن امتالك هاتيـــن الطالبتين 
المتميزتين لهذه الموهبة جعل منهما 
عضوتان بارزتـــان بلجنة الموهوبات، 

التـــي بدورهـــا حرصـــت علـــى تنميـــة 
إشـــراكهما  خـــالل  مـــن  موهبتهمـــا 
بمجموعـــة مـــن المســـابقات الداخلية 
والمحلية، ومنها هذه المســـابقة التي 
آتـــت ُأكلها بهذا الحصاد الجميل الذي 

نفخر به اليوم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لعمـــل  الرقابـــي  الـــدور  إطـــار  فـــي 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
قام عدد من أعضاء مجلس مفوضي 
المؤسســـة بزيارة ميدانيـــة إلى مركز 
شـــرطة جنـــوب العاصمـــة؛ للوقـــوف 
بهـــا،  المعمـــول  اإلجـــراءات  علـــى 
واالطالع على كيفية تلقي البالغات 
وآلية سير إجراءاتها وسرعة إحالتها 

إلى النيابة العامة.
الزيـــارة  خـــالل  األعضـــاء  والتقـــى 
مسؤولي المركز، وتمت مناقشة عدد 
من المواضيـــع ذات العالقة بمختلف 
اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي المركز من 
الناحيـــة الحقوقية، كمـــا تم االطالع 
على مرافـــق المركز وغرف التوقيف، 
والتأكـــد من تطبيق معاييـــر المعاملة 
عليهـــا  يحصـــل  التـــي  اإلنســـانية 
الموقوفيـــن، باإلضافـــة إلـــى التحقق 

مـــن مـــدة مالءمـــة ظـــروف المـــكان 
مـــن حيـــث الســـالمة وضمـــان األمـــن 
للموقوفين، فضال عـــن االطالع على 
الخدمات واإلجراءات المتبعة والتي 

يتم تقديمها للمراجعين.
يذكـــر أن هـــذه الزيـــارة تأتـــي ضمـــن 

خطـــة عمـــل المؤسســـة لتفقـــد مراكز 
اإلصالح والتأهيل واالحتجاز؛ بهدف 
االطـــالع عـــن كثب على مـــدى التزام 
تلـــك المراكـــز مـــن تطبيـــق المعاييـــر 
حقـــوق  وتعزيـــز  بحمايـــة  المرتبطـــة 

اإلنسان.

التحقق مــن المعــاملــة اإلنسانـيــة 
في “شرطة جنوب العاصمة”

المنامة - وزارة العمل

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه، الســـفير 
عبـــد الرحمـــن جليـــل الشـــيخ، بمناســـبة 
تعيينه )ســـفير الخير( للمؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية.
وبهذه المناســـبة، قدم حميـــدان التهنئة 
ســـفير  لقـــب  منحـــه  بمناســـبة  للشـــيخ 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  الخيـــر 
اإلنســـانية، متمنيـــا لـــه كل التوفيق في 
أداء مهماته، مؤكدا حرص الوزارة على 
تعزيز التعاون المشـــترك للمســـاهمة في 
تنفيذ مزيـــد من المبـــادرات المجتمعية 
بالـــدور  منوهـــًا  النبيلـــة،  واإلنســـانية 

المؤسســـة  بـــه  تقـــوم  الـــذي  الحيـــوي 
باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه أليتـــام 
البحرين واألســـر المنتســـبة إليها، فضالً 
عـــن جهودهـــا الواضحـــة فـــي ترســـيخ 
صـــورة مملكـــة البحريـــن كأحـــد الـــدول 
الرائدة فـــي مختلف المجاالت التنموية 

والحضارية.
عـــن  الشـــيخ  الســـفير  أعـــرب  بـــدوره، 
شـــكره للوزير على اللقاء، منوهًا بالدور 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تؤديـــه  الـــذي 
االجتماعيـــة في ســـبيل تعزيـــز الحماية 
والرعايـــة االجتماعيـــة وتوفيـــر العيش 

الكريم للمواطنين<

تنفيذ مزيد من المبادرات المجتمعية واإلنسانية

ال أثر لدواء “جرثومة المعدة” في الصيدليات الحكومية
المرضى يتكبدون 47 دينارا من جيوبهم الخاصة

علمت “البالد” بأن الدواء الرئيسي الذي توفره 
الصيدليـــات الحكومية لعـــالج جرثومة المعدة 
غيـــر متوفـــر على الـــرف منذ فتـــرة، األمر الذي 
دفع المرضى لشرائه على حسابهم الخاص من 

الصيدليات الخاصة.
ويعتبـــر الـــدواء “بيليـــارا” مـــن أفضـــل األدوية 
العالجيـــة ضـــد جرثومـــة المعدة والتـــي يعاني 
آثارها الكثيرون، وهو فعال، وتزايد استخدامه 

واالعتماد عليه بعد تفشـــي جائحة كورونا، مع 
تغير النمط البكتيري والفيروسي، والذي حول 
بقيـــة األدويـــة المضـــادة للجرثومة، كمســـاعدة 

للتشافي، وليست حاسمة للقضاء عليها.
ويؤكد أطبـــاء فعالية “بيليارا” ألكثر من 90 % 
مـــن المراجعين، ويبلغ ســـعرة 47 دينارا تقريبًا، 
ويحتوي على 120 حبة، تستخدم لمدة عشرة 
أيام، بمعدل أربع مرات يوميَا، ثالث حبات لكل 

مرة.

 بدور المالكي

إبراهيم النهام

دعم بحريني لمشروع الربط الكهربائي مع العراق
األيام المقبلة تشهد المزيد من التعاون الثنائي ... عبدالرحمن لـ “^”:

أعــرب القائــم بأعمال ســفارة جمهورية العراق في المنامــة مؤيد عبدالرحمن 
عــن تقديــره لمواقــف مملكــة البحريــن الداعمــة للعراق علــى ُمختِلــف الُصُعد، 
ما موضــوع الربــط الكهربائــّي، واصفــا إيــاه بالمشــروع اإلســتراتيجي  والســيَّ
ة لخلق آفاق تعاون ثنائّي مع دول  المهم جدا؛ كونه يعد من المنطلقات الُمِهمَّ

المجلس ُعُمومًا، ومملكة البحرين خصوصا.  

وتقـــدم عبدالرحمـــن فـــي تصريحـــات 
صحفية خصَّ بها “البالد” بالشـــكر إلى 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
البحريـــن  شـــعب  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
كافة بأصدق التهاني بمناســـبة الســـنة 
الميالديـــة الجديدة، داعيـــا هللا العلي 
القدير بالمزيد من التطور، واالزدهار، 

والنماء لمملكة البحرين الشقيقة.
وأوضـــح “كان لنـــا لقـــاء واجتماع في 
وقـــت ســـابق لقـــاء مـــع وزيـــر شـــؤون 
الكهربـــاء والماء في مملكـــة البحرين 
قـــد  وكان  المبـــارك،  وائـــل  الشـــقيقة 
أبدى دعمـــه لخطوات العـــراق باتجاه 

التعـــاون مـــع دول المجلس، خصوصا 
موضوع الكهربـــاء الذي ُيمّثل مصدرًا 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  ُمهّمـــًا  حيوّيـــًا 
واالزدهار، ُمؤكِّدًا أنَّ المملكة ســـتدعم 
طلـــب العراق في اجتماع هيئة الربط 

الكهربائي”.
كما أعرب القائم باألعمال العراقي عن 

جـــل  شـــكره وتقديـــره لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجّيـــة لما ُتوليـــه للعراق 
مـــن ُمعاَملة تفضيلّية في هذا الشـــأن، 
ُمعربـــًا عـــن تطلُّعـــه بـــأن تشـــهد األيام 
الُمقِبلـــة المزيـــد من التعـــاون في هذا 

المجال، ومجاالت أخرى.
يذكر أن محطات الكهرباء في العراق 

قد تعرَّضت ألضـــرار كبيرة، نتج عنها 
نقص فـــي اإلنتـــاج والنقـــل والتوزيع، 
ولـــم تتمكـــن مـــن اإليفـــاء بمتطّلبـــات 
الُمتزايـــد  الطلـــب  وُمواَكبـــة  الطاقـــة، 
بسبب النهضة العمرانّية الشاملة التي 
بـــدأ بهـــا العراق بعـــد اســـتتباب األمن، 

وبسط االستقرار.

المنامة - النيابة العامة

استقبل المستشـــار وائل رشيد بوعالي 
العـــام بمكتبـــه أمـــس،  النائـــب  مســـاعد 
التنفيـــذي  الرئيـــس  األنصـــاري  أحمـــد 
بحضـــور  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
المستشـــار  األول  العـــام  المحامـــي 
أحمـــد الحمـــادي رئيـــس النيابـــة الكليـــة 
والمحامي العام األول المستشار أسامة 
القضائـــي  التفتيـــش  رئيـــس  العوفـــي 

بالنيابة العامة.

مناقشـــة  اللقـــاء  خـــالل  تـــم  وقـــد 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

علـــى  العـــام  النائـــب  مســـاعد  وأكـــد 
التواصل والتنســـيق بيـــن النيابة العامة 
والمستشـــفيات الحكوميـــة حرصا على 

خدمة وسالمة المجتمع.
كمـــا أثنـــى علـــى الجهـــود المبذولـــة في 
المجتمـــع  الحتياجـــات  االســـتجابة 

الصحية.

تنسيق بين “النيابة” و“المستشفيات
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تشــهد مملكــة البحريــن نموا مطردا في مجال التنميــة الحضرية في ظل العهد الزاهر 
لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى، 
ومســاندة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا، تراعــي المواءمــة بيــن التطــور العمرانــي واســتخدامات 

األراضي على نحو يضمن توفير المرافق والخدمات العامة بشكل مستدام.

ترجمـــة  الحكومـــة  اســـتطاعت  وقـــد 
لمفهـــوم  الداعمـــة  الوطنيـــة  سياســـاتها 
خـــال  مـــن  محليـــًا،  الحضريـــة  التنميـــة 
مشـــاريع رائـــدة تشـــرف عليهـــا وتنفذهـــا 
شـــؤون البلديات وفق أفضل الممارســـات 
والتـــي تعـــززت بفضـــل قيـــادة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
إن الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
مرونـــة  بفضـــل  ملحوظـــا  تطـــورا  شـــهد 
التعاقـــد طويل األجـــل، ونوعية الخيارات 
التنافســـية التي تتيحها شـــؤون البلديات 
لاستثمار في مشـــاريعها كتشغيل وإدارة 
والمركزيـــة  الشـــعبية  البلديـــة  األســـواق 
الموزعـــة علـــى مختلـــف مناطـــق المملكة، 
واســـتئجار األراضـــي اآليلـــة ملكيتها إليها 
الترفيهيـــة  والمشـــاريع  الحدائـــق  إلقامـــة 

والمجمعات التجارية وغيرها.
وبالرغم من جائحة كوفيد 19، وما شـــهد 
العالـــم مـــن تعطـــل الكثيـــر من المشـــاريع، 
إال أن مشـــاريع شـــؤون البلديـــات، والبالـــغ 
عددهـــا 40 مشـــروعًا موزعـــًا علـــى كافـــة 
محافظـــات المملكة بكلفة تقـــدر بنحو 22 
مليون دينار، ظلت مستمرة ودون توقف. 
يشـــار إلـــى أن 65 % من المشـــاريع بكلفة 
15 مليـــون دينـــار هـــي إمـــا قيـــد التنفيـــذ 
أو قيـــد طـــرح المناقصـــات، فـــي حيـــن أن 
23 % منهـــا وبكلفـــة 3.41 مليـــون دينـــار 
هـــي قيـــد التصميم، أمـــا النســـبة المتبقية 
فهي لمشـــاريع قيـــد الدراســـة بكلفة 3.42 
مليـــون دينار. ومن أبرز هذه المشـــارع هو 
إقامـــة متنزهيـــن وهمـــا الحديقـــة المائية، 
وحديقة المحرق الكبرى، و10 حدائق هي 
إنشـــاء حدائق ومرافق في مدينة ســـلمان 
)المرحلـــة األولى(، إنشـــاء حديقة إســـكان 
إنشـــاء   ،1056 لمجمـــع  الجديـــدة  الـــزالق 
حديقة الحورة، إنشـــاء حديقة سند 743، 
تطويـــر حديقة محمد بن فـــارس، حديقة 
الحساوي )مجمع 231(، حديقة باربار526، 
حديقة ســـار 525، حديقـــة ومنتزه مدينة 
واجهـــة  األولـــى(،  )المرحلـــة   1204 حمـــد 

جنوب سار.

مشاريع تنموية
مـــن  عـــددًا كبيـــرًا  “البلديـــات” تمتلـــك  إن 
المشاريع التنموية المتنوعة لعامي 2021 
و2022، ومنها إنشـــاء عدد من الســـواحل، 
بينهـــا ســـاحل كـــرزكان ومشـــروع ضمـــن 
مبـــادرة الواجهـــة البحريـــة للعاصمـــة وهو 
الواجهة البحرية لكورنيش الملك فيصل، 
وكذلـــك مضاميـــر مشـــي كممشـــى مدينـــة 
حمد 1209، وممشـــى الزنـــج - أم الحصم، 
وممشـــى مدينـــة زايـــد، وتوســـعة ممشـــى 
االميـــر ســـعود الفيصـــل، وممشـــى مدينـــة 

حمد 1212.

 مشاريع تجميلية
ولم تغفل “البلديات” مشاريعها التجميلية 
وزيـــادة المزروعـــات في الشـــوارع العامة 
والمياديـــن، حيـــث تم العمـــل على تجميل 
10 تقاطعـــات وشـــوارع وتـــم االنتهاء من 

اســـتكمال  علـــى  جـــاري  والعمـــل  بعضهـــا 
البقية، وهي مشاريع رئيسة أبرزها تقاطع 
الشـــيخ خليفة مع شـــارع الزالق – جامعة 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  وتقاطـــع  البحريـــن، 
ســـلمان مع شارع الشيخ سلمان )سلماباد(، 
وتقاطع سار، تجميل واجهة المرفأ المالي 
وتشـــجير جانبي ومنتصف شـــارع الشيخ 
خليفـــه بـــن ســـلمان، وتشـــجير وتجميـــل 
شارع 13 ســـار، وكذلك تشـــجير وتجميل 
شـــارع الشـــيخ عيســـى )المرحلـــة األولى(، 
إضافـــة الـــى تطوير تقاطع ميناء ســـلمان، 
وتطوير وتجميل شارع الزالق )من تقاطع 
الخليـــج العربـــي إلـــى جامعـــة البحريـــن(، 

وتقاطع الجنبية - المرحلة الثانية. 

 مشاريع الخدمات
ولعـــل مـــن المشـــاريع الخدماتيـــة المهمـــة 
كذلـــك هـــو اهتمـــام “البلديات” باألســـواق 
كســـوق  منهـــا  عـــدد  وإنشـــاء  وتطويرهـــا 
دمســـتان وإنشـــاء ســـوق مركزيـــة بمدينة 
خليفة وكذلك إنشاء مجمع سند التجاري 
وتطوير سوق الرفاع وكذلك تطوير سوق 
جدحفـــص وتكييف الســـوق الشـــعبية في 
مدينة عيســـى وإنشاء ســـوق مركزية في 
مدينـــة حمد، حيـــث تعتبر هذه المشـــاريع 
للمواطنيـــن  بالنســـبة  بالغـــة  أهميـــة  ذات 
والقاطنين في هذه المناطق، ولما تشـــكله 

من حركة تجارية مهمة.
 إستراتيجية األمن الغذائي 

منـــذ اللحظات األولـــى لتوجيهـــات جالة 
ملـــك الباد المفـــدى، في خطابه الســـامي 
مـــن  الثانـــي  االنعقـــاد  دور  افتتـــاح  لـــدى 
أطلقـــت  الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل 
الوزارة جهودها في تنفيذ اإلســـتراتيجية 
الوطنية لألمن الغذائي عبر أربع مرتكزات 
أساســـية وهي تطويـــر القـــدرات الوطنية 
فـــي مجـــال الصناعـــات الغذائيـــة، والعمل 
علـــى  قـــادرة  تحتيـــة  بنيـــة  بنـــاء  علـــى 
محـــاكاة األهـــداف المســـتقبلية في مجال 
األمـــن الغذائـــي والوصـــول إلـــى االكتفـــاء 
الذاتـــي وتقديـــم المحفزات والتســـهيات 
الســـتقطاب القطـــاع الخـــاص لاســـتثمار 
في مجال األمن الغذائي باعتباره شـــريكا 

أساسيا في هذه اإلستراتيجية.
كما سعت الوزارة إلى تطوير إستراتيجية 
تنـــوع مصـــادر الغـــذاء فـــي دعـــم األمـــن 
الغذائـــي لمملكة البحرين، وذلك من خال 

توفيـــر خدمـــات المســـاعدة التقنيـــة فـــي 
تطويـــر تنويع الغذاء فـــي مملكة البحرين 
وتعزيـــز برنامـــج المخزون اإلســـتراتيجي 
األمـــن  إســـتراتيجية  ضمـــن  الغـــذاء  مـــن 
البديلـــة  الخيـــارات  وتحديـــد  الغذائـــي 

لمصادر الغذاء.
وقامـــت الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق مع 
كل مـــن وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
وشـــركة ممتلـــكات، بالعمـــل علـــى إنشـــاء 
شـــركة حكومية تحتضن جميع المشـــاريع 

التي سيتم تنفيذها.
كمـــا عملـــت الـــوزارة علـــى إنشـــاء شـــركة 
قابضة الســـتثمار وتطوير المركز الوطني 
لاســـتزراع البحـــري بمنطقـــة رأس حّيان، 
الماليـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك 

واالقتصاد الوطنـــي، وبالتعاون مع الهيئة 
بحيـــث  ســـابقا  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة 
يكون مركـــزًا للبحوث البحرية ومتطلبات 

االستزراع السمكي.
وتـــم تخصيـــص عـــدد 4 مواقع مـــن ضمن 
ســـتة مواقع حســـب البرنامج موزعة على 
المحافظـــات األربـــع لتنفيذ مبـــادرة جالة 
الملـــك المفدى لألمـــن الغذائـــي والمتمثلة 
في مشـــروع الزراعة مـــن دون تربة كأحد 
األســـاليب الزراعيـــة الحديثة فـــي اإلنتاج 
الزراعي وســـوف يغطي المشروع مساحة 
المحافظـــات  لســـائر  هكتـــار   41 بنحـــو 
وبمســـاهمة في زيادة اإلنتاج المحلي من 

الخضروات من 10 % إلى 20 %.
وقامت الوزارة أيضا وضمن مبادرة جالة 

الملك المفدى لألمـــن الغذائي، بتخصيص 
عـــدد 20 موقعًا لاســـتزراع الســـمكي في 
رأس حيـــان وذلـــك لاســـتثمار، 6 مواقـــع 
منهـــا في طور التخصيـــص، ومن المتوقع 
بعد اســـتكمال االستثمار لسائر المواقع أن 
تســـاهم في رفع نسبة اإلنتاج المحلي من 

األسماك من 50 % إلى 62 %.
وتـــم تخصيص أرض مســـاحتها 500 ألف 
متـــر مربـــع لمشـــروع رفـــع إنتـــاج مملكـــة 
البحرين من الدجـــاج الاحم بالتعاون مع 

القطاع الخاص.
ولقـــد بلـــغ اإلنتـــاج المحلي مـــن المنتجات 
الزراعيـــة الغذائيـــة )والتـــي تشـــمل علـــى 
الخضـــروات بأنواعهـــا، وبعـــض منتجـــات 
األشـــجار المثمـــرة، والتمور( نحـــو 20 ألف 

طـــن في العام 2019 وتســـعى الوزارة من 
خـــال مبادرة جالة الملـــك المفدى لألمن 
الغذائي العمـــل على زيادة اإلنتاج إلى 20 

% مع العام 2022.
وبلـــغ إنتـــاج البحريـــن مـــن بيـــض المائدة 
90 مليـــون بيضة في العـــام 2019 بزيادة 
7 ماييـــن بيضـــة عـــن العـــام 2018 والذي 
بلـــغ 83 مليـــون بيضـــة وتســـعى الـــوزارة 
إلـــى زيادة اإلنتاج إلـــى 120 مليون بيضة 

بحلول 2022.
كمـــا بلـــغ إنتـــاج الدجاج الاحـــم 9 مايين 
صوص في 2019 ومـــن المؤمل أن يرتفع 
إلى 20 مليون صوص إذا استكمل مشروع 
دلمـــون  وشـــركة  الـــوزارة  بيـــن  الشـــراكة 

والهيئة العربية لإلنماء واالستثمار.
أمـــا بالنســـبة لاســـتزراع الســـمكي، فقـــد 
نحـــو  األســـماك  مـــن  الكلـــي  اإلنتـــاج  بلـــغ 
170000 أصبعيـــة بمعـــدل 9250 طن في 
العـــام 2019، وتمكنـــت المملكة خال هذا 
العـــام أن ننتـــج مليـــون ونصـــف أصبعيـــة 
مـــن اإلصبعيات، ويتم الســـعي في الفترة 
المقادمـــة لرفـــع إنتاجية هـــذه اإلصبعيات 

الى خمسة مليون أصبعية.
وتم تشـــغيل المركـــز الوطني لاســـتزراع 
البحـــري الـــذي يتبـــع الـــوزارة، والـــذي تـــم 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  بتعـــاوٍن  إنشـــاؤه 
البحرين ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 

.)FAO( المتحدة

40 مشروعًا بقيمة 22 مليون دينار استمرت رغم الجائحة
في تقرير خاص لـ “^” عن إنجازات 2021... “البلديات”:

إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع “األمن الغذائي” بالتعاون مع “المالية” و“ممتلكات”

إنجازات إدارة المخلفات المنزلية
دراسة الجدوى إلقامة منشأة لتحويل  «

النفايات إلى طاقة: تم طرح المناقصة 
واالنتهاء من إعداد الجدوى الفنية 

والمالية وكتيب تأهيل المقاولين وسيتم 
التنفيذ وتكملة الطرح إلقامة المنشأة 
حال الحصول على االعتمادات المالية.

منشأة تدوير اإلطارات: تم االنتهاء من  «
إعداد كتيب طرح المزايدة بعد دراسة 
مطولة مع عدة شركات ومع مجلس 

التنمية االقتصادية وفهم الجدوى 
االقتصادية للمشروع، وسيتم طرحها 

حال الموافقة على االمتيازات المراد 
منحها للمستثمر.

نظام الدفع اإللكتروني: تم دفع عجلة  «
إكمال إعداد النظام لتحصيل مدفوعات 
رسوم بوابة مدفن عسكر إلكترونيًا وقد 

تم تدشينه في ديسمبر 2020.

نظام ترخيص ناقلي النفايات اإللكتروني:  «
تنفيذاً لبنود قانون النظافة بدأ منذ أبريل 
2020 التحضير لضرورة دمج هذا النظام 
مع النظام األول للدفع وقد تم التدشين 

للمرحلة األولى في ديسمبر 2020. 

الحصول على الموافقة المبدئية لهيئة  «
التخطيط مع تخصيص مساحات 

إضافية: حيث ال يمكن بدء أي مشروع 
دون وجود ملكيات، وبمتابعة حثيثة تم 
إعداد تقرير مفصل مع الخرائط ورفعه 

إلى هيئة التخطيط في أكتوبر 2020 ومن 
ثم االجتماع معهم لمناقشة ذلك، تم 

على ضوئه في ديسمبر موافقة الهيئة 
المبدئية مع إعطائنا أراضي إضافية تقدر 

مساحتها 710 آالف متر مربع.
اعتماد مواصفات المواد الناتجة من  «

منشأة تدوير مخلفات الهدم والبناء: تم 
اعتماد المواد الستخدامها في الطرق 
الفرعية، وهي قللت كمية المخلفات 

الواردة للمدفن بنحو 40-30 % من حجم 
المخلفات الكلي.

االنتهاء من جميع متطلبات عقود  «
النظافة: تمكنت وبوقت قياسي من 

استيفاء جميع متطلبات هذه العقود 
المهمة والتي تعتبر مشروعا وطنيا 

إستراتيجيا في منتهى الحساسية سواء 
مع مجلس المناقصات أو شركات 

النظافة والمفاوضات، أو مع وزارة المالية 
وتقديم المبررات والتواصل المستمر 

والمتابعة لألوامر التغيرية وطلب 
التمديد 30 شهراً وكذلك دراسة إضافة 

المناطق الصناعية واالنتهاء منها بنجاح. 

االنتهاء من تجميل مدفن عسكر: تم  «
إنجازه خالل شهر إلظهار المدفن بشكل 

يعكس جودة الحياة وإعطاء انطباع 
حيوي لألعمال وتجميل يتناسب مع ما 

أحدثته الوزارة من تطوير.

اعتماد مواصفات المواد الناتجة من  «
منشأة المخلفات الخضراء: تم في 21 

أبريل 2021 موافقة شؤون الزراعة على 
استخدام المنتج كأسمدة زراعية بعد 

عمل المنشأة لمدة عامين من التجريب، 
وبناًء على نجاح هذا المشروع التجريبي 

سيتم طرح المشروع في مزايدة حال 
توافر العقار المناسب والحافز الحكومي 

والذي تقوم اإلدارة بدراسته حاليًا.

سيد علي المحافظة

تأسيس شركة 
قابضة الستثمار 

وتطوير المركز 
الوطني 

لالستزراع البحري

تخصيص أرض 
لمشروع رفع إنتاج 

المملكة من الدجاج 
الالحم بالتعاون مع 

“الخاص”

تخصيص 4 مواقع 
للزراعة دون 

تربة سيرفع إنتاج 
الخضروات المحلي 

إلى 20 %

رفع اإلنتاج 
المحلي للمنتجات 

الزراعية الغذائية 
إلى 20 % بحلول 

2022
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“الصحـة”: إغــالق مطعميــن ومخالفـة 22 مطعًما ومقهـى
فـــي إطار تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية، أعلنت 
وزارة الصحـــة عـــن إغـــاق مطعمين غلًقـــا إدارًيا 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة مســـاء أمـــس األول، 
لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
المعلـــن عنهـــا للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19(، المدرجـــة تحـــت المســـتوى األصفـــر ضمـــن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيروس 
كورونـــا، وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة وإحالتهم 

للجهات القانونية.
جـــاء ذلك خـــال الزيارات التفتيشـــية التي تمت 
بالتعاون والتنســـيق مـــع وزارة الداخلية، ووزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة، وهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 

التفتيشـــية والتـــي تهدف إلـــى التأكد مـــن التزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحيـــة واإلجـــراءات 
المدرجـــة ضمـــن المســـتوى األصفـــر وفـــق آليـــة 
فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة 

كورونا.
ورصـــد مفتشـــو الجهـــات المعنيـــة برصـــد عـــدد 
مـــن المخالفـــات خـــال الزيـــارات التفتيشـــية، إذ 
تمت زيارة 265 منشـــأة مـــن المطاعم والمقاهي، 

ومخالفـــة 22 منهـــا لعـــدم االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة، وتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

الازمة تجاههم.
ومـــن جانـــب آخر وخـــال الزيـــارات التفتيشـــية 
للصالونـــات التي بلغ عددها 17 زيارة، تم مخالفة 
9 محـــات حاقـــة رجاليـــة خالفوا االشـــتراطات 
الصحيـــة المطلوبـــة، حيـــث تـــم تحريـــر محاضر 
متابعـــة لهـــا. إلى ذلك دعـــت الجهـــات الحكومية 
المختصـــة الجميع إلى مواصلة االلتزام والتحلي 
بالمســـؤولية العاليـــة، واإلبـــاغ الفـــوري عـــن أي 
مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة 
أن هـــذه الخطـــوات المهمة تأتـــي لتأمين الصحة 
العامة للحد من انتشـــار الفيروس وضمان صحة 

وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

مخالفة 9 محالت 
حالقة رجالية خالفوا 
االشتراطات الصحية

رفع مجلـــس النواب يوم الثاثـــاء الماضي مقترًحا 
بصفـــة االســـتعجال إلـــى الحكومة يقضي بإســـقاط 
القـــروض الشـــخصية والعقارية للمواطنيـــن، ويبلغ 
القـــروض علـــى المواطنيـــن وفًقـــا آلخـــر  مجمـــوع 
إحصائيـــات أصدرهـــا مصـــرف البحريـــن، 5,053.6 

مليار دينار.
وأشـــارت اإلحصائيـــات فـــي المعلومـــات المتعلقـــة 
بقطـــاع األشـــخاص فـــي القـــروض إلـــى أن مجموع 
القـــروض العقاريـــة تبلغ 2,244.1 مليـــار دينار، فيما 
يأتـــي القـــروض المأخوذة بضمـــان الراتب 1,921.6 

مليـــار دينـــار، فيما بلغـــت قروض بطاقـــات االئتمان 
98,8 مليـــون دينـــار، وقروض بضمـــان الودائع 124 
مليـــون دينـــار، أمـــا قـــروض الســـيارات فبلغت 108 
ماييـــن دينـــار، ليصل مجمـــوع القـــروض 5,053.6 
مليـــار دينـــار، وتصـــل القيمـــة اإلجماليـــة للقـــروض 

بحجم الميزانية العامة للدولة.
مجلـــس النـــواب رفـــع فـــي جلســـته األخيـــرة يـــوم 
مســـتعجا  مقترًحـــا   13 رفـــع  الماضـــي  الثاثـــاء 
للحكومة، كان من أبرزها مقترحا بإسقاط القروض 
الشـــخصية والعقاريـــة، مـــع تكفـــل المواطنين بدفع 
الفوائـــد المســـتحقة للبنوك والمصارف، وتقســـيطها 
بشـــكل ميســـر. كما رفع النـــواب مقترًحا مســـتعجًا 

يطالـــب الحكومـــة بخطـــة جديدة لدعـــم القطاعات 
ضـــوء  فـــي  كورونـــا،  جائحـــة  جـــراء  المتضـــررة 
المستجدات التي تطرأ على تطور فيروس كورونا، 
ومقتـــرح آخـــر باتخاذ اإلجـــراءات الازمـــة لحماية 

البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
وقالـــت مقدمـــة المقتـــرح معصومـــة عبدالرحيم إن 
المقتـــرح يأتـــي بهـــدف رفـــع المعاناة عـــن المواطن 
والقيمـــة  المحلـــي  الســـوق  تنشـــيط  جانـــب  إلـــى 
الشـــرائية، مؤكـــدة أنه لم تتم إســـقاط القروض في 
تاريـــخ البحرين متمنية أن يـــرى هذا المقترح النور 
ويحســـب هـــذا المقتـــرح كأحـــد منجـــزات المجلس 

النيابي الحالي في دورته األخيرة.

النواب يطلبون من الحكومة إسقاط قروض بـ 5 مليارات دينار
حجمها يفوق ميزانية الدولة... و”العقارية” تتصدر المشهد بـ 2,2 مليار

علوي الموسوي

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكـــد فريـــق طـــوارئ األمطـــار فـــي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
لموســـم  الـــوزارة  اســـتعدادات  العمرانـــي 
األمطار، مؤكدا أن”األشغال” مع “البلديات 
األربـــع” انتهـــت مـــن تشـــكيل فـــرق عمـــل 
وأنـــه  األمطـــار  ملـــف  لمتابعـــة  الطـــوارئ 
تـــم تقســـيم العمـــل حســـب الخطـــة التـــي 
“األشـــغال”  مـــع  بالتنســـيق  وضعهـــا  تـــم 

و”البلديات” إلى قسمين.
وأوضـــح وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
أحمد الخياط أنه بناء على توجيهات وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني بنزول مســـؤولي الوزارة ميدانيا 
لموســـم  االســـتعدادات  علـــى  لاطـــاع 
األمطار في الفترة السابقة، فقد قام فريق 
طـــوارئ األمطـــار بوضـــع خطـــة متكاملـــة 
وتحديـــد المتطلبات واألولويات، والنزول 

ميدانيا لاستعداد لموسم هذا العام.
الخطـــة  مـــن  األول  “القســـم  إن  وقـــال 

الشـــوارع  ومهمتـــه  باألشـــغال  يتعلـــق 
الرئيســـة والعامة والقســـم الثانـــي متعلق 
الداخليـــة  الشـــوارع  ومهمتـــه  بالبلديـــات 
واالحيـــاء الداخليـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه تم 
تقســـيم المناطق الى أربعة حسب النطاق 
البلديـــات  مـــن  بلديـــة  لـــكل  الجغرافـــي 

واألمانة )أمانة العاصمة(”.
وأضـــاف “يديـــر عمليـــات غـــرف الطوارئ 
فـــي كل بلديـــة المديـــر العـــام الـــذي قـــام 
بـــدوره بتشـــكيل فريـــق إلدارة العمليـــات 
فـــي البلدية مهمته متابعـــة الباغات على 
مدار الســـاعة والقيام بعمليات شفط مياه 
األمطار المتجمعة حســـب األولويات التي 

تم وضعها في الخطة،
مؤكدا أن هناك تنسيقا كامل بين األشغال 
والبلديـــات لاســـتعداد لموســـم األمطـــار، 
حيـــث قامت )األشـــغال( بتنظيـــف قنوات 
الصـــرف وهـــي عمليـــة آليـــة تتـــم طـــوال 
العام، ولكن استعدادا لموسم األمطار يتم 
عملية التأكد مـــن جاهزية قنوات الصرف 

وسامتها”.

وأكـــد الخيـــاط انـــه تـــم توزيـــع عـــدد مـــن 
المضخات في أماكن متفرقة من الشوارع 
التي تتجمع فيهـــا مياه األمطار وال يوجد 

فيها قنوات تصريف.
للتعـــاون  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ودعـــا 
مـــع الـــوزارة وااللتـــزام بالتوجيهـــات التي 
تغطيـــة  فتـــح  بعـــدم  الـــوزارة  تصدرهـــا 
شـــبكة  لحمايـــة  المجـــاري؛  مصاريـــف 
المجـــاري مـــن الضغـــط والتأثيـــر بعد ذلك 
على الشبكات. وبشـــأن فرق الطوارئ في 
كل بلديـــة، قـــال وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  البلديـــات 
بتشـــكيل  قامـــت  بلديـــة  “كل  أن  خليفـــة 
فريـــق طوارئ لمباشـــرة العمل والتأكد من 
االســـتعدادات وزيـــارة المواقـــع وتحديـــد 
االحتياجات كما تم تشكيل فرق إعامية 
مـــن مهامها الرئيســـية اســـتقبال الباغات 
وتحويلهـــا إلـــى المعنيين، كما تـــم تحديد 
لهـــذا  ســـاخنة  وخطـــوط  هواتـــف  أرقـــام 
الغـــرض تعمـــل على مـــدار الســـاعة لتلقي 
الباغـــات وايصالهـــا للجهـــات المعنية في 

األشغال والبلديات األربع”.
وأردف “تـــم حصر نقاط تجمـــع المياه في 
عمـــوم مناطق مملكـــة البحرين وتشـــكيل 
قاعدة بيانات تســـاعد فرق عمل الطوارئ 
لشـــفط ميـــاه االمطـــار”، مؤكـــدا أن جميـــع 
الباغات التـــي تلقتها الوزارة في األعوام 
الماضيـــة تـــم إدخالها في قاعـــدة البيانات 
وتم تقســـيمها إلى أقســـام حسب أهميتها 

وأولوياتهـــا. واختتـــم تصريـــح قائـــا “تم 
تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الباغات 
على تجمعات ميـــاه األمطار في البلديات 
األربـــع والشـــوارع العامة، وقد تم نشـــرها 
فـــي مواقـــع التواصل االجتماعـــي للوزارة 
الباغـــات  اســـتام  مهمتهـــا  والبلديـــات 

والعمل على معالجاتها مباشرة”.
يشـــار إلـــى أن الـــوزارة تقوم طـــوال العام 

لتصريـــف  المفتوحـــة  القنـــوات  بتنظيـــف 
ميـــاه األمطـــار، كما يتم التأكد من ســـامة 
شـــبكات الصـــرف الصحي بصـــورة دورية 
وفق آلية معينة، كما يتم تحديث وتحليل 
قاعـــدة البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا خال 
الســـنوات الماضية؛ لوضـــع األولويات في 
عملية شـــفط المياه بالذات عند المدارس 
غمرتهـــا  التـــي  والبيـــوت  والمستشـــفيات 
ميـــاه األمطـــار خـــال الســـنوات الماضيـــة 
نتيجة النخفاض مستوى األرض في تلك 
البيـــوت”. كمـــا يتم عمـــل حملـــة إعامية؛ 
لتســـليط الضوء على اإلجراءات الوقائية 
وتخصيـــص  األمطـــار،  مخاطـــر  وتجنـــب 
خطـــوط ســـاخنة لتلقـــي الباغـــات علـــى 
تجمعـــات مياه األمطار فـــي عموم مناطق 
البحريـــن والشـــوارع العامـــة تعمـــل علـــى 
مـــدار الســـاعة لتلقـــي الباغـــات وإيصالها 
للجهـــات المعنيـــة في األشـــغال والبلديات 
األربع، وتشـــكيل فرق إعامية من مهامها 
الرئيســـة استقبال الباغات وتحويلها إلى 

المعنيين.

قاعدة بيانات لشفط المياه وخطوط ساخنة 24 ساعة لتلقي البالغات

تشـكيـل فـرق عمـل الطـوارئ لمتابعـة ملـف األمطـار

أحمد الخياط الشيخ محمد بن أحمد

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  بـــوزارة  العـــام  المفتـــش  زار 
اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
اإلدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان 
في اســـتقباله مدير عـــام اإلدارة العميد 
الضبـــاط.  مـــن  وعـــدد  الحوطـــي  علـــي 
وتأتي هـــذه الزيارة في إطـــار الجوالت 
التفقديـــة التي يقوم بهـــا المفتش العام 
الداخليـــة؛  وزارة  وإدارات  لمديريـــات 
للوقوف على االســـتعدادات والجاهزية 
األمنيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 
للمواطنين والمقيميـــن. وخال الزيارة، 
اســـتمع المفتـــش العام إلـــى إيجاز حول 
العامـــة  اإلدارة  تباشـــرها  التـــي  المهـــام 
للدفـــاع المدنـــي، وأبرز الخدمـــات التي 
تقدمهـــا، والباغـــات التي يتـــم التعامل 
معهـــا عبر منظومـــة متكاملة تعمل على 
مـــدار الســـاعة؛ في ســـبيل الحفاظ على 

سامة المواطنين والمقيمين من خال 
القيام بعمليات اإلنقاذ والمساعدة وفق 
معاييـــر ســـرعة االســـتجابة والجاهزية 
المتطورة التي تواكب احتياجات تطور 
المجتمع المدني. كما سلم المفتش العام 
مدير عـــام الدفاع المدني شـــهادة نظام 
 )2015  :  9001( اآليـــزو  الجـــودة  إدارة 
الحمايـــة  إدارة  والتـــي حصلـــت عليهـــا 
والســـامة، حيـــث أشـــاد المفتـــش العام 

بمســـتوى األداء والتميـــز فـــي منظومة 
العمـــل لـــدى اإلدارة وااللتـــزام بتطبيـــق 
سياســـة الجـــودة وتعزيـــز االحترافيـــة، 
منوهـــًا إلـــى أن الوصول لهذا المســـتوى 
المتقدم يأتـــي نتيجة تطبيق المقاييس 
ومســـتوى  العمـــل  لجـــودة  العاليـــة 
الخدمـــات المقدمـــة، مؤكـــدًا بـــأن وزارة 
الداخليـــة مســـتمرة فـــي دعـــم وتطوير 
العنصر البشـــري من خال تبني معايير 

العمـــل.  فـــي مختلـــف مجـــاالت  عاليـــة 
وفي ختام الزيارة، أشـــاد المفتش العام 
بالـــدور والجهـــود المتميـــزة التـــي تقوم 
بهـــا اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني على 
مدار الســـاعة، معربًا عن شكره وتقديره 
لكافة منتسبي اإلدارة؛ لما يقدمونه من 
عمـــل وجهـــد متواصـــل والحفـــاظ على 
أرواح المواطنيـــن والمقيميـــن وحمايـــة 

الممتلكات العامة والخاصة.

مستمرون بتطوير العنصر البشري ... المفتش العام يتفقد “الدفاع المدني”:

عمليات اإلنقاذ سريعة وعلى مدار 24 ساعة



09 الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى 
األولى 1443 - العدد 4826

الثلج يكسو منطقة تركية

األصالة والمعاصرة يف المباني العمرانية بوسط العاصمة

رجل يسير وسط اجلو الماطر يف سوق المنامة القديمة

عامل ينتظر استراحته بعد يوم متعب يف حمل البضائع بمنطقة النعيم

طفل يالحق طائرا بساحل البديع انعكاس جميل لمبنى مضاء بالبحر

أم تصطحب ابنها يف أول يوم للعودة المدرسية  النخالوي إبراهيم سيدحيدر يقطف ثمار الرطب

بوابة مدينة عيسى مزينة بألوان علم البحرين بمناسبة األعياد الوطنية

شابات يمسكن مظلة بيوم ماطر

اسم المصور:  منى المطلقاسم المصور:  منى المطلق

اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  خليل إبراهيم اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  خليل إبراهيم

اسم المصور:  حوراء مرهون



AMAN VILLAS
2

www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting

بسعر

�������
���

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

�

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري )صانري لزينة السيارات( وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة     

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية 
المسماة )صانري لزينة السيارات(  والمملوكة للسيدة )فوزيه عبدالرحيم عبدهللا طقطق( والمسجلة 
المذكور  السيارات(  لزينة  )صانري  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  2-81859 رقم  القيد  بموجب 
وتحويله إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني، وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري )صانري لزينة السيارات(  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 )فوزيه عبدالرحيم عبدهللا طقطق( بنسبة 75%  

 )SIYALAN SINNATHAMBY KIRUBAKARAN( بنسبة 25%  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

 شركة مخبز الياسمين      

السيد/  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

محمد عيسى راشد علي العرادي  باعتباره المصفي القانوني  لشركة )مخبز الياسمين( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 79654 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة )شركة حنان شحاته الدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
القانوني لشركة )شركة حنان شحاته  )حنان محمود ابراهيم شحاته( باعتباره المصفي 
الدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد رقم 110555-1 طالبا إشهار 
انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى 
)شركه ذات مسئوليه محدوده (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )ابو لميس فون( والمملوكة للسيد/السيدة )باسمه علي محمد القودري( 
والمسجلة بموجب القيد رقم )1-95184 (، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية(
لكل من فرع االول والثاني وتحويله الى )شركه ذات مسئوليه محدوده ( بنفس رقم القيد 
التجاري  المحل  بتنازل مالك  دينار بحريني وذلك  وبرأسمال وقدره )3000 ثالثه االف( 
مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)باسمه علي محمد القودري( بنسبة 10% 

)يوسف محمد سود عبدهللا الشريف( بنسبة 90%

التاريخ: 29 /ديسمبر/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2021- 181937 ( طلب رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه.
رقم السجل : 82944-4

اسم التاجر: يعقوب سامي يعقوب القوز
االسم التجاري الحالي: ديب ديزاين

االسم التجاري المطلوب: مغسلة ديب دراي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن بشآن بيع محل تجاري ) مؤسسة  فردية( وتحويل القيد إلى ) شركات ذات مسئولية محدود (

 ) نوع الشركة التي ستتحول إليها المؤسسة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة الباسو للمقاوالت 

) اسم المؤسسة الفردية ( والمملوكة للسيد/ السيدة والمملوكة السيدة ليلى محمد على شاه ) اسم مالك المؤسسة( والمسجلة 

بموجب القيد رقم32517 , بطلب بيع المحل التجاري ) المؤسسة  فردية( المذكور وتحويل القيدها إلى ) شركة ذات مسولية 

محدود ( ) نوع الشركة التي ستتحول إليها المؤسسة برآسمال وقدره ) رأسمال الشركة (  100.000 دينار بحريني، وذلك 

ليصبح مملوكا  التجاري  المحل  والتزامات  كافة أصول وموجودات  فردية( عن  المؤسسة    ( التجاري   المحل  مالك  بتنازل 

للشركاء التالية أسماؤهم : 

هزار خالد موسي النادر ) اسم الشريك األول ( بنسبة 51 ) نسبة الشريك في الشركة ( %

ABDUL LATIF ABDUR RASHID ) اسم الشريك الثاني ( بنسبة 49 ) نسبة الشريك في الشركة ( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة أقمشة مرحبا شركة تضامن بحرينية

إليها شركة علي  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اسم  تغيير  بطلب   ،  58888 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية  تضامن  شركة  ستايل 

الشركة من: أقمشة مرحبا شركة تضامن بحرينية
MARHABA TEXTILES BAHRAINI PARTNERSHIP

COMPANY 
الى: علي ستايل شركة تضامن بحرينية

ALI STYLE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة السابعة
إعالن بشأن افتتاح إجراءات اإلفالس وتعيين أمين للتصفية

شركة عبدالرحمن عبدهللا المنصوري للمقاوالت ذ.م.م. 
)سجل تجاري رقم 29389(

باإلشارة إلى الدعوى رقم 022021000956 والدعوى المقابلة رقم 
بتاريخ  الصادر  المحكمة  قرار  إلى   وباإلشارة   022021035822
عبدالرحمن  لشركة  التصفية  إجراءات  بافتتاح   2021 نوفمبر   14
ابراهيم  ميرزا  السيد/  وتعيين  ذ.م.م.  للمقاوالت  المنصوري  عبدهللا 

المرزوق أمينا للتصفية للشركة.
اجراءات  افتتاح  بقرارها  اإلعالن  هذا  خالل  من  المحكمة  تعلن 
اإلفالس )التصفية( للشركة المشار إليها أعاله وإشعار الدائنين وكل 
له  دين  بأي  الخاصة  بمطالبته  التصفية  للتقدم ألمين  له مصلحة  من 
المطالبات  لتلك  الثبوتية  بالمستندات  مؤيدة  المذكورة  الشركة  بذمة 
وتفاصيل ما يقابل تلك الديون والمطالبات من ضمانات أو رهونات أو 
حجوزات قانونية أو غيرها في موعد اقصاه 30 يناير 2022 وذلك 
ابراهيم  ميرزا  السيد  التصفية  بأمين  الخاص  اإللكتروني  البريد  عبر 
المرزوق mirza@bizxprtbh.com أو االتصال على هاتف رقم 
39626280 أو عن طريق قسم قلم الكتاب بالمحكمة الكبرى الدائرة 
السابعة – إعادة تنظيم الشركات واإلفالس. علما بأنه لن يتم ادراج 
أية مطالبات ضمن الديون المؤكدة في حال عدم التقدم بإثبات المطالبة 

قبل التاريخ المذكور.
كإجراء  فقط  هو  اإلعالن  هذا  نشر  من  الهدف  بأن  التنويه  ويجب 
احترازي لحصر وتسجيل الديون والمطالبات التي على الشركة بتاريخ 

اصدار قرار التصفية وليس بهدف اخر.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

شركة المغسلة الوطنية ذ.م.م      
سجل تجاري رقم  33200

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
المغسلة الوطنية ذ.م.م( المسجلة بموجب قيد رقم 33200 بطلب تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وتعيين السادة )ماجد يحيى ماجد حسن( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
)ماجد يحيى ماجد حسن(

39833275
  almajed27@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 )CR2021- 179432( إعالن رقم 
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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 : طالل محمد عبداللطيف االنصاري

 االسم التجاري الحالي : شبكة لالنتاج
االســـــم التجـــاري الجديد : شبكة لالعالم وتنظيم الفعاليات

قيد رقم : 1-91258

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
بن بن ات سي ذ.م.م

سجل تجاري رقم 90050

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة اميره سعيد رضي علي 
احمد نيابة عن السادة شركة بن بن ات سي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 90050، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد فيصل بن أحمد بن عبداللطيف الدليجان مصفيا للشركة. بهذا 
يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
فيصل بن أحمد بن عبداللطيف الدليجان

)+ 973( 39716000
faisaldeleigan@gmail.com

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of
  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact
 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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 

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 

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 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  MASON 
 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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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 

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 

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 

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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

KAINAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

Kreams cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39335513  or  ZH.MOSAWI@GMAIL.COM 

ALAMJAAD ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000116  or  ALIALMADHI9@YAHOO.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 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.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

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.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 

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 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

AFAF SAYED AMEEN EBRAHIM ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

BAIT AL MANAEESH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33553997  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.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 

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

  SCAFFOLDER 
 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 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

AL NOOR EXPRESS MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554872  or  ADMIN@ALNOOREXPRESS.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SABI.SVCS@GMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.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 

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 

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

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

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

  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 

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 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720395  or  admin@UNIQUEWLL.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 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.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 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

SUNDUS ALMANAMA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33663841  or  abdulla@coralland.net 

ALMOBARKIYA FOR IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 37264343  or  MOHD10920@LIVE.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

YUSUF AHMED ALI KADHEM ( KHAIR AMER / 7479 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36479995  or  SALES@ASKMENOW.INFO 

Raju Raj Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66909455  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

Be Health line Gym W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 35910250  or  SABITHKAKKS92@GMAIL.COM 

Mai city clothing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35111117  or  HAMOOD19952009@HOTMAIL.COM 

Instatech Innovative Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39665286  or  ISULAIBIKH@GMAIL.COM 

MANAMA MONTESSORI TRANINING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35990209 

TAJO CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35586138  or  TAJOBEN60@GMAIL.COM

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

TIK TAK TOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66367994  or  ABOOD251770@ICLOUD.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

S5 INTERNATIONAL REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35402988  or  SHEMEERIBRAHIM@GMAIL.COM 

SAFA AND MARWA REFRIGERATION & AC REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323381  or  AHMADMOHD0200@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 

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 

SHARNABY AND RUMANA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT (SALARY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17330892  or  TALAL301186@GMAIL.COM 

ALSAIQAL DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338411  or  ALSAIQALDECOR@GMAIL.COM 

FOUR FRIENDS REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 32341209  or  MASUDSHAMIMNURUL@GMAIL.COM 

DEVU ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39260073  or  DEVUELECTRICALWLL@GMAIL.COM 

NEXAM BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17710786  or  NEXGEN.BH@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 

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 

SALMAN S.S.ALSHAJJAR(ALNAWRAS ALHAZEEN-7249) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39668440  or  SAEEDSALMAN-NASSER@HOTMAIL.COM 

SALEH AHMED K.JUMA(SROOR ALKHATER-10864) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

AHMED NAYEM KHALIFA SAQER ( KHAYR UMMUH / 13095 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39289538  or  ASRAHMD897@GMAIL.COM 

Privet Building 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  H.KHALIFA@EXIBAH.COM 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

THAMER CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33355505  or  saif-alajmi@hotmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@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 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

BLACK LION CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39256699  or  BLC.EST@HOTMAIL.COM 

NEW JERESY INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38117966  or  NEWJ2022@GMAIL.COM 

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39086555  or  aliashoor2020@gmail.com 

ALI KHALIFA SAAD ALI(FAZAA/694) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39906428  or  VIPERVIPER@GMAIL.COM 

SALMAN MOHAMED ALI HUSAIN / THARWAT RASHED 9527 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36693040  or  HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM 

ALJAMAHEER TALLORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17774911  or  ALJAMAHEER.BH@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66998542  or  SHARIFHOOSEN123@GMAIL.COM 

M A S REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35357860  or  MAHMOUD.ALI.SEDQY1984@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

S K T CLEANING CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34112433  or  SAIQAGHAURI@GMAIL.COM 

M S AND M Y SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  YASINBH33@GMAIL.COM 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727600  or  Personnel@intercol.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 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

ARIRANG EDO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17294894  or  BUACHALE@YAHOO.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 

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 

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 

ASHKAL CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699376  or  aafattah2@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 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 

FALAH MOHAMMED HAMMAD ALQAHTANI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39459406  or  FALAH.Q11@GMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Aldarwish Ceramic Company Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

MASHALLA CITY JEWELLERY CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39622368  or  SEEFCMJ@YAHOO.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Brite Laundry & Dry Cleaners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17241210  or  BRITE@BATELCO.COM.BH 

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@banzgroup.com 

KARAM HASAN ALI ALBALUSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39636058  or  metebkaram58@gmail.com 

ALMESHQAB Fresh juice 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17270297  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

AL SHEHAB CERAMICA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412364  or  ALSHEHAB@BATELCO.COM.BH 

ALKHATAM A/C WORKSSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  FARDAN77@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of
  ENGINEER(MATERIAL CONTROL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

INTERNATIONAL STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262378  or  intl.sty@gmail.com 

EVA GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39888960  or  ALI.ALHOORI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

ALAMTHAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77005523  or  ABDALI015@GMAIL.COM 

ASFAHAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33841020  or  ALMOOSAWI.BH89@GMAIL.COM 

ALNAIZAK FASHIONS TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17644887  or  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL PRESS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

ALBANKI FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36659998  or  ALIALBANKI454@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

Sunergy solar Panels W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRONICS ENGINEER (COMMUNICATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17536000  or  KHALID@ALDOSERI.COM 

LBAQEI ALAKHDAR EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36391000  or  ALAALI.ESTATE.MANAGEMENT@GMAIL.COM 

ALAHMED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

NEJAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347221  or  ALTEMIMI_92@HOTMAIL.COM 

FAREEQ ALABTAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

BAB ALHAWAEJ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418844  or  ALMUTAWA_TRADING@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

ALSALWA WATER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593699  or  HR@ALZAEEMBH.COM 

SULTANS TEST KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33500893  or  HAMMALDASHTI41@GMAIL.COM 

AMAZING TASTE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39956696  or  HMAKKI390@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 

ISA GHAITH GENERAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455940  or  ISAALGAITH@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

MCDONAL S
 has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

AWAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING WOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

MCDONALDS
 has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

AL BAHA ELECTRCAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

ALSALWA WATER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593699  or  HR@ALZAEEMBH.COM 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

ALASHOOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666588  or  ASHOOREXEPRESS@YAHOO.COM 

Risk Mitigation International W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT ADMIN AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 34501524  or  JINU.JOSEPH@RMIME.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@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 

TECH MAHINDRA -BAHRAIN- LTD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214490  or  yousif.janahi@hotmail.com 

INSEAL SAUDI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(MARKETING RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contact

 35942521  or  SBK@INSEAL.COM.SA 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

ALTAYBEAN GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784141  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

LOAY STAR FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17611353  or  LOAYOMRAN1995@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Reea Alard Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33277005  or  ALEKRI1961@GMAIL.COM 

AWAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING WOR 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

Green innova trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600334  or  info@green-innova.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.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 

Reea Alard Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33277005  or  ALEKRI1961@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

MCDONALDS
 

has a vacancy for the occupation of
  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

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

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

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

AIN AYSHA BRAND FOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36449109  or  AYSHACENTER.BH@GMAIL.COM 

ATHERLAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39722232  or  HUSSEINKADHIM6@GMAIL.COM 

ALHADI CARGO AND COURIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35490165  or  alhadicargo.courier@gmail.com 

Professor Car Shine 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38203838  or  ALI.HASSAN@MEDGULF.COM.BH 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

SUPER PRIME REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  MEHBOOBWAQAS2021@GMAIL.COM 

Wadi Al Salaam Mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39696047  or  ABOROQAYA357@GMAIL.COM 

DEIRAT HALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36366646  or  MAJISTEC_MOBILE@HOTMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

GLOSSY 21 CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33060506  or  AYED001@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 39722232  or  almohin111@hotmail.com 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33533001  or  WAJDIY0@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

PEPPER SQUARE MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620608  or  BINOYKJ@GMAIL.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

AL THARA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

GULF POWER CONTROL DEVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432123  or  ALNABBOOL@HOTMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com  
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نوفوستي

قـــال فالديميـــر تيتورينكو ســـفير 
روســـيا الســـابق لـــدى العـــراق، إن 
الحكومة العراقية االنتقالية، التي 
شكلتها الواليات المتحدة، لم يكن 
لديهـــا الحـــق فـــي محاكمـــة صدام 
حســـين. وأضاف تيتورينكو، الذي 
شـــغل منصـــب ســـفير روســـيا في 
بغـــداد فـــي فتـــرة 2002 - 2003: 
المذكـــورة،  االنتقاليـــة  “الحكومـــة 
مـــن  منتخبـــة  حكومـــة  تكـــن  لـــم 
قبـــل الشـــعب العراقي. لقد شـــكلها 
األميركيون ولم يكن لديها أي حق 

في محاكمة صدام حسين”.

ووفقـــا للســـفير الســـابق، لـــم يكـــن 
لـــدى المحكمة الخاصـــة، صالحية 
محاكمة صـــدام حســـين، ألنه كان 
األعلـــى  والقائـــد  البـــالد،  رئيـــس 
للقـــوات المســـلحة، واتخذ قراراته 

على أساس التشريعات السارية.
وأضاف تيتورينكو، أن “االتهامات 
بالحـــرب  المتعلقـــة  تلـــك  مثـــل 
إيـــران واســـتخدام األســـلحة  مـــع 
مـــن  لهـــا  أســـاس  ال  الكيماويـــة 
الصحـــة. وال يوجـــد دليـــل على أن 
األســـلحة  هـــذه  اســـتخدم  صـــدام 

الكيماوية”.

الحكومة االنتقالية لم يكن لديها حق محاكمة صدام

طهران ـ وكاالت

صـــرح الرئيـــس اإليراني بـــأن الواليات 
واألفـــول  بالتراجـــع  أخـــذت  المتحـــدة 
وتضعف يوما بعد يوم، وأن تهديداتها 

ال تؤثر في إرادة الشعوب المستقلة.
جـــاء هذا التصريح فـــي اتصال هاتفي 
جمـــع إبراهيـــم رئيســـي مع نظيـــره من 
نيكاراغـــوا دانييل أورتيغـــا، وقدم فيه 
رئيســـي تهانيه ألورتيغا بمناسبة فوزه 
باالنتخابات الرئاســـية في بالده الشهر 

الماضي.
وقال رئيســـي: “يعتمد كال البلدين على 
أصـــوات الشـــعب ودعمـــه، وقـــد وقفـــا 
دائمـــا أمام أطمـــاع الدول الســـلطوية”. 
وتابـــع: “الواليات المتحدة تعيش حالة 

تراجع وتضعف يوما بعد يوم”.
إيـــران  أعلنـــت  ذلـــك،  إلـــى 

أمـــس الخميـــس إطالق 
صـــاروخ إلـــى الفضاء 
معـــدات  يحمـــل 

التلفزيـــون  وفـــق  بحثيـــة،  ألغـــراض 
الرســـمي، فـــي خطـــوة يرجـــح أن تثير 
انتقادات غربية خصوصا أنها تأتي في 
ظـــل مباحثـــات إلحيـــاء االتفاق بشـــأن 

برنامج طهران النووي.
وفي حين تشـــدد طهران على الطبيعة 
العلمية لبرنامجها الفضائي، سبق لدول 
غربية عـــدة أبرزها الواليـــات المتحدة، 
إضافـــة إلـــى إســـرائيل، أن أعربـــت عن 
قلقهـــا منـــه، معتبـــرة أنـــه يســـاهم فـــي 
تعزيـــز برنامجهـــا للصواريخ البالســـتية 

الذي يثير أيضا انتقادات دول الغرب.
وقال المتحدث باسم منظمة الدفاعات 
الفضائيـــة فـــي وزارة الدفـــاع اإليرانية 
أحمد حسيني “أرسل )الصاروخ( حامل 
ســـيمرغ  االصطناعيـــة  األقمـــار 
بالفارســـية(  الفينيـــق  )طائـــر 
ثـــالث شـــحنات بحثية إلى 
الفضاء”، وفق التلفزيون 

الرسمي.

الرئيس اإليراني: “أميركا تسير نحو األفول”

بوتين: موسكو ستواصل 
تقديم دعم شامل لسوريا

الرئيس  إلــى  تهنئة  الــروســي  الرئيس  وجــه 
الــســوري بــشــار األســـد وإلـــى عــدد كبير من 
أعياد  بمناسبة  العالم  دول  وقــادة  رؤســاء 

الميالد وقدوم العام الجديد.
أمله  عن  لألسد  تهنئته  في  بوتين  وأعــرب 
تعزيز   ،2022 المقبل  الــعــام  يشهد  أن  فــي 
السالم واالستقرار على األراضي السورية.

“ستواصل  روسيا  أن  بوتين  الرئيس  وأكــد 
الصديقة  لــســوريــا  الــشــامــل  الــدعــم  تقديم 
فــي الــحــرب ضــد اإلرهـــاب الــدولــي، وكذلك 
في ضمان تسوية سياسية شاملة وإعادة 

اإلعمار بعد الصراع”.

السعودية تأمل أن تغير إيران سلوكها السلبي وتتجه نحو الحوار والتعاون

خادم الحرمين يجدد القلق من ثالوث الخطر اإليراني

“كوفيد” يسرق األضواء من احتفالت رأس العام مرة أخرى

قال خادم الحرمين الشـــريفين العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
قلقـــة  الســـعودية  إن  األربعـــاء  مســـاء 
حيال عـــدم تعاون إيران مـــع المجتمع 
الدولي فيمـــا يخص البرنامـــج النووي 
الصواريـــخ  لبرامـــج  وتطويرهـــا 
الباليســـتية ودعم الميليشيات الدينية 

في الشرق األوسط.
وقال الملك ســـلمان بن عبد العزيز في 
خطـــاب لمجلس الشـــورى بالمملكة إنه 
يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها 
“الســـلبي” في المنطقة وأن تتجه نحو 

الحوار والتعاون.
وبحســـب نص الخطـــاب الذي نشـــرته 
وكالـــة األنبـــاء الســـعودية قـــال الملـــك 
ســـلمان “نتابع بقلق بالغ سياسة النظام 
اإليرانـــي المزعزعة لألمن واالســـتقرار 
في المنطقة بما في ذلك إنشـــاء ودعم 
والمســـلحة  الطائفيـــة  الميليشـــيات 
والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في 

دول المنطقة”.
وأضـــاف أن المملكـــة تتابـــع بقلـــق بالغ 
“عـــدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما 
وتطويـــره  النـــووي  البرنامـــج  يخـــص 

برامج الصواريخ الباليستية”.
وقـــال خـــادم الحرميـــن الشـــريفين إن 
المملكـــة تتابـــع دعـــم النظـــام اإليراني 
الـــذي  اإلرهابيـــة،  الحوثـــي  لميليشـــيا 
يطيـــل أمـــد الحرب في اليمـــن ويفاقم 

األزمـــة اإلنســـانية فيهـــا، ويهـــدد أمـــن 
المملكـــة والمنطقـــة، مشـــدًدا علـــى أن 
المملكـــة حريصـــة على أمن واســـتقرار 

الجمهورية اليمنية والمنطقة بأكملها.
كذلـــك، لفـــت إلـــى أن بـــالده حريصـــة 

علـــى تقديـــم مصالـــح الشـــعب اليمني 
أوالً، مؤكـــًدا أن المملكـــة مازالت تدعو 

الحوثيين لالحتكام للحكمة والعقل.
المبـــادرة  أن  علـــى  التأكيـــد  وجـــدد 
الســـعودية هـــي الحـــل إلنهـــاء الصراع 

في اليمن.
كما، أكد خادم الحرمين الشريفين في 
حديثه، على حـــرص المملكة ووقوفها 

إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
وحـــّث جميـــع القيـــادات اللبنانية على 
المقـــام  فـــي  شـــعبها  مصالـــح  تغليـــب 
األول، داعًيـــا إلى إيقـــاف هيمنة حزب 

هللا اإلرهابي على الدولة.
فشـــدد  الدوليـــة،  الســـاحة  علـــى  أمـــا 
الملـــك ســـلمان علـــى أهميـــة اســـتقرار 
وأمـــن أفغانســـتان، كي ال تكـــون مالذا 

للتنظيمات اإلرهابية.
يذكـــر أن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود 
المرئـــي،  االتصـــال  عبـــر  افتتـــح  كان 
أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة 
لمجلس الشـــورى، بحضـــور ولي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 

الدفاع األمير محمد بن سلمان.

علـــى  كوفيـــد19-  جائحـــة  تطغـــى 
اليـــوم  الجديـــد  العـــام  احتفـــاالت 
الجمعة مرة أخرى هذا العام؛ بسبب 
القيـــود التـــي فرضت في عـــدد كبير 
من دول العالم، مع “تسونامي” زيادة 
اإلصابات بكوفيد- 19 الذي يشـــكل 

ضغطا على األنظمة الصحية.
ولـــن تحتفـــل بـــرأس الســـنة باريس 
وال أثينـــا وال مكســـيكو. وقـــال وزير 
الصحـــة اليوناني تانـــوس بليفريس 
إن  األربعـــاء  متلفـــزة  رســـالة  فـــي 
“الموســـيقى ســـتحظر”، في محاولة 
فـــي  مواطنيـــه  رغبـــات  مـــن  للحـــد 

الخروج ليلة رأس السنة.
وال موائـــد كبيـــرة أيضـــا ليلـــة رأس 
الســـنة فـــي اليونـــان التـــي ســـجلت 
عددا قياســـيا جديدا مـــن اإلصابات 

بلغ 28828 حالة جديدة. 
في فرنسا، ســـتبقى المالهي الليلية 

مغلقـــة ليلـــة 31 ديســـمبر وألســـابيع 
عـــدة أخرى. فـــي باريس وبمناســـبة 
رأس الســـنة، أعلنت الســـلطات أيضا 

إغالق الحانات.
الفرنســـي  الصحـــة  وزيـــر  وحـــذر 
أوليفييه فيـــران أمام النواب من أن 
“أكثـــر مـــن مليون فرنســـي مصابون 

حاليـــا بفيـــروس كورونـــا” و”عشـــرة 
بالمئـــة مـــن الشـــعب الفرنســـي مـــن 

مخالطي” مصابين.
في مكســـيكو ألغى مجلـــس المدينة 
احتفاالت رأس الســـنة، بينما منعت 

قبرص الرقص في األماكن العامة.
وفي ألمانيا، حيث ســـتبقى المالهي 

الليليـــة مغلقة في ليلة رأس الســـنة، 
منعـــت التجمعات خاصـــة ألكثر من 
عشـــرة أشـــخاص حتى لألشـــخاص 
مـــن  شـــفوا  والذيـــن  المطعميـــن 
الفيـــروس. أما غير المطعمين، فقدد 
ُحـــدد العـــدد بشـــخصين مـــن عائلـــة 

أخرى.
سبب أوميكرون حاليا ارتفاعا حادا 
في عدد اإلصابـــات بكوفيد19- في 
العديد مـــن البلـــدان األوروبية التي 
ســـجل بعضهـــا أرقامـــا قياســـية منذ 

بداية الوباء.
وتحدثـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
يشـــكل  “تســـونامي”  عـــن  األربعـــاء 
“ضغطا هائـــال على عاملين صحيين 
منهكين وأنظمـــة صحية على حافة 
االنهيـــار”، بعد عامين على بدء وباء 
أدى إلـــى وفاة أكثـــر من 5.4 ماليين 

شخص.

الرياض ـ وكاالت

باريس - أ ف ب

خطاب الملك سلمان السنوي أمام مجلس الشورى

الخرطوم ـ وكاالت

أطلقـــت الشـــرطة الســـودانية بكثافـــة قنابـــل الغـــاز المســـيل 
للدمـــوع والقنابـــل الصوتيـــة علـــى مواكـــب لمتظاهرين قرب 

شارع القصر في الخرطوم أمس الخميس.
وخرجـــت تظاهرات فـــي بعض الواليات والمدن الســـودانية، 
منهـــا جنـــوب دارفـــور وودمدنـــي وبورتســـودان، إضافة إلى 
الخرطـــوم، ترفـــع شـــعار المدنية وتطالب بانســـحاب الجيش 

من الحياة السياسية.
الســـودان االتصـــاالت واإلنترنـــت  فـــي  الســـلطات  وقطعـــت 
عـــن الهواتـــف المحمولـــة، أمـــس، تزامنا مع دعـــوات النطالق 

مظاهرات في مدن عدة.
كمـــا قطعـــت قـــوات األمـــن الطـــرق المؤديـــة إلـــى الخرطوم، 
العاصمـــة  تربـــط  التـــي  الجســـور  ووضعـــت حاويـــات علـــى 
بضواحيهـــا؛ لمنـــع التئام المحتجين في مكان واحد، حســـبما 

أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.
ودعـــا إلى هذه االحتجاجات الجديدة تجمع المهنيين؛ رفضا 

لالتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء.
وفـــي 25 أكتوبـــر الماضـــي، أصدر قائـــد الجيش عبـــد الفتاح 
البرهـــان، قـــرارات قال إنها لتصحيح “مســـار الثـــورة”، أبرزها 

حـــّل مجلســـي الســـيادة والـــوزراء، وفـــرض حالـــة الطـــوارئ، 
وشّكل الحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ومع رفض القوى السياســـية والشعبية بالبالد عبر مظاهرات 
أســـبوعية، وّقـــع البرهـــان ورئيـــس الوزراء عبـــد هللا حمدوك 
اتفاقـــا سياســـيا في 21 نوفمبر الماضي، عـــاد بموجبه األخير 

إلى منصبه رئيسا للوزراء.
ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياســـية 

االتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.

قطع االتصاالت واإلنترنت والطرق المؤدية إلى الخرطوم

األمن السوداني يتصدى لمحتجين قرب القصر الرئاسي

الشرطة واجهت االحتجاجات بقنابل الغاز المسيل للدموع

الجائحة تطغى على نهاية العام بسبب قيود في عدد كبير من دول العالم

العربية.نت

قـــدم الجيـــش اإلســـرائيلي للقيـــادة السياســـية في البـــالد، عدة 
ســـيناريوهات محتملـــة لضرب أهـــداف في إيران، لكنـــه أكد أنه 
ســـيكون مـــن الصعـــب تحديـــد نتيجـــة، مثل هـــذه الضربـــات، أو 
تقييـــم مدى تأثيرها على برنامج طهران النووي، وفقًا لصحيفة 

“هآرتس”.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤولين عســـكريين قولهـــم إن الجيش 
اإلســـرائيلي ســـيكون مســـتعدا لضـــرب إيـــران، بمجـــرد موافقـــة 
الحكومـــة علـــى ذلـــك. وبحســـب الجيـــش، فإنـــه يســـتعد أيضـــا 
“لعواقـــب” ضـــرب إيران، بمـــا في ذلك جولة قتـــال مع حزب هللا 

في لبنان أو حماس في قطاع غزة.
وذكـــرت أن الجيـــش وضـــع خططا “لجعـــل الجماعـــات اإلرهابية 
تدفع ثمنا باهظا، ولتحقيق مكاسب كبيرة على هذه الجبهات”.

ويقول الجيش إنه في إطار اســـتعداداته خالل األشهر الماضية 
لهجوم محتمل على إيران، حصل على أسلحة متطورة، وأجرى 

تدريبات جوية، وعزز بنك األهداف الهجومية.
وفي ســـياق متصل، يعمل الجيش أيضا مع “شـــركاء إقليميين”، 
لجمع معلومات استخبارية، والقيام بعمليات مشتركة لمكافحة 

اإلرهاب، من بين أنشطة عملياتية أخرى.

ويقـــول مســـؤولو الدفاع إن هذه الشـــراكة “تعـــزز العالقات بين 
إســـرائيل وجيرانها، ويمكن أن تمنح شـــرعية أكبر لعمل عسكري 

إسرائيلي محتمل في إيران”، وفقا للصحيفة.
إلـــى ذلك، حذرت تقارير اســـتخباراتية إســـرائيلية من أن إيران 
باتت على بعد 8 أســـابيع من امتالك المادة االنشـــطارية لتطوير 

قنبلة نووية.
وشـــددت التقديرات التي نشـــرتها هيئة البث اإلســـرائيلية على 
أن إيـــران باتت قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب 

بنسبة 90 %.

استعد لجولة قتال مع حزب اهلل في لبنان وحماس في قطاع غزة

الجيش اإلسرائيلي يقدم سيناريوهات توجيه ضربة إليران

تحذير إسرائيلي: إيران على ُبعد 8 أسابيع من تطوير سالح نووي

دبي - قناة العربية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، 
إن قواتـــه نفذت 22 عملية اســـتهداف ضد ميليشـــيا 
الحوثي في مأرب خالل الـ24 ساعة الماضية، مؤكًدا 
أن االســـتهدافات بمـــأرب دمـــرت 15 آليـــة عســـكرية 

للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصًرا.
يأتـــي ذلـــك فيما ذكـــرت أنبـــاء يمنيـــة، الخميس، عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة 
في مديرية مرخة بمحافظة شـــبوة عقب استهدافها 

بصاروخ باليستي حوثي.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إن نحـــو 14 جنديـــا ُقتلوا 

وُأصيـــب 13 آخـــرون في حصيلة أوليـــة، إثر الهجوم 
الصاروخـــي الحوثـــي علـــى تجمعـــات فـــي معســـكر 
خمومة بمديرية مرخة بمحافظة شـــبوة، مشيرة إلى 

وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.
وتشـــهد المنطقة استنفارا أللوية العمالقة مع وصول 
تعزيزات لتطهير مديرية بيحان وعين وعسيالن من 
الحوثييـــن وقطـــع خطـــوط اإلمداد على المليشـــيات 

المتجهة نحو محافظة مأرب.
في األثناء، تدك مدفعية الجيش الوطني والمقاومة 
وآليـــات  عناصـــر  التحالـــف،  ومقاتـــالت  الشـــعبية 

وتعزيزات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في 
جبهات جنوب مأرب، كما أشـــار إلى ســـقوط صاروخ 
أطلقته ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية على مأرب أمس 
فـــي منطقة مفتوحة بوادي عبيـــدة الواقعة بمديرية 
الوادي. وتزامنا، أفاد مصدر عسكري بمقتل العشرات 
من عناصر ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش 
اليمني في جنوب مأرب. وأوضح المصدر أن الجيش 
اليمني قضى على عدد من عناصر الميليشيات ودمر 
مرابض مدفعية تابعة لها بعد قصف مدفعي للجيش 

في الجبهة الجنوبية لمأرب.

التحالف العربي يعلن تصفية 150 حوثيا في مأرب

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

للتواصل: 17111483

2022.. سنمضي ونبتسم وجاهزون ألي شيء تمنحنا إياه الحياة
مركـــب الحيـــاة بنا يســـير، واأللوان والخطـــوط “تتشـــابك وتتماوج”، 
ومساء اليوم 31 ديسمبر سيكون هناك صفير، ورنين وأجراس تقرع 
فـــي كل مـــكان، حتـــى أنه لتســـتحيل الرؤيـــة.. هكذا دومـــا احتفاالت 
رأس السنة، فغدا السبت سيختلف إيقاع العالم بدخول سنة جديدة 
“2022”، وسنتبادل عبارات الود والتهنئة، وما اعتاد الناس أن يرددوه 

من مآثر القول في مثل هذه المناسبة.
النـــاس مـــن طبعهم النســـيان، لكـــن هناك آالم مســـتقرة في األحشـــاء 
والجـــوف ويســـتحيل نســـيانها، فقـــد جلدتنـــي ســـنة 2021 بســـياط 
الحياة القاســـية بوفاة عمتي والدة زوجتي “ثاجبة النصاري” وبناتها 
الثـــاث، “حنـــان الرويعي، هيا الرويعـــي، رقية الرويعـــي” في فترة ال 
تتعدى أياما قليلة، تســـربوا إلى باطن األرض بســـبب غضب فيروس 
كورونا الجامح، والذي وقف العالم كله أمامه كاألبله، ومازال يرمقنا 
بالضحكات والتعليقات الاذعة، ولو كان شيطانا النهال علينا بالعصا 

متعطشا للثأر.
وبينمـــا كنت أخطـــو بوقع بطيء وأشـــعر بالغربة واالبتعـــاد، باركتني 

الســـماء وأرتنـــي حمائم البشـــارة تحلق بأجنحتها الســـريعة فتســـبق 
الريـــاح، وتخبرنـــي بأنني وصلت اآلن إلى قمـــة أخرى في حياتي، أي 
نيـــل شـــرف الفوز بجائـــزة رئيس مجلـــس الوزراء للصحافـــة عن فئة 
أفضل عمود رأي، فقد تحولت يومها إلى روميو الحقيقي وأصبحت 
ملء األبصار واألسماع، حتى خيل إلي أن الجائزة علت على وجهها 
عامـــات االنشـــراح وهـــي تتمتم.. اقفـــز إلى األعلى بخطوات أســـرع 

لتتخلص من أحزان فقد األحبة واألهل.
يقـــول “بيكنســـفيلد”: “الرجـــل ال يبكـــي إال مرة واحـــدة، ولكن دموعه 
تكـــون حينئـــذ مـــن دم”، نعم.. بكينا في ســـجو الليـــل وأضاحي النهار 
حزنـــا علـــى موت األحبـــة، ومثلما نالت منا مآســـي الراحلين، ألبســـتنا 
ســـنة 2021 وشـــاح الفرح والحب واألماني، وكأنها تقول لنا إن اآلالم 
تطهر نفوســـنا وتهذب أرواحنا.. هكذا هـــي الحياة، األفراح واألحزان 
من فوقنا ومن تحتنا، والحبال الخفية تحوم حول أعناقنا، وال نملك 
إال أن نمضـــي ونبســـتم مؤكديـــن جاهزيتنـــا ألي شـــيء تمنحنـــا إيـــاه 

الحياة.
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أسامة الماجد

القضية الفلسطينية وصراعات الفصائل واألجنحة )2(
ال أريـــد هنـــا الخوض فـــي تفاصيـــل التوظيف اإليرانـــي للحركات والميلشـــيات 
كأذرع طولى لها في اإلقليم، لكنني أســـتغرب أال يعرف قادة حركة فلســـطينية 
الفـــارق بيـــن كون شـــعبهم يبحث عن حقـــوق عادلة ومشـــروعة، وبيـــن التورط 
فـــي صـــراع إقليمي ال عاقة لـــه بقضيتهم الوطنية! قد يزعـــم أحدهم أن إيران 
تمـــول “حمـــاس” باألموال والســـاح، وأن العرب ال يقدمون للحركة شـــيئًا، وهذا 
صحيـــح ألن العـــرب يوجهـــون أموالهـــم للشـــعب الفلســـطيني وليـــس لحـــركات 
وتنظيمات تنفقها في شـــراء األســـلحة وخوض معارك تضر الشعب الفلسطيني 
أكثـــر ممـــا تفيـــده، ومن ينكر هـــذا الطرح عليـــه أن يذكرنا بإنجـــاز إيجابي واحد 
عـــاد علـــى الشـــعب الفلســـطيني أو قضيتـــه مـــن جـــوالت العنـــف العنتريـــة التي 
خاضتها “حماس” ضد إســـرائيل في السنوات األخيرة! الكل يعرف حجم الدمار 
والخســـائر البشـــرية والمادية التي لحقت بقطاع غزة خال التصعيد العســـكري 
بين “حماس” والجيش اإلســـرائيلي، والكل يعرف كذلك حجم المعاناة والمأساة 
اإلنســـانية المتفاقمة داخل القطاع. الحقيقـــة أن “حماس” وغيرها من الحركات 
المسلحة أصبحت عبئًا على الشعب والقضية الفلسطينية، ألنه ببساطة ال يمكن 
أن يكون العنف الخيار الوحيد ألية حركة تزعم أنها تستهدف الدفاع عن شعبها 
والحصـــول علـــى حقوقه! الحقيقة أيضًا أن مشـــكلة “حمـــاس” تكمن في رؤيتها 
اآليديولوجية التي تريد “سلخ” القضية الفلسطينية وتجريدها من عروبتها ألن 
جـــذور فكر الحركة اإلخوانية ال تؤمن بعروبة القضية الفلســـطينية، وال تعترف 
بروابطهـــا التاريخيـــة والمصيرية مـــع حاضنتها العربيـــة التقليديـــة، التي كانت 
وال تـــزال تنظـــر للقضيـــة باعتبارهـــا أولوية مركزيـــة أولى لها رغـــم كل الظروف 

والتغيرات والتحديات االستراتيجية.
“حمـــاس” ال تعـــرف ســـوى لغة الســـاح ولم تســـتوعب أي درس مـــن التفاعات 
الحاصلـــة على الســـاحة الفلســـطينية منذ عام 2006 حتـــى اآلن، ولم تفطن إلى 
أن نجاحها الوحيد هو تكريس االنقسام الداخلي وعزل نحو مليوني فلسطيني 
داخـــل حـــدود القطاع، في حين لحقت بالقضية والشـــعب الفلســـطيني خســـائر 

كبرى. “إياف”.

سالم الكتبي

مع نهاية كل عام ميادي يســـعد الناس بقدوم العام الجديد، ليكون أفضل 
مـــن غيـــره،  يســـعدهم ال يشـــقيهم، يشـــفيهم ال يمرضهم، ويكـــون خاليا من 
األوبئـــة والمجاعـــة، تنتهي فيه الحـــروب والنزاعات، ويعـــود الاجئون إلى 
أوطانهـــم وُيعمرون ديارهم، ونحن على أهبة اســـتقبال عام 2022م نتمنى 
ذلك وأكثر، إال أن األحام واألمنيات شـــيء والواقع شـــيء آخر، وما يريده 
اإلنســـان ليـــس بعيـــد المنال، وليـــس مســـتحيا، لكنه أمر صعـــب، وتحقيق 
ذلـــك يتطلب بدء مرحلة جديدة من العاقات اإلنســـانية في كل المجاالت 

الحياتية. 
وكل شـــيء ممكـــن أن تكـــون له نهاية لـــو أراد قادة العالم، ومـــن الممكن أن 
تنتهـــي المجاعـــة لـــو انتهى جشـــع االحتـــكار وتوقـــف التضخم وانكمشـــت 
األســـعار، والشـــبع ســـيزيد لو تـــم التوزيـــع العـــادل للمنتجـــات االقتصادية، 
واألوبئـــة ســـتنتهي تدريجًيـــا لو تكاتفت جميع ســـواعد البشـــر في تنظيف 
األرض مـــن األمراض وتمت حماية المناخ والســـيطرة على حرائق الغابات، 
وتخليـــص البشـــر مـــن أدران المخـــدرات وزراعتها، ومن الممكـــن أن تنتهي 
الحـــروب لـــو توقفت مصانع إنتاج األســـلحة وتوقف توريدهـــا للمتنازعين، 

واســـتبدالها بإنتاج األغذية واألدويـــة وُكُل ما يحتاجه الناس، ومن الممكن 
أن تنتهي الصراعات بين الدول والنزاعات بين الشـــعوب لو ســـاروا بالمسار 
الصائـــب الذي ُيحقق الســـام والنمـــاء والرخاء، فهل ســـيكون عام 2022م 

عاًما يتحقق فيه لإلنسان ما ُيريد؟
وقبل أن يصل عام 2022م أعلنت العديد من الشركات اإلنتاجية رفع أسعار 
منتجاتها، وخصوصا السلع الحياتية التي يحتاج إليها اإلنسان، والمنتجون 
مســـتمرون في ذلـــك وال يأبهون بأثر هذه الزيـــادات، هدفهم كهدف مصانع 

األسلحة التي ال تهمها حياة اإلنسان، إنما يسعدها تعاظم أرباحها.
كذب المنجمون ولو صدقوا، فهم يتنبئون بأن األوبئة والمجاعة والحروب 
والتضخـــم أحـــداث مؤقتـــة، إال أنهـــا حاالت تتراكـــم على اإلنســـان وتتزايد 
أوجاعـــه بســـببها، والدول تتصـــارع اقتصادًيا، والضحية هو اإلنســـان الذي 
يكـــون وقـــوًدا لهـــذا الصـــراع، فتفعـــل المشـــكات مـــن فقاعـــات ونقص في 
المعـــروض، وخفض فـــي تدفق البضائع واضطراب في تســـليمها.. إلخ، من 
أجـــل تنميـــة األربـــاح وزيـــادة أوجاع اإلنســـان، فهـــل ســـيكون 2022م عاًما 

سعيًدا؟.

عبدعلي الغسرة

“عساك سعيد يا 2022م”

ســـاعاٌت فحســـب تفصلنـــا عـــن العـــام المقبـــل، ليمضي عـــاٌم عـــجَّ باألفراح 
واألتـــراح؛ لُتغلـــَق صفحـــاُت هـــذا العـــام وُتفتـــَح صفحـــاُت العـــام الجديـــد، 
ولنمضي ُقدمًا متناسيَن األوجاَع واألحزان، ُمحمليَن بالتفاؤل واألمل بأن 
يكـــون هذا العام الجديد أفضل بإذن هللا؛ فلنعاهد أنفســـنا ونحن نســـتقبُل 
عامنـــا الجديد بأْن ُنجدد طاقاتنـــا وُنغيَر من منظورنا للحياة لتكون أصفى 

وأجمل.
ليس اليوم كالبارحة، وال يجوُز لنا الركون للماضي والتحســـر على ما فات 
ومـــن مضى، نحن ملزمـــون بدفع عجلة الحياة لتســـتمر، ومطالبوَن بالنظر 
لألمـــام لنتقدم. لنســـتقبل هذا العـــام بحب، ولنخطط له كمـــا يجب، ولتكن 
أهدافنـــا قابلـــة للتحقق؛ كـــي ال نقَع فريســـَة الخيبة التي وقعنـــا فيها حين 
فِشـــلنا في تحقيق أهدافنا عالية الُســـُقف في عامنا المنصرم. نحن بحاجٍة 
للتخطيـــط بحكمـــة وعقانية واضعيَن في حســـاباتنا آليـــاٍت عملية لتنفيذ 
تلـــك الخطط والمشـــاريع التي عزمنا علـــى القيام بها هذا العـــام، ولنتحلى 
باإليجابيـــة التـــي تقـــود لإلنتـــاج وتمُدنا بالشـــغف الـــازم لتحقيـــق النجاح 
وتدُفعنا للحياة بجودٍة عالية.. نحن ال ندَّعي أننا نستطيع العيش بإيجابية 

علـــى الدوام، فالحياُة تأخُذنا لقمٍم وتهوي بنا لقيعان أحداٍث متاطمٍة من 
الحـــزن والفـــرح، لكن طريقَة تعاطينـــا مع األحداث بـــروٍح مطمئنة تجعلها 
تمرُّ مرَّ الُسُحب لنواصل العمل على تحقيق ما نصبوا إليه، غير مبالين بمن 
طين الذين ال عمل لديهم سوى تثبيِط عزائمنا على الدوام. حولنا من المحبِّ

لقد ِعشـــنا ســـنة مليئة باإلحباطات المتتالية، لكنها دون شـــٍك كانت أفضَل 
من السنِة التي سِبقتها وال ريب، وبالرغم مما عانيناه فيها من تفشي وباء 
وفـــراق، إال أنَّ ذلـــك علَّمنـــا الكثيـــَر من الـــدروس التي نحتـــاُج إليها لنخطَو 

بأقدامنا في عامنا الجديد بثقٍة عالية في التغلِب على الصعاب.
أهداُفنا القديمة التي رســـمناها ألنفســـنا على كشـــاكيِل األمل ولم تتحقق، 
ســـنبدُأ تحقيقها هذا العام، ســـنجتهُد ونعمل وُننفذ، ولن نؤجَل عمل اليوم 
إلى الغد. ســـَنذُر كل خصالنا الذميمَة ونعمـــُل على تطوير ذواتنا لتعوَد كما 
كانت متســـمًة بالخير والحِب والســـام ونبذ العنف والطائفية والعنصرية 
والتطـــرف. ســـنكون هـــذا العام كما يحُب هللا، وســـنحقُق الهـــدف الذي من 
أجله ُخِلقنا في عامنا هذا وفي كِل عام، ُمتكليَن على هللا في تحقيق الفوز 

والنجاح في الدنيا واآلخرة. كُل عام وأنتم بألِف خيٍر وعافية.

هدى حرم

على بوابة العام الجديد

بحريننا 2022: الملك القائد.. الشعب الرائد.. الطموح الواعد
مـــع مطلـــع كل عام جديد، حين تشـــرق شـــمس ســـنة جديدة، فإن معها تشـــرق 
األماني والتطلعات والطموحات مصحوبة بالدعوات الطيبة، مزيج من المشاعر 
واألحاســـيس تحيط بنا وتنبض في قلوبنا من أجل وطننا، من أجل أحبتنا، بل 
تصعد الدعوات بعام مليء بالخير والسام والتفاؤل والنجاح واالستقرار لكل 
األوطان والشـــعوب في هذا العالم، هذه هي أنبل مشـــاعر اإلنســـانية في وطن 
اإلنسانية.. إذا، بحريننا 2022، وهي ذلك الكيان العظيم الذي استقر في الروح، 
ترســـم لنا الصورة وتمأل قلوبنا بالعطاء في رحاب الملك القائد والشـــعب الرائد 
والطموح الواعد، وهذه باقات زاهرة في عامنا الجديد، نسأل هللا جل وعا أن 

يكون عاًما مكلًا بالنجاح والفاح:
* باقة التهاني األولى: إلى سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، عاهـــل الباد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، القائد الكريـــم الذي يغدق 
علينا بعظيم حبه واعتزازه بشـــعبه، ويســـهر على تحقيق تطلعات أبناء وطنه، 
فنحـــن وللـــه الحمد، في عهـــد جالته الزاهـــر، ورغم كل الظـــروف والمتغيرات، 
نعيش في وطننا المســـتقر اآلمن وهذه نعمة ال تعادلها نعمة، فلك يا أبا ســـلمان 
منـــا أزكـــى الدعوات بالعمر المديد والصحة والعافية والســـداد في كل خطوات 

إعاء صرح البحرين الغالية.
* باقـــة التهانـــي الثانيـــة: إلـــى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نعجز عن التعبير عن الشـــكر 
والثنـــاء والتقدير لســـموكم ولفريق البحريـــن أجمع، ولكل الســـواعد البحرينية 
التي حققت اإلنجاز تلو اإلنجاز بإشـــرافكم ومتابعتكم ألهم وأكبر الملفات، في 
مواجهـــة الجائحـــة، وفي اســـتمرار مشـــروعات التنمية، وفي وضـــع كل مبادرة 
وفكـــرة وبرنامـــج عمـــل يســـهم فـــي تحســـين معيشـــة المواطـــن، وال ريـــب في 
أننـــا برؤاكـــم فـــي ظل عهد جالـــة العاهل الزاهر، ســـنمضي بخطـــى واثقة نحو 

المستقبل.
* باقة التهاني الثالثة: كم نفخر بأننا شـــعب توارثنا من األجداد إلى اآلباء إرث 
البيـــت البحرينـــي المتاحم المحافظ على نســـيجه االجتماعـــي، والذي يصون 
وحدتـــه الوطنيـــة ويحافـــظ عليهـــا، فهذا األســـاس المتيـــن هو حصننـــا األقوى 
فـــي بلد يشـــهد له القاصي والدانـــي بأنه يتمتع بوحدة صـــف ال تزعزعها الرياح 
العاتية، ويشهد سجل تاريخه بأنه وطن التعايش والخير والسام والحب لكل 
الشعوب، وهكذا عرفته شعوب العالم، وهكذا سنمضي في نقل هذا اإلرث إلى 

األبناء واألحفاد.
وأختم بباقة من الدعوات بالرحمة والمغفرة لفقيد الوطن الغالي الراحل الكبير 
المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثـــراه وجعل الجنة مثواه.. ونســـتذكر، ليس فـــي كل عام جديد، بل في كل يوم 
جديـــد، مســـيرته العطـــرة ومناقبه الجليلة وآثـــاره الطيبة التي أبقت وســـتبقي 
حب “أبا علي” في قلوبنا.. جعل هللا عامنا الجديد على وطننا وقيادتنا وشعبنا 

وكل شعوب العالم عام بشائر النعم.. وكل عام وأنتم بخير.

عادل المرزوق



انطالق بطولة العيد الوطني للسنوكر والبليارد
الماضـــي  األحـــد  يـــوم  انطلقـــت 
بطولـــة العيـــد الوطنـــي التصنيفيـــة 
والســـنوكر  للبليـــارد   2022/2021
والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي 

للبليارد والسنوكر والدارتس.
ويحـــرص اتحـــاد اللعبة علـــى إقامة 
مـــع  تزامًنـــا  البطـــوالت  هـــذه  مثـــل 
احتفاالت مملكـــة البحرين بأعيادها 
الوطنيـــة وذكرى تولـــي جاللة الملك 
ويهـــدف  الحكـــم،  مقاليـــد  المفـــدى 
منهـــا إلـــى إشـــراك أكبـــر عـــدد ممكن 
من الالعبين، واكتشـــاف الموهوبين 
وصقلهم لتمثيل المنتخبات الوطنية 

خالل االستحقاقات المقبلة.
وتحتضـــن صالـــة كيـــو إن بمنطقـــة 
المنامـــة منافســـات العموم للســـنوكر 
)15 كرة حمراء( بمشـــاركة بلغت 48 
العًبـــا تم توزيعهم على 16 مجموعة 

مجموعـــة.  بـــكل  العبيـــن   3 بواقـــع 
وأســـفرت نتائـــج األيـــام األولـــى عن 
فوز كل من: حامد ضيف على أحمد 
مجيـــران  عبـــدهللا   ،)1/3( الحايكـــي 

علـــى خالد أحمـــد )1/3(، نائل عباس 
على ســـامي العويناتي )0/3(، حبيب 
 ،)0/3( نيـــازي  صبـــاح علـــى وقـــاص 
طـــالل جاســـم علـــى ســـلمان محمـــد 

)1/3( وصـــادق عبدالغنـــي علـــى نزار 
التوبالني )0/3(.

كمـــا فـــاز جعفـــر الريـــس علـــى عزيز 
علـــى  فـــرزان   ،)0/3( الحلواجـــي 

خليـــل   ،)0/3( الشـــويخ  عبدالمنعـــم 
 ،)0/3( أحمـــد  ناظـــم  علـــى  إبراهيـــم 
محمد الشـــيخ على علي أحمد )0/3( 
ويونـــس صقـــر علـــى يحيـــى حســـن 

الســـعدي  إبراهيـــم  وحقـــق   .)0/3(
“بريـــك 64” على محمد علي، وخليل 
إبراهيم على ناظم أحمد “بريك 64”.
وفـــي منافســـات البليارد التـــي تقام 
على صالة كيو كالب بمنطقة توبلي، 
أحمـــد  فـــوز  عـــن  النتائـــج  أســـفرت 
الجابـــري علـــى جاســـم أحمـــد )3/9(، 
خالد األنصاري على عيســـى جاســـم 
)4/9(، علـــي مـــروم علـــى أحمد فرج 
)3/9(، حســـين الخيـــاط علـــى ســـامر 
المحميد )0/9(، إبراهيم ســـعيد على 
فيصـــل منذر )2/9(، حســـين الراشـــد 
علـــى حســـين مـــروم )0/9(، حســـين 
 ،)0/9( بديـــع  عيســـى  علـــى  مـــروم 
عبـــدهللا محمـــد على ناصـــر عبدهللا 
)7/9(، راشـــد بوراشـــد علـــى حســـين 
األنصاري )6/9( وعبـــاس عبدالكريم 

على علي المطيري )2/9(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

من منافسات البلياردمن منافسات السنوكر

زينـب وإيمـان تحصــدان 9 مــيدالــيات ذهـبيـــة
البطولة العربية لرفع األثقال المقامة في العراق

واصـــل منتخبنا الوطني لرفـــع األثقال ظهوره 
المميز في البطولة العربية لرفع األثقال المقامة 
في مدينة اربيل العراقية خالل الفترة من 25 
ولغايـــة 31 ديســـمبر بعـــد حصـــد 9 ميداليـــات 
ذهبية في منافســـات الســـيدات، حيث حققت 
الرباعـــة إيمان شـــكيب 3 ميداليات ذهبية في 
منافســـات عموم الســـيدات فئة 55 كغم، فيما 
حققت الرباعة زينب علي عبدهللا 6 ميداليات 
ذهبية في منافسات ناشئات وعموم السيدات 

فئة 64 كغم.
 وتمكنـــت الرباعـــة إيمان شـــكيب مـــن تحقيق 
ذهبيـــة منافســـات الخطف وذهبية منافســـات 
النتـــر وذهبية المجمـــوع العام، حيث شـــهدت 
منافسات فئتها منافسة قوية جدًا مع نظيرتها 
الرباعة العراقية والتـــي أحرزت المركز الثاني 
برونزيـــة  التـــي حصـــدت  العمانيـــة  والرباعـــة 
هـــذه الفئـــة، فيما فرضـــت الرباعـــة زينب علي 
حضورهـــا القوي بالناشـــئين والعموم وحققت 
ذهبيتـــي الخطف والنتر والمجمـــوع العام كما 
سجلت اعلى رصيد نقاط مما يؤهلها لتحقيق 

لقـــب افضـــل العبة فـــي البطولـــة وكأس بطلة 
أبطال العرب للعام 2021. 

 وارتفعـــت بهـــذه النتيجـــة حصيلـــة منتخبنـــا 
 12 برصيـــد  العربيـــة  البطولـــة  فـــي  الوطنـــي 
ميداليـــة ذهبيـــة، فيما يواصل باقـــي الالعبين 

تدريباتهم اســـتعدادًا لمشاركتهم حيث تستمر 
المنافســـات خالل البطولة بمشاركة الالعبين: 
قهرمـــان،  علـــي  عبـــدهللا، حســـين  علـــي  نـــور 

مرتضى السيد خليل، حسين علي عبدهللا. 
 وأكـــد مـــدرب منتخبنـــا الوطني لرفـــع األثقال 

الكابتـــن خضيـــر باشـــا أن الجهـــاز الفنـــي فـــي 
االتحاد البحريني لرفع األثقال يواصل متابعة 
اســـتعدادات الالعبين المشاركين في البطولة، 
حيث تشـــهد الفئات المشاركة منافسات قوية 
إنجـــازات عالميـــة  بوجـــود العبيـــن أصحـــاب 

موضحـــًا أن الالعبيـــن فـــي مرحلـــة اإلعداد ما 
قبل المنافســـة، وتقـــام التدريبـــات خالل هذه 
الفتـــرة من أجـــل المحافظة على مســـتوياتهم 
الذهنيـــة  الجوانـــب  علـــى  والتركيـــز  الفنيـــة 

والبدنية.

اللجنة اإلعالمية
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أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
حريـــص  االتحـــاد  أن  القـــدرة  وســـباقات 
علـــى دعـــم كافـــة المشـــاركات البحرينيـــة 
الخارجية في مختلف رياضات الفروسية 
وفـــق رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القـــدرة والهادفة إلـــى مواصلة 

حصد اإلنجازات الخارجية.
 جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـموه، برؤســـاء 
اإلســـطبالت والمرابـــط الفائزيـــن بالمراكز 
األولى فـــي بطولة العيـــد الوطني المجيد 
لجمـــال الخيل العربية التي نظمها االتحاد 
بدايـــة ديســـمبر الحالـــي بحضـــور الدكتور 

خالـــد أحمـــد حســـن أمين الســـر المســـاعد 
الخيـــل  جمـــال  لجنـــة  رئيـــس  باالتحـــاد 
العربية.   وأوضح ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة أن رياضة جمال الخيل 
العربيـــة شـــهدت طفرة نوعية فـــي الفترة 
الماضيـــة من حيث التطور والنمو وهو ما 
يؤكد المســـيرة البحرينية فـــي المحافظة 
على التـــراث البحريني في هـــذه الرياضة 
العريقـــة، مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن اهتمـــام 
المرابط واالســـطبالت والمالك ســـاهم في 
إبراز بطولة العيد الوطني المجيد بصورة 
مميزة وشـــهدت تطـــور ملحوظ من حيث 

اإلنتاج.
 وأشـــار سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة أن المشـــاركات الخارجية القادمة 
للمرابط واإلســـطبالت البحرينية ستكون 
ذات شـــأن عـــال وعلـــى قـــدر المســـئولية 

فـــي تحقيق اإلنجـــازات لمملكـــة البحرين، 
متمنيًا ســـموه لكافة المشـــاركين التوفيق 

والنجاح.
 واطلع ســـموه، على تحضيـــرات الفائزين 
قبل المشاركات الخارجية التي سيمثلون 

فيها المملكة في المحافل الخارجية 
الفائزيـــن  إلـــى  التهانـــي  ســـموه،  وقـــدم   
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لهـــم  ومتمنيـــًا 

المحافل القادمة. 
 مـــن جانبهـــم، أعـــرب مـــالك االســـطبالت 
والمرابـــط عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم إلـــى 
ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
علـــى دعم ســـموه المســـتمر وحرصه على 
مواصلـــة تطويـــر رياضـــة جمـــال الخيـــل 
العربيـــة مؤكدين أن هذا الدعم واالهتمام 
النتائـــج  أفضـــل  تحقيـــق  فـــي  سيســـاهم 

جانب من اللقاءللمملكة في المحافل الخارجية القادمة.

التقى برؤساء المرابط واإلسطبالت الفائزين ببطولة العيد الوطني

عيسى بن عبداهلل: دعم المشاركات الخارجية برياضة جمال الخيل

نـــادًرا مـــا نســـمع أو نـــرى، أن رئيـــس نـــاد 
محلـــي يتجـــاوب مـــع مشـــجعي فريقـــه 
فـــي السوشـــل ميديـــا، كـــون مثـــل هـــذه 
الشـــخصيات تتجنـــب الحرج فـــي المقام 
ســـتطرح  التـــي  التســـاؤالت  مـــن  األول، 
عليهـــا، وخصوًصـــا إذا مـــا كان الموضوع 
المعني فيه عتاب وحســـاب، وكانت هذه 
الصـــورة ســـتتغير فـــي األيـــام الماضيـــة 
وسيســـلط عليهـــا الضـــوء إيجابًيـــا إال أن 

ذلك لم يكتمل!
بموقـــع  الحســـابات  أحـــد  نشـــّر  حيـــث 
“االنســـتغرام”،  االجتماعـــي  التواصـــل 
بوســـت فيه محادثة رئيـــس النادي، الذي 
تجاوب مـــع الطرح المحصور على فريقه 
الكروي وســـوء مســـتوياته ونتائجه هذا 
الموســـم، والـــذي أشـــار فيه الشـــخص أن 
مســـؤول فـــي النـــادي قـــال إليـــه بلســـانه 
)إن فريقه ال يســـتطيع منافســـة 3 أندية، 
ويعتبـــر فريقـــه تكملة عدد فـــي الدوري(، 

ليعـــزز رئيـــس النـــادي المحادثـــة نفســـها 
بوجـــوده واعترافه المباشـــر بأنه صاحب 

هذا الكالم للشخص نفسه!
الرئيس اســـتمر في محادثته وتوضيحه 
للحقائـــق وموقفـــه العاطفي ممـــا يحدث 
لفريقـــه الكـــروي، إال أن عمـــر البوســـت لم 
يـــدم إال دقائـــق بســـيطة ليحـــذف بعدهـــا 
مباشرة، ويستبدل ببوست آخر مضمونه 
بأن رســـالة الجمهور وصلت وقد تجاوب 

معها الرئيس بشجاعة!

رئيس ناٍد يعترف “فريقي تكملة عدد”!
سبورت
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لجنة البارالمبية البحرينية تواكب الحركة العالمية
تمكنـــت اللجنة البارالمبية البحرينية من 
تأكيـــد حضورها الدولي كجهة مســـتقلة 
ذات شـــخصية اعتبارية تتولى اإلشراف 
اإلداري والمالـــي والفنـــي الكامـــل علـــى 
االتحـــادات الرياضيـــة البحرينيـــة فيمـــا 
يخـــص أنشـــطة ذوي العزيمـــة، وتهـــدف 
إلـــى رعايـــة وحمايـــة وتطويـــر وتنظيـــم 
شـــؤون رياضة ذوي العزيمـــة في مملكة 
البحرين وتمثيلها في الفعاليات المحلية 
والخارجيـــة منذ أن تأسســـت عام 2017 
بقـــرار مـــن ممثـــل جاللـــة الملـــك المفدى 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 
وعملـــت اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة 
على تنفيذ توجيهات ســـمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة المتعلقـــة بتطويـــر 
الرياضـــة لـــذوي العزيمـــة فـــي مختلـــف 
للحركـــة  مواكبـــة  لتصبـــح  الرياضـــات 
البارالمبية العالمية، حيث وضعت خطة 
علـــى  تعمـــل   2020-2024 إســـتراتجية 
تحقيق رؤية وأهداف اللجنة البارالمبية 
الدولية والمســـاهمة في تنفيذ سياسات 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
بالمملكـــة،  البارالمبـــي  بالعمـــل  لالرتقـــاء 
العقبـــات  كل  تذليـــل  علـــى  عملـــت  كمـــا 
أمـــام رياضيـــي ذوي العزيمـــة؛ مـــن أجل 
تشـــريف المملكة في المحافل اإلقليمية 
اســـتضافة  إلـــى  باإلضافـــة  والدوليـــة 
مختلف البطـــوالت اإلقليميـــة والدولية، 
وأصبح لها دور بارز فيما حققته الحركة 
الرياضيـــة مـــن إنجـــازات، بعدمـــا أطلـــق 
شعار “العصر الذهبي” في 2019 ليشكل 
مصـــدر إلهـــام ألبطالنـــا وبطالتنـــا الذيـــن 
عانقـــوا الذهب في العديـــد من المحافل 

البارالمبية ليرفعوا علم البحرين عاليا. 
أبرز محطات وإنجازات العام 2021 

وقـــد أطلقـــت اللجنة خالل العـــام 2020 
العديد من النشـــاطات والبرامج النوعية 
التي من شـــأنها أن تسهم بشكل إيجابي 
فـــي االرتقـــاء برياضـــات ذوي العزيمـــة 
التـــي كان لهـــا انعكاســـاتها المؤثـــرة على 
التســـريع مـــن وتيرة تقـــدم الالعبين في 

فترة قياسية. 
وبالرغـــم مـــن جائحـــة كورونـــا وضعـــت 
الخطـــط والبرامـــج المختصـــة للترشـــيد 
المالـــي ضمـــن برنامـــج التـــوازن المالـــي 
الحكومـــة  بالمملكـــة حســـب توجيهـــات 
تحقيـــق  مـــن  تمكنـــت  كمـــا  الرشـــيدة، 
ضمـــن  إليهـــا  تســـعى  التـــي  اإلنجـــازات 
وضعـــت  التـــي  اإلســـتراتجية  خطتهـــا 
ضمن سياسات المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة واللجنة البارالمبيـــة الدولية، 
وســـاهمت في تنفيذ )10( سياســـات من 

أصل )11( من سياسات المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة إلـــى جانـــب تحقيق 
)3( ذهبيـــة  )30( ميداليـــة ملونـــة، منهـــا 
و)16( فضيـــة و)9( برونزيـــة.  وشـــهدت 
اللجنة زيادة عـــدد الالعبين البحرينيين 
بنســـبة  33 % فـــي عـــام 2021 مقارنـــة 
بالعام 2020، وتنظيم عدد من الفعاليات 
واالنشـــطة التي تســـعى لهذا الهدف، كما 
زاد عـــدد الرياضـــات في عـــام 2020 إلى 
)6( رياضـــات وفي عـــام 2021 ارتفع إلى 
)10( رياضات، وتعمل اللجنة على زيادة 
الرياضـــات ضمن خطتها اإلســـتراتيجية 

للفترة المقبلة. 
األلعـــاب  دورة  فـــي  اللجنـــة  وشـــاركت 
التـــي   2020 طوكيـــو  البارالمبيـــة 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  اليابـــان  اســـتضافتها 
24 أغســـطس الماضـــي إلـــى 5 ســـبتمبر 
2021، وتمكنـــت الالعبـــة روبـــا العمـــري 
من الحصول علـــى رقم جديد بتحقيقها 
المركز الخامس عالميا في مسابقة رمي 
القـــرص، محـــرزة رقمًا شـــخصيًا )23.11 
متـــرا(، فيما تمكن الالعب أحمد مشـــيمع 
مـــن الحصول على المركـــز الثامن عالميا 

فـــي مســـابقة رمـــي الرمـــح بأفضـــل رقم 
شـــخصي لـــه )39.37 متـــرا( وأفضل رقم 
في الموسم في دورة األلعاب البارالمبية 

طوكيو 2020. 
األلعـــاب  دورة  اللجنـــة  واســـتضافت   
البارالمبية اآلســـيوية للشـــباب “البحرين 
فـــي  دورة  أكبـــر  تعتبـــر  والتـــي   ”2021
تاريـــخ المملكة ليس فقط على مســـتوى 
مســـتوى  علـــى  حتـــى  وإنمـــا  المعاقيـــن 
األســـوياء، حيـــث حققـــت نجاحـــا مبهرا 

على المستويات كافة.

اللجنة اإلعالمية

لجنة البارالمبية 
البحرينية تواكب 
الحركة العالمية

من يكسب الشوط الثالث لبطولة البحرين الدولية؟
صراع قوي على “الدانة” وكؤوس “ألبا” والرفة

ينظم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل فـــي الواحـــدة و25 دقيقة من 
ظهر اليوم الجمعة الســـباق الـ 12 لهذا 
الموســـم والذي ســـيقام علـــى كؤوس 
شـــركة ألمنيوم البحرين “ ألبا “ وكأس 
علـــى  وذلـــك  العربيـــة  للخيـــل  الرفـــة 
مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة 

بالصخير.
إقامـــة  اليـــوم  ســـباق  سيشـــهد  كمـــا 
الشـــوط الثالـــث من سلســـلة أشـــواط 
بطولة البحرين الدولية األولى لسباق 
الخيـــل، حيـــث ســـيقام ثالـــث ضمـــن 
الشـــوط الرئيسي للســـباق وذلك على 
“ والمخصـــص لجيـــاد  الدانـــة  “ كأس 

مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
1800 متر.

كأس  علـــى  األول  الشـــوط  وســـيقام 
الرفـــة لخيل البحرين العربية األصيلة 
)الواهو( مســـافة 1000 متر مســـتقيم 

والجائزة 1500 دينار.
ويقام الشوط الثاني على كأس شركة 
ألمنيوم البحرين “ألبـــا” لجياد الدرجة 
محلـــي(  )نتـــاج  والمبتدئـــات  الرابعـــة 
مســـافة 1200 متر مستقيم والجائزة 

2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الرابـــع لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن )نتاج محلي( مســـافة 1800 

متر والجائزة 2000 دينار.

لجيـــاد  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات 
متـــر   2200 مســـافة  محلـــي(  )نتـــاج 

والجائزة 2000 دينار. 
ويقـــام الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
التـــوازن  )ألبـــا( لجيـــاد ســـباق  شـــركة 
)مستورد( مسافة 1000 متر مستقيم 

والجائزة 3000 دينار. 
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  ويقـــام 
التـــوازن  )ألبـــا( لجيـــاد ســـباق  شـــركة 
)مستورد( مسافة 2400 متر والجائزة 

5000 دينار. 
وســـيقام الشـــوط الثامـــن علـــى كأس 
شـــركة ألمنيـــوم البحرين “ألبـــا “ للفئة 
األولـــى  الدرجـــة  جيـــاد  مـــن  الثانيـــة 
“مستورد” مسافة 1600 متر والجائزة 

5000 دينار.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

دعيج بن سلمان

رئيس هيئة األركان يتوج الفائزين ببطولة التنس االرضي
سلمان المناعي وعبداهلل سيار أحرزا كأس المركز األول

ُأقيم تحت رعاية رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي، أمس الخميـــس، الحفل 
الختامـــي لمنافســـات بطولـــة رئيس هيئـــة األركان 
للتنـــس األرضي 2021، والتي انطلقت منافســـاتها 
فـــي 20 ديســـمبر 2021 على مالعب نـــادي ضباط 
قـــوة دفـــاع البحريـــن. وقام رئيـــس هيئـــة األركان 
بتتويـــج الفرق الفائـــزة والالعبين المشـــاركين في 

البطولـــة، حيـــث حقـــق المركز األول فريق ســـلمان 
صبحـــي المناعـــي وعبـــدهللا محمـــد ســـيار، محرزًا 
كأس البطولـــة، واحتل المركـــز الثاني فريق محمد 
صبحـــي المناعـــي وجالل حســـين الخطيب، وجاء 
في المركز الثالث فريق ظافر محمد كمال وســـالم 
حســـين الدوســـري، فيما أحرز المركـــز الرابع فريق 

عطية هللا يوسف السعود وشفقت سليم.
ثم قام رئيـــس هيئة األركان بتكريم اللجنة الفنية 

والمساهمين في تنظيم البطولة، كما هنأ الالعبين 
المشـــاركين فـــي البطولة علـــى المســـتوى المتميز 
الذي ظهروا به خالل مشاركتهم، معربا عن شكره 

للقائمين على البطولة وحسن التنظيم.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  االحتفـــال مســـاعد  حضـــر 
لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء الركـــن بحـــري يوســـف 
أحمـــد مال هللا، وعـــدد من كبار ضبـــاط قوة دفاع 

البحرين.

بنا

جانب من التتويج

اللجنة اإلعالمية

الملكـــي  باالتحـــاد  للقـــدرة  الدوليـــة  البحريـــن  قريـــة  تحتضـــن 
للفروسية وســـباقات القدرة، فعالية “الكشـــتة” للعام 2022 التي 
تنظمهـــا لجنـــة رعـــاة الخيل التابعـــة لالتحاد، وذلك يوم الســـبت 
األول مـــن ينايـــر 2022 بدعـــم مـــن مؤسســـة الحصـــان العربـــي 

لخدمات الفروسية والبيطرة.
 وتأتـــي الفعاليـــة، ضمن حزمة من الفعاليات التـــي تنظمها لجنة 
رعـــاة الخيل، بعد النجاح الباهر الذي حققته فعالية رعاة الخيل 
األولـــى تزامنـــًا مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بالعيـــد الوطني 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى، 
حيث شـــهدت مشـــاركة واســـعة.  وأكدت لجنة رعـــاة الخيل، أن 
فعالية “الكشـــتة” تقام ســـنويًا وتشـــهد مشاركة واســـعة جدًا من 
الفرســـان والمالك، حيث ســـتحتوي علـــى العديد مـــن الفعاليات 
المتنوعـــة التـــي ســـتنطلق فـــي الثامنة مـــن صباح يـــوم الجمعة 
وتســـتمر حتـــى ســـاعة متأخرة من نفـــس اليوم، حيث ستشـــهد 
الفعاليـــة ألعـــاب التحدي واإلثـــارة والركوب الحر للفرســـان على 
الجيـــاد وحفـــل شـــواء، كما ستشـــهد مســـابقات عديـــدة وجوائز 
قيمـــة.  وتقام الفعالية لخلق أجواء رياضية ممتعة للمشـــاركين، 
وإشراك جيل جديد من الوجوه في مختلف رياضات الفروسية 

ورياضة الكاوبوي.   وقدمت لجنة رعاة الخيل، الشكر والتقدير 
إلى مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرة على 

دعمها المتواصل لفعاليات اللجنة ورعايتها لفعالية “الكشتة”.
فـــي  للراغبيـــن  الدعـــوة  للفعاليـــة،  المنظمـــة  اللجنـــة   ووجهـــت 
المشاركة عبر التواصل مع )33717888 - 39896568(، مؤكدين 
حـــرص اللجنة على تطبيق كافـــة التعليمات الطبية الصادرة من 
الجهـــات الرســـمية والدخول للمتطعمين فقـــط والحاصلين على 

الدرع األخضر في تطبيق مجتمع واعي.

دعم من مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرة

لجنة رعاة الخيل تنظم فعالية “الكشتة” غًدا

جانب من الفعالية

اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة تنطلق صباح اليوم 
الجمعة 31 ديســـمبر 2021 منافسات بطولة االتحاد الملكي لقفز 
الحواجز ثالث بطوالت موســـم القفز، والتي ســـتقام منافســـاتها 

على ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفة. 
وســـتنطلق فعاليات البطولة عند الســـاعة 8:30 من صباح اليوم 
الجمعة بأولى المســـابقات، وهي المســـابقة األولى لفئة الناشئين 
المســـتوى األول )مســـابقة التأهل لمرحلة التمايز(، وهي مسابقة 
جولـــة مع جولة تمايـــز ضد الزمن للمتعادلين علـــى المركز األول 
وارتفـــاع الحواجز 100 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 مترا/دقيقة، 
المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين المســـتوى الثاني )مســـابقة على 
مرحلتين( وارتفاع الحواجز 110 سم سرعة المسلك 350 مترا/
دقيقـــة، المســـابقة الثالثـــة فئة المبتدئيـــن من العموم المســـتوى 
حواجزهـــا  وارتفـــاع  مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة  وهـــي  األول، 
110 ســـم وســـرعة المســـلك 350 مترا/دقيقة، المســـابقة الرابعة 
للمتقدمين )مسابقة السرعة( وارتفاع حواجزها 120 سم، سرعة 
المســـلك 350 مترا/دقيقة، والمســـابقة الخامسة فئة المتقدمين 
المستوى الثالث مسابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر وارتفاع 

حواجزها 130 سم، سرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة، والمسابقة 
السادسة وهي أهم وأقوى المسابقات المسابقة الكبرى بجولتين 
على مســـلكين مختلفين ضد الزمن وارتفاع حواجزها 140 سم، 

سرعة المسلك 350 مترا/دقيقة.

تقام على ميدان االتحاد الرياضي العسكري

اليوم انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

من منافسات قفز الحواجز

أوروبا تحت المجهر
نـــادي ريال مدريد االســـباني أنهى مرحلـــة الذهاب من  «

الـــدوري االســـباني وهـــو متربع على عرش جـــدول ترتيب 
الفرق بكل جدارة واستحقاق.

  وفـــي الواقـــع لـــم يكـــن هنـــاك تفاؤل كبير يســـود عشـــاق 
الفريـــق الملكـــي بعـــد قـــرار إدارة النـــادي بإعـــادة المـــدرب 
كارلو انشـــيلوتي لتولي القيـــادة الفنية للمرينغي خصوصا 
بعـــد مروره ببعـــض المحطات االخيرة التي لـــم يترك فيها 
بصمـــات مؤثـــرة مثل محطتـــّي نابولـــي وايفرتون..بيد أن 
المـــدرب االيطالـــي أثبـــت أنـــه الزال مـــن صفـــوة المدربين 

الكبار في أوروبا وأن بريقه لم يخفت بعد!!.
 ورغـــم أن الحديـــث ســـابق ألوانه.. إال أن ريـــال مدريد إذا 
مـــا اســـتمر بمواصلـــة عروضه فإنـــه على ما يبدو ســـيكون 
في طريقه للفوز بلقب الليغا لهذا الموســـم خصوصا إذا ما 
وضعنا في الحســـبان ســـوء حالة أقوى فريقين منافســـين 
باعتبارهمـــا  وبرشـــلونة  مدريـــد  اتليتكـــو  وهمـــا  للريـــال 
الوحيديـــن القادريـــن علـــى منافســـة الريـــال حتـــى خـــط 

النهاية!!.

  االنتر بدوره توج بلقب بطل الشتاء للدوري االيطالي  «
وذلـــك بفضـــل العمـــل الكبير الـــذي قام بـــه مـــدرب الفريق 
الجديـــد ســـيميوني انزاغـــي.. فـــي حيـــن واصـــل الميـــالن 
عروضـــه الجيدة التي ظهر عليها الموســـم الماضي وأنهى 
مرحلـــة الذهـــاب فـــي المركـــز الثانـــي بفـــارق بســـيط عـــن 

المتصدر.
  الجـــوالت األخيـــرة مـــن مرحلـــة الذهاب شـــهدت صحوة 
متأخرة نســـبيا من يوفنتوس بتحقيقه لبعض االنتصارات 
المتتاليـــة قلص بها الفـــارق عن المتقدمين فـــي الترتيب..
وإذا مـــا قامـــت اإلدارة ببعـــض التعاقـــدات الجديـــدة فـــي 
الميركاتو الشـــتوي فإن البيانكونيري من الممكن أن يقلب 
الموازيين في مرحلة االياب ويعود منافســـا شرســـا لالنتر 

والميالن تحديدا.

  باريس سان جيرمان الفرنسي متصدرا بفارٍق كبير عن  «
أقرب المنافســـين له وأصبح من الصعب أن يعرف الدوري 
الفرنســـي بطال ســـواه هذا الموســـم..ونفس الحال ينطبق 
على بايرن ميونيخ االلماني هناك في البوندســـليغا.. لذلك 
باريس والبايرن أصبحا خارج حسابات التتويج منطقيا!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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يعرض في البحرين الفيلم 
الجديد The King’s Man عن 

منظمة استخباراتية سرية، 
تم تشكيلها إليقاف مجموعة 

من أسوأ الطغاة والعقول 
اإلجرامّية الذي يسعون 

للقضاء على ماليين البشر!

tariq_albahhar

أسامة الماجد

2021.. إصدارات متنوعة فيها الوهج والدفء والجاذبية التي تشد القارئ
علــى امتــداد العــام 2021، وعلــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا، إال أن المبــدع 
البحريني قدم لنا زادا فكريا ومتعة عظيمة من خالل إصدارات متنوعة فيها 
الوهــج والــدفء والجاذبية التي تشــد القــارئ وتضمن تعاطفــه على الدوام. 
وفيمــا يلــي تقــدم “البــالد” طائفة مختارة مــن اإلصدارات المحليــة التي رأت 

النور العام 2021.

“تاريخ األشياء”

يعيد  كــاظــم،  ــادر  ن للدكتور  قيم  كتاب 
تركيب التاريخ الموّثق والمصّور لكثير 
ــم تــكــن موضوعا  مــن األشـــيـــاء الــتــي ل
العلوم  الــمــؤرخــيــن ودارســــي  الهــتــمــام 
التأريخ  قبيل  االجتماعية من قبل من 
ــــشــــوارع، أو مــقــبــرة من  لـــشـــارع مـــن ال
جسر  أو  الــمــقــابــر، 

باب  مثل  مهم  معلم  أو  الــجــســور،  مــن 
العائلة  ومــكــتــبــة  ومــيــدانــه،  الــبــحــريــن 
مكتبة  أول  المقّدس  الكتاب  “مــدرســة 
ــة  ــدرسـ ــن”، ومـ ــريـ ــحـ ــبـ ــاريـــة فــــي الـ تـــجـ
اإلرســالــيــة األمــيــركــيــة “مــدرســة جــوزة 
البلوط أو الرجاء الحقًا”، وبرج الكنيسة 

اإلنجيلية الوطنية وساعته الشهيرة.

“العندليب في قلوب البحرينيين”

 الــكــتــاب مــن تــألــيــف الــدكــتــور 
عصام إسماعيل العلوي، الذي 
أكــثــر من  أن يجمع  اســتــطــاع 
150 موقفا وحكاية عن حب 
للثقافة  الــبــحــريــنــي  الــشــعــب 
الــمــصــريــة والـــفـــن والــطــرب 

األصيل.

“أسفاري وذكرياتي.. 

قصص وتجارب 

ومشاهدات”

 يسرد الشاعر تقي البحارنه 
هــذا  مــن  صفحة   391 فــي 
ــات أســفــاره  ــريـ ــكــتــاب ذكـ ال

ومشاهداته وهو بمثابة أدب الرحالت.

“ السينما كما عرفتها”

يقع هذا الكتاب في 418 صفحة ويوثق 
بسام  القدير  السينمائي  المخرج  فيه 
بمختلف  الــطــويــلــة  مسيرته  ــذوادي  ــ الـ

تعرجاتها مع السينما.

“عندما تكلم الحديد.. هنا 

البحرين: تاريخ اإلذاعة في 

البحرين )1940 2021-(

سليمان  مهند  لإلعالمي  كتاب   
ويعد مرجعًا شامالً لتاريخ العمل 
اإلذاعـــــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

بالصوت والصورة.

“من ذاكرة المحرق..حكايات 

وأحداث من واقع أيام زمان”

لمؤلفه خالد إسماعيل  الكتاب  يتحدث 

ــعــلــوي عـــن حــقــبــة زمــنــيــة تــمــتــد منذ  ال

منتصف  ــــى  إل الــخــمــســيــنــات  مــنــتــصــف 

قــدر  الــمــؤلــف  فــيــه  ــاول  حـ السبعينات، 

التي  والمواقف  القصص  سرد  اإلمكان 

وتوثيقها.مر بها في حياته 

“تاريخ القضاء في البحرين”

األعلى  المجلس  رئيس  لمؤلفه  الكتاب 
عبدالرحمن  الشيخ  اإلسالمية  للشؤون 
يتناول  آل خليفة،  راشــد  بن  بن محمد 
فــيــه الــمــســيــرة الــقــضــائــيــة ومــالمــحــهــا 
وتـــطـــورهـــا فــــي الـــبـــحـــريـــن مـــنـــذ عــهــد 
المؤسس الشيخ أحمد الفاتح في العام 
من  األخير  الثلث  بداية  حتى  1783م 

العام 2021.

“ليلة القرنفل في لوغانو”

أحمد  الــكــاتــب  للزميل  جــديــدة  روايــــة 
للنشر  جمعة، صدرت عن دار سكرايب 

والتوزيع بجمهورية مصر العربية.

“عشت خادمة”

عن  فيها  تتحدث  نسيم،  لــنــدى  روايـــة 
النفسية  القضايا  مــن  جــديــدة  سلسلة 
حكاية  طــرح  خــالل  من  االجتماعية  و 
تجسد فيها تجربة األفراد في التعامل 

مع خبرات الحياة المتفاوتة.

“تاريخ السرد وفنونه في البحرين”

الناقد  يــوّثــُق  هــذا  المرجعي  كتابه  في 
الــدكــتــور فــهــد حسين عــلــى مـــدى ما 
ــقــارب الــثــمــانــيــة عــقــود، مــن الــعــام  ي
1941، الذي شهد انطالقة الكتابات 
السردية، حتى العام 2018 راصًدا 
مختلف أشكال الفنون السردية، 

من قصٍة وروايٍة ونصوص مفتوحة.

“حكاية حب في زمن الكورونا”

ــمــتــرجــم  ــلــشــاعــر وال روايــــــة جـــديـــدة ل
عبدالحميد القائد، وهي رواية في قمة 
في  أحداثها  تدور  والغرائبية  الفانتازيا 

عدة أقطار.

“فريد رمضان.. مصل الحكاية”

سرديات  مختبر  ــدارات  إصــ مــن  كتاب 
البحرين، يشتمل على شهادات ومقاالت 
وحــوارات ودراســات عن الراحل فريد 

رمضان بتوقيع األصدقاء.

“سمات الحكم البرتغالي في 

الخليج العربي وعمان..1521 - 

”1622

ــاب قـــيـــم لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد حــمــيــد  ــتـ كـ
السلمان من إصــدارات مركز الدراسات 
قــابــوس،  الــســلــطــان  بجامعة  الــعــمــانــيــة 
تاريخ  من  مهمة  تاريخية  حقبة  يعالج 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، تــلــقــى ضــــوءا على 
ســواحــل عــمــان ومــوانــئــه بشكل خاص 

في الحقبة البرتغالية. 

“اعترافات البيدق األخير”

الرواية الرابعة للكاتب البحريني أحمد 
للترجمة  أبــجــد  دار  ــدرت  وصـ ــمــؤذن،  ال

والنشر في العراق.

طارق البحار

ما أفضل األعمال الفنية في 2021 في التلفزيون والسينما والميوزيك؟

شــهد العــام الماضــي 2021 فــي الســينما والتلفزيــون وعالم الشــهرة منافســة 
علــى األفضــل، وتســابقت خاللهــا األســماء، وتنوعــت موضوعــات  ســاخنة 
أعمالهم بين الدراما واألكشــن والخيال، واختفت أســماء موســيقية وظهرت 

جديدة. هذه جولة سريعة ألهم األعمال الفنية المميزة في 2021.

 أهم األحداث السينمائية هذا العام هو  «
تقديم مهرجان البحر األحمر السينمائي 

الدولي بجدة المملكة العربية السعودية، 
كأول مهرجان تنظمه المملكة خاص 

بالفن السابع وسط نجاح وسعر ”أمواج 
التغيير“.

* مـــن أهم األحداث الموســـيقية هذا العام 
هـــو إعـــالن نقيـــب الموســـيقيين في مصر 
الفنان هاني شـــاكر منع فناني المهرجانات 
مـــن الغنـــاء، في حـــرب كالمية كبيـــرة بنه 
وبينهـــم وبيـــن الجمهور الذي يعشـــق هذه 

األغاني!
* تلفزيونيا تمثل عودة الفنانة المعتزلة  «

شيريهان إلى جمهورها من خالل مسرحية 
“كوكو شانيل” أكبر مفاجآت 2021 وهي 

من انتاج منصة ”شاهد“.
* الخبـــر الكبيـــر فـــي العام المنصـــرم تحرر 
النجمة بريتني ســـبيرز مـــن وصايا والدها 
بعـــد أن دخلت معه المحاكم لمدة 13 عاما 
مـــا تســـبب لهـــا فـــي إحبـــاط شـــديد وعند 

عشاقها.
* سينمائيا نجح فيلم ديزني ”لوكا”، الذي  «

يتناول بقصة رائعة بطولة عالقة صادقة 
غير اعتيادية تنشأ بين صبي ووحش 

بحري متنكر على هيئة صبي، وهو من 
بطولة جيكوب تريمبالي.

* يعتبـــر فيلـــم كرويـــال، الـــذي يـــدور حول 

قصة نشأة مصممة األزياء الشريرة كروال 
مـــن فيلـــم الكارتـــون ”100 مرقـــة ومـــرق“ 
والذي سيشق طريقه لألوسكار من أنجح 
األعمال التي شـــاهدناها، وهـــو من بطولة 

إيما ستون وإيما تومسون.
* في زاوية المسلسالت المصرية كان  «

للعمل الوطني ”االختيار 2“ نصيب األسد 
في النجاح في الدول العربية بالعام 2021، 

فقد أستطاع  المخرج بيتر ميمي جمع 
المشاهدين للمسلسل وجمع بذكاء 

األحداث البوليسية والمجتمع بصورة 
حساسة جدا.

* مسلســـل ”لعبـــة نيوتـــن“ للمخـــرج تامـــر 
محســـن أخـــذ حيزا كبيـــرا جـــدا أيضا عند 
المشـــاهدين في البحريـــن والعالم العربي 
التصويـــر  مـــن  تقديمـــه  جـــودة  بســـبب 
واألخـــراج والقصة بالطبع التي تم كتابتها 
بصـــورة ممتـــازة، باإلضافـــة إلـــى نجومية 
منى زكي التي عادت للتلفزيون واألعمال 
الدراميـــة بعـــد غيـــاب 5 ســـنوات وباقـــي 

الطاقم.
* من المؤكد بأن العمل التلفزيوني الرائع  «

”الكاسا دي بابل“ من أهم أعمال منصة 
نتفلكس في 2021 وهو األكثر شهرة 

خصوصا وأنه انتهى بأحداث ”رضا“ عليها 
عشاقه.

* كان للمسلســـل الفرنسي الجميل ”لوبين“ 

هذا العام مكانة عالية عند عشاقه، ويدور 
هذا المسلســـل حول الرجل النبيل الشهير 
عالميًا وسيد التنكر لوبين والذي يصل إلى 
نتائج التحقيقات قبل الشـــرطة دائما، في 
إعادة ســـرد القصة الفرنســـية الكالسيكية 

بتمثيل المبدع ”عمر ساي“.
* بالرغم من غرابة أحداثه، حقق مسلسل  «

لوسيفر في جزئه السادس واألخير 
نجاحات كبيرة هذا العام في نتفلكس، 

واحتل في البحرين المراتب األولى لفترة 
طويلة،  وفي الجزء األخير شهد نهايات 

سعيدة لكل أبطال المسلسل، حيث 
وجد لوسيفر مورننجستار غاياته، والتقت 

المحققة ديكر بحبيبها، ووجدت روري 
حب أبيها.

* ال يمكننـــا كتابـــة هـــذا التقريـــر مـــن دون 
ذكر المسلســـل الكـــوري الذي شـــغل العالم 
فـــي 2021  ”لعبـــة الحبـــار“ والذي تســـتعد 
نتفلكـــس فـــي 2022 مـــن تقديـــم الجـــزء 
مئـــات  يـــدور حـــول  منـــه، وهـــو   الثانـــي 
دعـــوة  يتلقـــون  الفقـــراء  المتســـابقين 

للتنافـــس فـــي ألعـــاب طفوليـــة؛ للحصول 
على جائـــزة مغرية، ويواجهون أثناء ذلك 

مخاطر مميتة في أفكار رائعة.
* من المسلسالت العربية الرائعة هذا  «

العام المسلسل األردني ”مدرسة الروابي 
للبنات“ الناجح والذي عرض الجزء األول 

منه وطرح بصورة واقعية موضوع التنّمر 
عند البنات بطريقة نتفلكس االبداعية، 
حيث يقدم العمل طالبات في مدرسة 

الروابي للبنات يتحدن لمواجهة شلة من 
المتنمرات بخطط ذكية.

  * من أهـــم األعمال التي شـــاهدتها عربيا 
فـــي مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي الفيلم 
الفنتـــازي ”ريـــش” للمخـــرج المصـــري عمر 
الزهيـــري والـــذي يقـــدم لنا صـــورة جميلة 
جـــدا مع األحداث التي تتناول تحول رب 
أسرة صارم يتحول إلى دجاجة! لتتحول 
الزوجـــة الصامتـــة بعـــد ذلـــك إلـــى واجهة 

لتسلط الرجال والحاجة للحياة.
 * موســـيقيا أيضـــا حققت فرقـــة رولينج 

جولة  أعلـــى  ســـتونز 

ربحيـــة في العام، حيث كســـبت أكثر من 115 
مليون دوالر وباعت أكثـــر من 516 ألف تذكرة 
لـ 12 حفاًل في 11 مدينة، بمتوســـط 223 دوالرًا 

لكل تذكرة.
* ومـــن الحفالت الغنائيـــة العالمية حققت 
 Love On“ جولـــة المغنـــي هـــاري ســـتايلز
Tour” الجولـــة األكثـــر حضوًرا لهـــذا العام 
وحققـــت ثانـــي أعلى نســـبة ربحيـــة، فقد 
باعـــت أكثـــر من 669 ألف تذكـــرة وربحت 
نحـــو 87 مليـــون دوالر لــــ 39 حفاًل في 30 

مدينة، بمتوسط 129 دوالًرا لكل تذكرة.
 * العاصمة السعودية شهدت افتتاح موسم 
الرياض والذي تخلله مفاجآت كبرى للجمهور 
الموســـم  واســـتقطب  والزوار،  الســـعودي 
مجموعة كبيرة من أشـــهر النجـــوم، كما تم 
استعراض مسرحيات على طريقة الهولوغرام 
بينها مســـرحية للنجم الراحـــل عبد الحليم 

حافظ.
* معرض إكسبو دبي 2020 خطف األنظار 
على الســـاحة الخليجية لهـــذا العام، حيث 
شـــهدت فعالياتـــه وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن 

نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.
* أطلق العديد من نجوم الخليج  «

أحدث أعمالهم الفنية لهذا العام، 
وتصدرتهم أحالم بألبومها الغنائي 

“أحالم 2021” والذي روجت له 
بطريقة مميزة مع خالل جلسات 

التصوير 
المكثفة. 
المطرب 

السعودي 

عبدالمجيد عبدالله عاد هذا العام للساحة 
الغنائية بعد غياب أكثر من 7 سنوات 
ابتعد فيها عن إصدار ألبومات جديدة، 

وطرح ألبومه الغنائي “عالم مواٍز“.

* فجـــع الجمهور هذا العـــام بوفاة عدد من 
مشـــاهير الخليج، بينهم الفنانـــة الكويتية 
انتصار الشـــراح التي تعتبر من أبرز نجوم 
الدرامـــا الكويتي، حيـــث قدمت ما يقارب 

من 200 عمل فني.
* فاجأت النجمة المصرية نيللي كريم  «

جمهورها بإعالن زواجها من نجم 
االسكواش السابق هشام عاشور، شقيق 

نجم االسكواش رامي عاشور، حيث 
احتفلت بخطوبتها في أجواء أسرية، 

وأقامت حفل زفافها بالساحل، وحصلت 
فيديوهات عقد القران والحفل على 

ماليين المشاهدات، والقت تفاعاًل كبيراً 
من الجمهور.

* تصدر القائمة المسلسل السعودي الشهير 
“رشـــاش” مشاهدة، وقد حظي العمل على 
إشـــادات جماهيريـــة واســـعة. وثانًيا جاء 
المسلسل الدرامي الكويتي “أمينة حاف”.

موسم الرياض 2021

مدرسة الروابي للبنات
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“سوق العمل” تتعاقد مع شركة للخدمات الفنية بـ 301 ألف دينار

2.3 مليون دينار إلنشاء مستودعين بسترة الصناعية
تنافســـت 18 شركة في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
مناقصـــة لشـــركة البحريـــن لالســـتثمار 
أعمـــال  لمشـــروع  )إدامـــة(  العقـــاري 
اإلنشـــاء لتطوير مســـتودعين بمنطقة 
)مســـتودعات ســـترة الصناعية(، وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 2.3 مليـــون دينـــار 
لشركة مقاوالت الجميل، في حين بلغ 
أكبرهـــا 3.4 مليون دينار.  واشـــترطت 
المشـــروع  مـــدة  تكـــون  أن  “إدامـــة” 
واألعمـــال اإلنشـــائية 10 أشـــهر كحـــد 
أقصـــى. كما تنافســـت 4 شـــركات على 
مناقصـــة لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
للتعاقـــد مع شـــركة ذات كفـــاءة عالية 
وتعمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن لتوفيـــر 
خدمـــات الدعـــم الفنـــي ألنظمتهـــا، من 
خبـــراء  موظفيـــن   6 توفيـــر  خـــالل 
عـــال  قـــدر  علـــى  الفنـــي،  الدعـــم  فـــي 
مـــن التأهيـــل ولديهـــم خبـــرة باألنظمة 
المســـتخدمة فـــي الهيئـــة، وكان أقـــل 
 )Pence Consulting( عطـــاء لشـــركة
بنحـــو 300.6 ألف دينـــار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 697.4 ألف دينار.
علـــى  شـــركات   8 تنافســـت  وكذلـــك 
الخليـــج  طيـــران  لشـــركة  مناقصـــة 
للحصول على الترفيه الالســـلكي على 
متن طائرات الشركة، وكان أقل عطاء 
بنحو 189.7 ألف دينار لشـــركة الوقت 
الحاضـــر، فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابة 

1.3 مليون دينار.
وتم إجماال، فتح 12 مناقصة ومزايدة 
تابعـــة لــــ 10 جهات حكوميـــة بإجمالي 
77 عطاء. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 3.8 مليون دينار.
مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 

ومزايـــدات لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، أولها 
مناقصـــة لشـــؤون األشـــغال لتوصيـــل 
شـــبكة الصرف الصحي إلى ساحل في 
منطقة البديـــع بمجمع 550 لخدمة 45 
عقار، تنافســـت عليها 9 شـــركات وكان 
أقـــل عطـــاء لشـــركة امســـي للصيانـــة 
دينـــار،  ألـــف   239.4 بنحـــو  والتعميـــر 
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة  والثانيـــة 
االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم 
لإلشـــراف علـــى تنفيذ أعمال مشـــروع 
خط الصـــرف الرئيســـي بمنطقة الزنج 
 p2m( تقدمت إليها شركة وحيدة هي

middle east( بنحو 397.8 ألف دينار، 
واألخيـــرة مزايـــدة لشـــؤون البلديـــات 
الستثمار وتشغيل مبنى متعدد األدوار 
لمواقـــف ســـيارات بســـوق القيصريـــة 
بالمحرق لمـــدة 25 عاًما بقيمة 90 ألف 
دينـــار لشـــركة بـــي اتـــش دي لمواقـــف 
الســـيارات الذكيـــة وقد كانت الشـــركة 
الوحيـــدة المتقدمة. كما فتح المجلس 
مناقصتيـــن لشـــركة تطويـــر للبتـــرول، 
للصمامـــات  المســـبق  للتأهيـــل  أولهمـــا 
تنافســـت عليهـــا 21 شـــركة، والثانيـــة 
للتأهيـــل المســـبق لوصـــالت األنابيـــب 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات بعطـــاءات 
فنيـــة. وكذلك فتح المجلـــس مناقصة 
مســـتلزمات  لتوريـــد  الصحـــة  لـــوزارة 
للقســـطرة فـــي برنامـــج قســـطرة المخ 
ســـنتين  لمـــدة  للـــوزارة  واألعصـــاب 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات وكان أقل 
عطاء لشركة صيدلية وائل بنحو 44.1 
ألـــف دينـــار، ومناقصة لهيئـــة الكهرباء 
خاصـــة  غيـــار  قطـــع  لتزويـــد  والمـــاء 
االلكترومغناطيســـية  الميـــاه  بعدادات 
تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 44.1 

ألف دينار.

خالل جلسة أمس

أداء  أســـوأ  لتســـجيل  الذهـــب  يتجـــه 
لـــه منـــذ ســـت ســـنوات علـــى الرغم من 
استمرار تخطي األسعار للمستوى الهام 
البالـــغ 1800 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة( 
في تعامـــالت محدودة أمس الخميس، 
ضغوطـــا  المتراجـــع  الـــدوالر  واجـــه  إذ 
بفعـــل زيـــادة عوائـــد ســـندات الخزانـــة 
األميركية. ونزل الذهب في المعامالت 
الفوريـــة 0.1 %، إلـــى 1801.40 دوالر 
لألوقية بحلول الساعة 03:53 بتوقيت 
غرينتش. وتراجعـــت العقود األميركية 
اآلجلـــة للذهـــب 0.2 %، إلـــى 1802.30 
دوالر. وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون 
العمالت لدى ديلي إف.إكس “هذا النوع 
من التأرجح نزوال وصعودا الذي شوهد 
علـــى مـــدار آخـــر 48 ســـاعة داللـــة على 
االفتقـــار ألي مـــن المحفزات األساســـية 
المحددة”. سجلت أســـعار الذهب أعلى 

مستوى لها في شهر يوم الثالثاء، لكنها 
تراجعـــت إلـــى أدنـــى مســـتوى لهـــا فـــي 
أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق 
دون تغيير، وكانت في طريقها لتحقيق 
أكبـــر انخفاض ســـنوي بالنســـبة المئوية 
منذ 2015. وقال ســـبيفاك إن األســـبوع 
األول من شـــهر يناير ســـيوفر مؤشرات 
علـــى االتجـــاه ألنـــه ُيعتقـــد أن الذهـــب 

عالق بين مدى ســـرعة تحـــرك التضخم 
واتجاهه، وما يفعله مجلس االحتياطي 
االتحادي األميركي الحتوائه وما مقدار 
ذلك.اســـتقرت عوائـــد ســـندات الخزانة 
األميركية القياســـية ألجل 10 ســـنوات 
بالقرب من ذروة شـــهر، ممـــا رفع تكلفة 
الفرصة البديلة لحيـــازة الذهب الذي ال 

يدر عائدا.

رغم استمراره فوق 1800 دوالر

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في 6 سنوات
تحولـــت أســـعار النفط الخـــام هبوطا في 
التعامـــالت الصباحيـــة، أمـــس الخميـــس، 
متحـــور  مـــن  المخـــاوف  اســـتمرار  مـــع 
وطلـــب  اســـتهالك  علـــى  “أوميكـــرون” 
النفـــط عالميـــا. وارتفعـــت األســـعار 0.21 
% فـــي الســـاعة األولـــى مـــن التعامـــالت 
أميركيـــة  ببيانـــات  مدعومـــة  أمـــس، 
اســـتمرار  أظهـــرت  األربعـــاء،  صـــدرت، 
الطلـــب المحلـــي علـــى مشـــتقات الوقـــود 
خـــالل األســـبوع الماضـــي. لكـــن األســـعار 
تحولت إلى الهبـــوط، بفعل التبعات التي 
يفرضها متحور كورونا ) أوميكرون( على 
األســـواق العالمية، وتخوفـــات من عودة 
الغلـــق الجزئـــي خالل مراحـــل الحقة في 

حال استمرت اإلصابات المرتفعة.
أمـــس،  ت.غ(،   08:46( الســـاعة  وعنـــد 
لخـــام  العقـــود اآلجلـــة  أســـعار  تراجعـــت 
برنـــت تســـليم  العالمـــي مزيـــج  القيـــاس 

مارس، بنســـبة 0.21 % أو 17 ســـنتا، إلى 
79.04 دوالرا للبرميل.

كما تراجعت أســـعار العقود اآلجلة للخام 
األميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم 
فبراير، بنســـبة 0.15 % أو 12 ســـنتا، إلى 

76.44 دوالرا للبرميل.
ويعقـــد تحالـــف “أوبـــك +” اجتماعـــا فـــي 
4 ينايـــر المقبـــل، لبحـــث تطورات ســـوق 
النفط العالمية، والخطوات التي سيتبعها 

للشهور المقبلة.

تحالف “أوبك +” يعقد اجتماعا في 4 يناير المقبل

أسعار النفط تتحول هبوطا جراء ضغوط “أوميكرون”

أعلن رئيس المشروع العالمي القتصاد 
أهـــم  عـــن  بوحجـــي،  محمـــد  اإللهـــام، 
البرامـــج األكاديميـــة للدراســـات العليـــا 
المشـــروع  لهـــذا  اعتمادهـــا  تـــم  التـــي 
العالمي، مبينـــا أنه تم فتح باب القبول 
فـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن  أمـــام 
تخصـــص مجـــال اقتصاد اإللهـــام بعدد 
مـــن الجامعـــات العريقـــة مثـــل جامعـــة 
أم  وجامعـــة  السويســـرية  كامبـــردج 
درمـــان بجمهورية الســـودان، باإلضافة 
لعـــدد مـــن الجامعات األخـــرى والتي ما 

تزال في طور فتح باب القبول.
نـــدوة  خـــالل  حجـــي،  بـــو  وأشـــار   
افتراضيـــة عقـــدت عـــن بعد، فـــي إطار 
اطـــالع أعضاء جمعيـــة اقتصاد اإللهام 
الدولـــي  المشـــروع  مســـتجدات  بأهـــم 

أعضـــاء  حضرهـــا  اإللهـــام،  القتصـــاد 
الجمعيـــة وعدد مـــن المهتميـــن بمملكة 
البحريـــن، وممثليـــن للمشـــروع العالمي 
القتصـــاد اإللهـــام بـــدول مختلفـــة مثل 
النيبـــال  موريتانيـــا،  الهنـــد،  جمهوريـــة 

ولبنان وغيرها من الدول.

وقـــال بـــو حجـــي، لقـــد جـــاءت فكـــرة 
تأســـيس تخصـــص في مجـــال اقتصاد 
اإللهـــام لتأصيـــل هذا الفكر ونشـــره في 
أقاليـــم مختلفـــة وليكـــون فـــارق بينـــه 
وبيـــن البرامـــج والتخصصـــات األخرى 
مـــن خـــالل التطبيق العملـــي الذي يغير 

واقع االقتصاد االجتماعي. 
واســـتعرض بـــو حجـــي، خـــالل الندوة 
العالقة بين األبحاث العلمية المنشورة، 
والمشـــاريع المطبقـــة القتصـــاد اإللهـــام 
وكيـــف يمكن للتطبيق أن يحدث فارق 
مـــن خـــالل اتبـــاع المنهجيـــات العملية 
القتصـــاد اإللهـــام، وأن عمليـــة اإللهـــام 
تســـتطيع أن تصنع األثر، شـــارحا معنى 
ســـنة،   20-30 بعـــد  لمـــا  االستشـــراف 
مـــن خالل عملـــة اقتصاد اإللهـــام، ومن 
خـــالل عـــرض شـــركاء اقتصـــاد اإللهام 
حول العالم. وبين بوحجي أن أســـباب 
االنتشـــار لمجال اقتصاد اإللهام بسبب 
الربط بين الفرص والتعلم من الفشـــل، 
مشـــيرا إلى أهميـــة االهتمـــام بالصالبة 
النفســـية والهشاشـــة النفســـية لمن هم 

أقل من 30 سنة.

معلًنا أهم البرامج األكاديمية بالجامعات العالمية خالل الندوة

بوحجي: فتح باب القبول أمام البحرينيين لدراسة اقتصاد اإللهام

األسهم الممتازة
األسهم الممتازة، أو األسهم المفضلة كما يسميها البعض، تختلف كثيًرا عن 
األســـهم العادية التي يملكها المســـاهمون. وأهم ما يميز األسهم الممتازة 
عن األســـهم األخرى أنها تمثل نوًعا من االســـتثمار الخاص بالشـــركة التي 

ترغب في إصدار هذه األسهم بغرض زيادة رأس المال. 
يقوم المؤسســـون بتأسيس شركات المساهمة بدعوة الجمهور لالكتتاب، 
وكل مســـاهم يملك أســـهم يعتبر من مالك الشركة وله سلطة قانونية في 
كل مـــا يتعلق بالشـــركة. فهـــل هذا الوضع ينطبق على األســـهم الممتازة؟. 
األســـهم الممتازة تختلف عن األســـهم التي يملكها المســـاهمون، بل هناك 
من يقول إنها ليست أسهما انطالقا من القاعدة الدولية الخاصة بالتداول 
التـــي تقول “ســـهم واحد = صـــوت واحد”، أي كل ســـهم يحمل صوت. ما 
يميـــز األســـهم الممتـــازة عن بقية األســـهم أنهـــا تمثل نوعا من االســـتثمار 
الخـــاص بالشـــركة التـــي ترغـــب فـــي زيـــادة رأســـمالها عن طريـــق إصدار 
األســـهم الممتـــازة وهـــي ال تحمل حقـــوق التصويت ألن مـــن يحملونها ال 

يعاملون كمالك الشركة. 
فـــي قوانيـــن الشـــركات توجـــد نصوصـــا معينـــة لكيفيـــة طـــرح “األســـهم 
الممتـــازة”، وكذلـــك كيفيـــة إدراجهـــا والتعامـــل معهـــا فـــي أســـواق المـــال 
وااللتزامات المترتبة على ذلك. ونظرا ألن الشركات تلجأ إلصدار األسهم 
الممتازة لزيادة رأس المال، فإن قوانين الشـــركات تشترط عدم إصدارها 
إال إذا كان نظام وأوامر تأسيس الشركة تجيز هذا األمر، وبالعدم ضرورة 
إصـــدار قرار من الجمعية العامة غير العاديـــة بموافقة ممثلي ثلثي رأس 
المـــال. وهـــذا بالطبـــع ينجم من واقـــع أن لحملة “األســـهم الممتازة” بعض 
االمتيازات على حملة “األسهم العادية” تتمثل في نسب تحصيل األرباح 
أو الناتج عند تصفية الشـــركة حيث يكـــون لهم األولوية على موجودات 
الشـــركة وتحصيل قيمة األســـهم الممتازة عند التصفية في حدود القيمة 
االسمية لألسهم زائدا األرباح المعلن عنها وغير المسددة، وتكون األولوية 
للحصول على هذه الحقوق أعلى من مرتبة حقوق حملة األسهم العادية. 
عند إصدار نشـــرة االكتتاب لألســـهم الممتازة يجب أن يتضمن هذا القرار 
تحديـــد فئـــات األســـهم الممتازة وعـــدد األســـهم التي تصدر مـــن كل فئة 
والقيمـــة االســـمية والمزايـــا والحقوق والشـــروط المتعلقة بتلك األســـهم 
ومرتبة امتيازها خاصة فيما يتعلق باألرباح أو الناتج من تصفية الشركة 
أو غير ذلك من الشروط مع مراعاة أن تتساوى األسهم من ذات الفئة في 

الحقوق واالمتيازات والقيود. 
هذا وبموجب القانون وأنظمة الشركة يجب دعوة حملة األسهم الممتازة 
لحضور اجتماعات الجمعيات العامة للشـــركة مع الحضور واالشتراك في 
المناقشـــات ولكن يســـقط عنهـــم حق التصويت، ومن هنـــا تأتي مقولة أو 
زعم أنها ليست أسهما بالمعنى الحرفي لفقدانها حق التصويت، ولضرورة 
الموازنـــة بين الحقوق يشـــترط عـــدم اعتماد أو إجراء أي تغيير أساســـي 
يضر بحقوق حملة األسهم الممتازة إال بعد الحصول على موافقة خطية 
مـــن الغالبية العددية لحملة األســـهم الممتازة أو مـــن الغالبية العددية من 

الحاضرين لالجتماع من حملة األسهم الممتازة. 
ولتمييز األسهم الممتازة عن بقية األسهم، يجب أن تقوم الشركة بإعداد 
ســـجل خاص بهم تقيد فيه األسهم الممتازة الصادرة ويؤشر في السجل 
علـــى كافـــة التصرفات التي تتم بشـــأن هذه األســـهم. وأيضـــا، توجد في 
العديد من البورصات وأســـواق المال شـــروطا خاصة إلدراج هذه األسهم 
الخاصـــة وكيفيـــة التعامـــل معها في األســـواق وفق ضوابـــط معينة نظرا 

لوجود بعض المخاطر المرتبطة بها. 

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

أمل الحامد

 بدور المالكي

 محمد بوحجي دينا أحمد

الجهة وصف المناقصة عدد 
العطاءات

أقل العطاءات اسم الشركة

تطوير للبترول
التأهيل المسبق للصمامات 21 1.05 -

التأهيل المسبق لوصالت األنابيب 3 0 -

بلدية المنطقة 
الجنوبية

استثمار جزء من عقار رقم 09066396 بمجمع 934 
إلنشاء مرافق رياضية 2 94,207 مقاوالت عادل العازمي

وزارة األشغال 
وشؤون البلديات

توصيل شبكة الصرف الصحي إلى ساحل في منطقة البديع 
- مجمع 550 9 239,395.09 EMCE MAINTENANCE & CONSTRUC-

TION W.L.L
الخدمات االستشارية لألشراف على تنفيذ أعمال مشروع 

خط الصرف الرئيسي بمنطقة الزنج 1 397,760 p2m middle east

مزايدة استثمار وتشغيل مبنى متعدد األدوار لمواقف 
سيارات بسوق القيصرية بالمحرق 1 90,000 بي اتش دي لمواقف السيارات الذكية

وزارة الصحة مستلزمات للقسطره في برنامج قسطرة المخ واألعصاب 
للوزارة 5 44,084 شركة صيدلية وائل

وزارة التربية 
والتعليم

تطوير البنية التحتية للشبكة الالسلكية لمدارس التمكين 
الرقمي في التعليم 4 44,992.50 Bahrain Telecommunications 

Company 
هيئة تنظيم سوق 

العمل التعاقد لتوفير خدمات الدعم الفني ألنظمة الهيئة  4 300,643.20 Pence Consulting W.L.L

طيران الخليج الحصول على الترفيه الالسلكي على متن طائرات الشركة
 8 189,729.60 الوقت الحاضر

هيئة الكهرباء  تزويد قطع غيار خاصة بعدادات المياه االلكترومغناطيسية  1 44,110  PANORAMA CONTRACTING & ENGG
SERVICE WLL

شركة إدامة مشروع أعمال اإلنشاء لتطوير مستودعّين بمنطقة 
)مستودعات سترة الصناعية( 18 2,345,000 AL JAMEEL CONSTRUCTION WLL
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ينبغـــي ترك التين الطـــازج حتى ينضج تماًما، 
وعنـــد اختيـــاره يجـــب أن يكـــون خالًيـــا مـــن 

الكدمات والخدوش وأال يكون طرًيا.
يكـــون التيـــن ذا الرائحـــة الكريهـــة متخمـــًرا. 
ويجـــب االبتعـــاد عـــن التيـــن األخضـــر، حيث 

يمكن أن يسبب قروحًا في الفم.
التين الطـــازج ليس له صالحيـــة طويلة؛ ألنه 
حســـاس جًدا، لذلـــك يجب وضعـــه في كيس 

بالستيكي ولفه جيًدا حتى ال يجف. 
كمـــا يجـــب أن يبقى التين الطـــازج في درجة 
حرارة الغرفة قليالً، وبعيًدا عن أشعة الشمس، 
وتركـــه حتـــى ينضـــج تماًمـــا، ويفضـــل تناوله 

خالل 3 أو 4 أيام وتخزينه في الثالجة.
أمـــا التيـــن المجفـــف، فيمكـــن أن يظـــل فـــي 
الثالجـــة لمـــدة أشـــهر أو يمكـــن االحتفـــاظ به 
في مـــكان بارد، كما يتوفـــر التين في معلبات 
تحتفـــظ بـــه لمدة 6 أشـــهر وإال فيجـــب تناول 
التين المجفف في غضون أســـبوع من تاريخ 

فتح المعلبات.

اختيار وتخزين التين

انخفض ســـعر صنـــدوق التين فـــي األســـواق المحلية 
بقيمـــة 500 فلـــس، أي ما نســـبته 25 %، إذ بلغ ســـعره 
في األســـبوع الماضـــي دينارين ووصل إلى ســـعر 1.5 

دينار في األسبوع الجاري.
كما انخفض ســـعر حبة األناناس بقيمة 300 فلس من 
1.3 دينـــار فـــي األســـبوع الماضـــي ووصـــل إلـــى دينار 

واحد.
وشـــهدت أســـعار الفواكه في األســـواق المحلية تبايًنا 
مـــا بيـــن االرتفـــاع واالنخفـــاض، في األســـبوع الجاري 
قياًسا بأسعارها في األسبوع الماضي، وتفاوتت قيمة 

االنخفاض ما بين 50 فلًســـا، و500 فلس، كما تفاوتت 
قيمة االرتفاع ما بين 100 فلس و200 فلس.

وكانـــت مـــن بيـــن الفواكه التـــي شـــهدت انخفاًضا في 
سعر الكيلو: المانجو المستورد من كينيا بلغ سعره 1.2 
دينار )1.5 دينار باألســـبوع الماضي(، المانجو المصري 
بلـــغ 1.6 دينار )1.8 دينار باألســـبوع الماضـــي(، الرمان 
الســـوري 600 فلـــس )400 فلـــس األســـبوع الماضـــي(، 
األفوكادو المســـتورد من الواليات المتحدة األميركية 
بلـــغ 2.6 دينـــار )2.7 دينـــار فـــي األســـبوع الماضـــي(، 
الجوافـــة 900 فلـــس )دينـــار فـــي األســـبوع الماضـــي(، 
الرمان الهندي 1.2 دينار )1.3 دينار األسبوع الماضي(، 

والمـــوز 450 فلـــس )500 فلـــس في 
األسبوع الماضي(.

التـــي  الفواكـــه  بيـــن  مـــن  وكانـــت 
شـــهدت ارتفاًعا في سعر الكيلو، 
اآلتـــي: البطيـــخ بلغ ســـعره 400 
فلـــس )300 فلـــس في األســـبوع 

الماضـــي(، الكيـــوي بلـــغ 1.2 دينـــار 
)دينـــار واحـــد فـــي األســـبوع الماضي(، 

السنطرة االسترالية 900 فلس )800 فلس 
باألســـبوع الماضي(، الـــكاكا )الخرمالو( 1.4 

دينار )1.2 دينار باألسبوع الماضي(.

25 % انخفاض سعر صندوق التين في أسبوع
كيلو البطيخ يرتفع إلى 400 فلس

إعداد: أمل الحامد

أمل الحامد

أمل الحامد

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

الكنعد
د.ب5

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب5.5

اجلنم
د.ب3.5

أسعار
الدواجن 

 أسعار 
الفواكه

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.6

غنم كينيا
للكيلود.ب2.9

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب3

دجاج نينوى
بالكيلود.ب1.55

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.5

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.6

دجاج المزرعة
بالكيلو1.3 د.ب

سنطرة: 400 فلسمانجو: 1.2 دينارموز: 450 فلساتفاح: 500 فلس

شمام: 700 فلسبطيخ: 400 فلسأناناس: دينارالرمان: 400 فلس

جوافة: 900 فلسعنب: 1.5 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.2 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 600 فلس

أسعار اخلضروات

طماطم:
350 فلسا

خيار:
500 فلس

كوسة:
450 فلسا

فاصوليا:
1.1 دينار

باذنجان:
400 فلس

ثوم:
800 فلس

بصل أحمر:
200 فلس

بامية:
1.4 دينار

ليمون:
350 فلسا

زنجبيل:
دينار

بطاطس:
300 فلس

فندال:
350 فلسا

بروكلي:
دينار

فلفل أخضر:
700 فلس

قرنبيط:
500 فلس

مشروم:
650 فلسا

جزر:
450 فلسا

خس:
400 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 30 فلسا للحزمةبربير: 25 فلسا للحزمة

جرجير: 15 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس: 30 فلسا للحزمة

ريحان: 50 فلسا للحزمةرويد: 20 فلسا للحزمةسبانخ: 50 فلسا للحزمة

“األمطار” ترفع أسعار األسماك في األسواق المحلية
“الكنعد” تضاعف سعره في أسبوع

شهد سعر كيلو الكنعد ارتفاعًا في سعره خالل أسبوع واحد، إذ بلغ في األسبوع الماضي 
2.5 دينــارا، وارتفــع هذا األســبوع ليصل إلى 6 دنانيــر يوم أمس األول )األربعاء(، قبل أن 

ينخفض أمس الخميس إلى 5 دنانير. 

المنامـــة  وعـــزا تاجـــر األســـماك فـــي ســـوق 
المركـــزي لــــ “البالد االقتصادي” علي ســـلمان 
ارتفـــاع أســـعار بعـــض أنـــواع األســـماك إلـــى 
خـــالل  األمطـــار  وهطـــول  الريـــاح  هبـــوب 
موســـم الشـــتاء، ما أثر في انخفاض كميات 
المعـــروض مـــن األســـماك وبالتالـــي ارتفعت 

األسعار.
وأشـــار إلـــى أن كيلـــو ســـمك الكنعـــد ارتفـــع 
ووصل إلـــى 6 دنانير يوم األربعاء، ثم عاود 
االنخفاض إلى سعر 5 دنانير أمس الخميس. 
وبلغ ســـعر كيلو الكنعد في األسبوع الماضي 

2.5 دينارا.
وأشار إلى أن سمك “الجنم” يتوافر بكميات 
قليلـــة فـــي الســـوق المحليـــة وارتفـــع ســـعر 

الكيلو الواحد ليبلغ 3.5 دينارا.
وكان سعر كيلو الجنم في األسبوع الماضي 

بلغ 2.5 دينارا.
وأشـــار ســـلمان إلـــى ان ســـعر كيلـــو الهامـــور 
البحريني من الحجـــم الصغير الذي يتراوح 
بيـــن 3 و4 كيلـــو يبلغ 6 دنانيـــر، في حين ان 
الحجم الكبير الذي يزن 10 كيلو يبلغ سعره 

5.5 دينارا للكيلو.
البحرينـــي  الصافـــي  كيلـــو  ســـعر  أن  وأكـــد 
يتـــراوح مـــا بين 3.5 و4 دنانير، فيما اســـتقر 
ســـعر كيلو الســـبريم عند 3 دنانير، والشعري 
كذلـــك مســـتقر عنـــد 3 دنانيـــر، والعندق 2.5 
والحمـــام  دينـــارا،   3.8 والســـبيطي  دينـــارا، 

العربي 3.5 دينارا.

شـــهدت أســـعار بعض اللحوم التي تباع في األســـواق المركزية ارتفاًعا في 
هذا األســـبوع قياًســـا باألســـبوع الماضـــي، بقيمة تتراوح مـــا بين 100 فلس 

و500 فلس.
وارتفـــع ســـعر كيلو الغنم المســـتورد مـــن تنزانيـــا بقيمة 500 فلـــس من 2.5 

دينارا في األسبوع الماضي ووصل إلى 3 دنانير في هذا األسبوع.
كمـــا ارتفع ســـعر كيلو الغنم المســـتورد مـــن كينيا بقيمـــة 400 فلس من 2.5 

دينار في األسبوع الماضي ووصل إلى 2.9 دينارا في هذا األسبوع.
وكذلك ارتفع ســـعر كيلو الغنم المســـتورد من استراليا بقيمة 100 فلس من 

2.5 دينارا في األسبوع الماضي ووصل إلى 2.6 دينارا في هذا األسبوع.
في حين، استقر سعر كيلو الغنم المستورد من الصومال عند سعر 4 دنانير، 

وكذلك حافظ كيلو البقر المستورد من باكستان على سعر 2.2 دينارا.

أمل الحامد

كيلو الغنم التنزاني يرتفع في أسبوع 500 فلس



هبة محسن
كشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد 
الزيانـــي ان مملكـــة البحريـــن تتفاوض حاليـــًا مع 7 
دول إلبرام اتفاقيات تجارة حرة معها وهي: الهند، 
باكســـتان، الصيـــن، اســـتراليا، نيوزيلنـــدا، المملكـــة 
المتحـــدة، وكوريـــا الجنوبية، مضيفا فـــي رده على 
ســـؤال لـ “البالد االقتصادي”: “نأمل في العام المقبل 
2022 ان نوقـــع مـــع الكثيـــر منهم اتفاقيـــات تجارة 

حرة”. 
جـــاء ذلـــك خـــالل مؤتمـــر صحافـــي عقـــده الزياني 
والرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” حسين 
رجـــب لإلعـــالن عـــن اســـتراتيجية قطـــاع الصناعة 
“2022 - 2026”، والتي تندرج ضمن أولويات تنمية 
القطاعات الواعدة بخطة التعافي االقتصادي التي 
ستســـهم في تعزيـــز موقع ومكانة مملكـــة البحرين 
االقتصادية، للوصول لصناعة متطورة وُمســـتدامة 
ترتكـــز علـــى مبـــادرات مبتكـــرة وُمتقدمـــة، لتحقق 
أســـاس  هـــو  الـــذي  البحرينـــي  المواطـــن  تطلعـــات 

ومحور التنمية.

وقـــال الزياني إن إطـــار خطة التعافـــي االقتصادي 
تضمن تنميـــة قطاعات الدولة اإلنتاجية والخدمية 
واالقتصادية والتي من بينها قطاع الصناعة، وذلك 
مـــن خالل اقتـــراح المزيـــد مـــن المبـــادرات الهادفة 
لتنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد وفـــق رؤى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وتابع أن الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماًما 
بالًغا بما يرفد مســـيرة البناء والتطوير في المملكة، 
وُيســـهم فـــي توفيـــر المزيـــد مـــن الفـــرص النوعيـــة 
قطـــاع  تطويـــر  مواصلـــة  أن  مضيًفـــا  للمواطنيـــن، 
الصناعـــة باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات ذات األولويـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن يأتـــي تحقيًقا ألهـــداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
الصناعـــة،  قطـــاع  اســـتراتيجية  أهـــداف  وحـــول 
أفـــاد الوزيـــر أنهـــا تتمحـــور حـــول زيـــادة مســـاهمة 
القطـــاع الصناعـــي فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، 
وزيادة صـــادرات القطاع الصناعي وطنية المنشـــأ، 
وتوفيـــر فرص عمل واعـــدة للمواطنين في القطاع 
الصناعـــي، مشـــيًرا إلـــى أن االســـتراتيجية ترتكـــز 
علـــى دعم تحـــول القطـــاع نحـــو الثـــورة الصناعية 
الدائـــري  االقتصـــاد  مفهـــوم  وتطبيـــق  الرابعـــة، 
للكربون والحوكمة البيئية واالجتماعية، وتشـــجيع 
االســـتثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة 
التصنيع، وزيادة كفاءة سالســـل اإلمـــداد والتوريد 

عبر تكامل الصناعات الخليجية.
أمـــا بخصـــوص الصناعـــات المســـتهدفة مـــن هـــذه 
جانـــب  إلـــى  بأنـــه  الوزيـــر  ذكـــر  االســـتراتيجية، 
الصناعات الحالية والتي تميزت بها مملكة البحرين 
على مر العقود الماضية، فإن االســـتراتيجية سوف 
تســـتهدف عـــدًدا مـــن الصناعـــات التي توفـــر فرًصا 
للنمـــو واالزدهار الســـيما الصناعـــات التحويلية في 

قطاعـــي األلمنيـــوم والبتروكيماويـــات، إضافـــة إلى 
الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة 
والهيدروجيـــن األخضـــر واألزرق مـــا يدعـــم التـــزام 
مملكـــة البحرين في الوصـــول إلى الحياد الكربوني 
بحلول العـــام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية 

والدوائية، وصناعات اإللكترونيات الدقيقة.

5 محاور أساسية باستراتيجية القطاع 

وبيـــن الوزيـــر أن االســـتراتيجية تتمحـــور حـــول 5 
محـــاور أساســـية، هـــي: تعزيز الصناعـــات الوطنية، 
واالســـتثمار في البنيـــة التحتية، وتحســـين تجربة 
المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنًيا، وتحديث 

القوانين والتشريعات.
وفـــي هذا الصدد، قال الوزيـــر إن لتعزيز الصناعات 
الوطنيـــة وتنميتهـــا أهميٌة بالغة، حيـــث يحوي هذا 
المحـــور عدد مـــن المبادرات وهي: تدشـــين برنامٍج 
للقيمـــة المضافـــة المحليـــة لزيادة قيمة مشـــتريات 
المصانـــع الكبـــرى مـــن المصانـــع المحليـــة الصغيـــرة 
والمتوســـطة، وتوفيـــر برامج احتضـــان للصناعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة لتشـــجيع اإلبـــداع واالبتكار 
وريـــادة األعمـــال، عـــالوًة على التوســـع فـــي حلول 
صـــادرات البحريـــن لتقديـــم خدمـــات تســـهم فـــي 
زيـــادة كفاءة سالســـل اإلمـــداد، إلى جانـــب تطوير 
عالمـــة )ُصنـــع فـــي البحرين( عبـــر تعزيـــز المحتوى 
المحلي فـــي المنتجات والكوادر الوطنية الملتحقة 
بالقطاع الصناعي، وإطالق جائزة التفوق الصناعي 
لتعزيز التنافســـية بين المصانع، ودعم التكامل في 
الصناعات عبر دراســـة الفجـــوات التصنيعية محلًيا 

وإقليمًيا وعالمًيا.
وشـــدد الوزيـــر أيًضـــا علـــى أهميـــة توفيـــر التهيئـــة 
االســـتثمار  عبـــر  الصناعـــات  لمختلـــف  المناســـبة 
زيـــادة  خـــالل  مـــن  وذلـــك  التحتيـــة،  البنيـــة  فـــي 
رقعـــة المناطـــق الصناعيـــة عبـــر تخصيـــص مناطق 
للقطاعـــات الواعدة، وهو ما تـــم اإلعالن عنه ضمن 
المشـــاريع االستراتيجية الكبرى كمنطقة الصناعات 
التحويليـــة ومنطقة التجـــارة األميركية، إلى جانب 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمناطـــق الصناعيـــة عبـــر 
رفدهـــا بالغـــاز والكهرباء والمـــاء والصرف الصحي، 

إضافة إلى زيادة كفاءة عمليات التفتيش والرقابة 
األقمـــار  باســـتخدام  الصناعيـــة  المناطـــق  علـــى 
الصناعيـــة، وتشـــجيع المصانع على االســـتثمار في 
الطاقـــة المتجـــددة وتوجيه القطـــاع نحو االقتصاد 
مركـــز  تأســـيس  إلـــى  إضافـــة  للكربـــون،  الدائـــري 
لالبتـــكار الصناعي لدعم التحول نحو تكنولوجيات 
الثـــورة الصناعية الرابعة، وتشـــجيع االســـتثمار في 

الصناعات التحويلية بمختلف القطاعات. 
وفيمـــا يتعلـــق بالمحـــور الثالث من االســـتراتيجية، 
ذكـــر الوزير أن الحكومة تولي اهتماًما بالًغا بتطوير 
الخدمات الحكومية، إذ إن تجربة المستثمرين هي 
عنصر مهم لنمو الصناعة ككل، لذلك ســـيتم التركيز 
على إعادة هندســـة إجراءات الخدمـــات الصناعية 
وتبســـيطها مـــن خـــالل دمـــج بعـــض العمليـــات أو 
إلغائها، وإعداد دليل موحد لتســـهيل الحصول على 
التراخيـــص الالزمـــة لمزاولـــة األنشـــطة الصناعيـــة، 
وإطالق نظام إلكتروني موحد للخدمات الصناعية 
المســـتثمرين  لخدمـــة  متكاملـــة  منصـــة  لتكـــون 
الصناعييـــن، والعمـــل بنظام إدارة عالقـــات العمالء 
لتقديم حلول للمســـتثمرين بنـــاًء على احتياجاتهم 
الدخـــول  إجـــراءات  وتســـهيل  نموهـــم،  ومراحـــل 

واإلقامة للمستثمرين الصناعيين.
توجيـــه  علـــى  يركـــز  الرابـــع  المحـــور  أن  وأضـــاف 
البحرينييـــن مهنًيـــا مـــن خـــالل العمـــل مـــع الجهات 
صناعيـــة  برامـــج  لتوفيـــر  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
تخصصيـــة كـــورش العمـــل أو محاضـــرات وغيرها، 
وإطـــالق برامـــج لتنميـــة مهـــارات البحرينييـــن عبر 
برامـــج احترافيـــة عالميـــة فـــي القطـــاع الصناعـــي، 
وتدشين برامج تحفيزية لتوظيف البحرينيين في 
القطـــاع الصناعـــي، وتشـــجيع المصانع علـــى توفير 
فـــرص تدريبية لخريجـــي التعليم الفنـــي والمهني، 
ومراجعـــة إجـــراءات تراخيص المعاهـــد التدريبية 

الصناعية.
وأردف الوزير أن حكومة مملكة البحرين تعمل في 
إطـــار دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
األشـــقاء لتحقيـــق التكامـــل االقتصـــادي المنشـــود، 
والـــذي شـــدد عليـــه أصحـــاب الجاللة والســـمو في 
قمتهـــم الثانيـــة واألربعيـــن والمنعقدة فـــي المملكة 

فـــإن  لـــذا  مؤخـــًرا،  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
القوانيـــن والتشـــريعات التي ُيســـعى إلـــى تحديثها 
في المحور الخامس لهذه االســـتراتيجية ســـتكون 
عبـــر قوانيـــن خليجيـــة موحـــدة، إضافـــة إلى بعض 
القوانيـــن المحليـــة والمتمثلـــة فـــي تعديـــل قانـــون 
التنظيم الصناعـــي الموحد لدول المجلس والئحته 
التنفيذيـــة ليشـــمل الصناعات اإلبداعيـــة والدقيقة، 
والعمـــل علـــى اســـتحداث أحـــكام وقواعـــد منشـــأ 
خليجية لتعزيز التكامل الصناعي بين دول الخليج 
العربيـــة، ومراجعة قانون إنشـــاء وتنظيم المناطق 
الصناعيـــة، واســـتحداث تصنيـــف عمرانـــي خـــاص 
بالمناطـــق الصناعيـــة للعمـــل بموجب قانون إنشـــاء 

وتنظيم المناطق الصناعية.

تحديد 3 مؤشرات أداء باالستراتيجية

ولفـــت الوزيـــر إلى أنـــه تم تحديد 3 مؤشـــرات أداء 
باستراتيجية قطاع الصناعة )2022 - 2026(، حيث 
يتمثل المؤشر األول في نسبة البحرنة من إجمالي 
األيـــدي العاملة في القطاع الصناعي، والذي يهدف 
مـــن خالله إلـــى رفع إجمالي عـــدد العاملين في هذا 
القطـــاع بمملكة البحريـــن، والتي بلغت العام 2019، 
59,209 عامل إلـــى 65,291 عامل في العام 2026، 
إلى جانب رفع نســـبة العمالة الوطنية )البحرينيين( 
مـــن إجمالي عـــدد العامليـــن في القطـــاع الصناعي، 
والتـــي بلغـــت العـــام 2019، 23 % إلى 25.3 % في 

العام 2026.
وأضـــاف: أما المؤشـــر الثاني فهو مســـاهمة القطاع 
الصناعـــي فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، وذلـــك 
عبـــر رفع قيمـــة الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للقطاع 
الصناعـــي باألســـعار الجارية مـــن.865 مليـــار دينار 
بحرينـــي في 2019 إلى 2.544 مليار دينار بحريني 
فـــي 2026، إلـــى جانـــب رفع نســـبة الناتـــج المحلي 
للقطـــاع الصناعي من الناتـــج المحلي اإلجمالي من 

12.8 % في 2019 إلى 14.5 % في 2026.
وتابـــع بـــأن المؤشـــر الثالـــث يتمثـــل فـــي مســـاهمة 
والـــذي  الوطنيـــة،  بالصـــادرات  الصناعـــي  القطـــاع 
يهدف إلى رفع قيمة صادرات القطاع الصناعي من 
2.168 مليـــار دينـــار بحريني فـــي 2019 إلى 2.475 

مليار دينار بحريني في 2026، فضاًل عن رفع نسبة 
صادرات القطـــاع الصناعي من إجمالـــي الصادرات 
الوطنيـــة مـــن )70.1( % فـــي 2019 إلـــى )80.1( % 

في 2026.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار الوزيـــر إلـــى أنـــه نظـــًرا 
تنميـــة  فـــي  وإســـهامه  الصناعـــي  القطـــاع  لـــدور 
االقتصـــاد الوطنـــي، فإن هناك حزمة من المشـــاريع 
ســـتعمل  التـــي  واالســـتثمارية  االســـتراتيجية 
االســـتراتيجية على تنفيذهـــا، والتي يفوق إجمالي 

قيمتها 90 مليون دينار بحريني، هي: 
المنطقة التجارية األميركية، والتي ستكون على  «

مساحة مقدرة بـ 1.1 مليون متر مربع وبتكلفة تقارب 
الـ 75 مليون دينار، حيث ستضم 130 قسيمة تقريًبا، 

ومن المتوقع االنتهاء من هذا المشروع بحلول 
يونيو 2025.

منطقة فشت العظم، والتي تبلغ مساحتها  «
اإلجمالية 104 مليون متر مربع، ويبلغ عدد القسائم 

المتوقعة 10 آالف قسيمة.

منطقة الصناعات التحويلية في قطاع األلمنيوم،  «
والتي ستكون على مساحة 477 ألف متر مربع 

بتكلفة مبدئية تقدر بـ 21 مليون دينار، ويبلغ عدد 
القسائم المتوقعة 43 قسيمة، على أن يتم االنتهاء 

من رفدها بالبنية التحتية الالزمة بحلول يناير 2026. 

وأضاف أنه إلى جانب تلك المشاريع االستراتيجية 
واالســـتثمارية، ســـتعمل االســـتراتيجية على تنفيذ 
عدد من مشـــاريع تطوير البنية التحتية والتي تبلغ 
تكلفتهـــا أكثر من 35 مليون دينار بحريني، وتتمثل 

في:
تزويد شرق مدينة سلمان الصناعية بالبنية التحتية،  «

والذي سيتم البدء بالعمل فيه خالل مارس 2022، 
وقد بلغت التكلفة المبدئية للمشروع 12 مليون 
دينار، ومن المتوقع االنتهاء منه في مارس 2024.

تطوير مرافق الصرف الصحي بمدينة سلمان  «
الصناعية، حيث تم البدء بتنفيذه في سبتمبر 2021، 

وبلغت التكلفة المبدئية للمشروع 10.2 مليون 
دينار، ومن المتوقع االنتهاء منه في ديسمبر 2023.

تطوير البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية  «
)المرحلة 2(، وسيبدأ العمل به في يونيو 2022، 

حيث بلغت التكلفة المبدئية 12 مليون دينار، ومن 
المتوقع االنتهاء منه في يونيو 2024.

 تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق  «
الصناعية، حيث تم البدء بتنفيذ المشروع في 

ديسمبر 2021، وبلغت التكلفة المبدئية للمشروع 
2.5 مليون دينار، ومن المتوقع االنتهاء منه في 

ديسمبر 2025.

وأكـــد الوزيـــر علـــى أن الطمـــوح كبيـــر فـــي تنفيـــذ 
 ،)2026  -  2022( الصناعـــة  قطـــاع  اســـتراتيجية 
عملـــي  لواقـــع  االســـتراتيجية  وترجمـــة محاورهـــا 
ملمـــوس، والتـــي يتطلـــب الشـــروع بتنفيذهـــا روح 
فريـــق البحرين المحبة للتحدي والعاشـــقة لإلنجاز، 
والمتمثلـــة فـــي تعـــاون جميـــع الجهـــات الحكومية 
والقطـــاع الخـــاص المعهود، وبما يســـهم في تحفيز 
هـــذا القطـــاع ليلعـــب دوًرا أكبـــر فـــي مســـيرة البناء 
والتطويـــر بالمملكـــة، ويوفـــر المزيـــد مـــن الفـــرص 

النوعية للمواطنين.

البحرين تتفاوض مع 7 دول إلبرام اتفاقيات تجارة حرة
إطالق االستراتيجية الصناعية )2022 - 2026( بـ 90 مليون دينار.. ورفع العمالة الوطنية لـ 25.3 %

وزير الصناعة والتجارة والسياحة المؤتمر الصحافي إلطالق استراتيجية قطاع الصناعة “2022 - 2026” 
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زيادة الناتج المحلي للقطاع إلى 2.54 
مليار دينار في 2026

75 مليون دينار إلقامة المنطقة التجارية 
األمريكية واستكمالها منتصف 2025

“تمكين” ملتزمة بتحقيق األهداف االستراتيجية الجديدة

الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”

مـــن جانبه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق 
أن  رجـــب  محمـــد  حســـين  “تمكيـــن”  العمـــل 
“تمكين” مستمرة في مواصلة العطاء والعمل 
لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح هـــذا الوطـــن العزيـــز 
وأبنائـــه، وذلـــك فـــي ظـــل توجيهـــات صاحب 
جاللـــة الملك، ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونـــوه أن “تمكين” ملتزمة بالعمل على تحقيق 
األهداف االستراتيجية الجديدة التي وضعتها 
لألعـــوام 2021 - 2026، وبمـــا يمكنها من دعم 
األفـــراد والمؤسســـات فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وذلـــك عبر إعطاء األولوية للقطاعات الواعدة 
بمـــا فيها قطـــاع الصناعـــة، والمشـــاريع القابلة 
للتطوير التي يمكـــن أن ُتحدث تأثيًرا إيجابًيا 
أكبـــر علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، ويســـهم فـــي 
تطويـــر مســـتوى أداء الخدمات وبمـــا يواكب 

المتغيرات الحالية.
وقـــال لذلك، فـــإن “تمكيـــن” مســـتمرة بتقديم 
الحلول المبتكرة واإلبداعية والرائدة، لتمكين 
احترافيتهـــم،  مســـتوى  ورفـــع  البحرينييـــن 
قـــدرات  وتعزيـــز  الســـوق  وفًقـــا الحتياجـــات 
المؤسســـات والمســـاهمة في تعزيـــز االقتصاد 
الوطني، حيث شـــهد العام 2021 تخريج عدد 
مـــن الكـــوادر الوطنية ضمن برنامـــج التدريب 
الصناعـــي الـــذي نظم بالشـــراكة مـــع مجموعة 
الهندســـية،  للصناعـــات  الدوليـــة  “فايفـــس” 
والـــذي ســـاهم في تدريـــب وتوظيف عدد من 
البحرينييـــن بالمجـــال الصناعـــي والهندســـي، 
والذين تم اإلشراف على اختيارهم وتدريبهم 
بالتنسيق مع كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

البحرين(.
تنفيـــذ  فـــي  “تمكيـــن”  دور  بخصـــوص  أمـــا 

اســـتراتيجية قطاع الصناعة )2022 - 2026(، 
ذكـــر رجـــب أنهـــا معنيـــة بدعـــم جهـــود تحول 
الصناعيـــة  الثـــورة  نحـــو  الصناعـــي  القطـــاع 
الرابعة، وذلك من خالل توفير برامج تدريبية 
في مجاالت متعددة، كأتمتة التصنيع والذكاء 
الصناعـــات  إلـــى دعـــم  االصطناعـــي، إضافـــة 

التحويلية المنبثقة من قطاع األلمنيوم.
الوطنيـــة  الصناعـــات  تعزيـــز  “وألن  وأردف 
مســـؤولية مشـــتركة، فـــإن “تمكيـــن” ملتزمـــة 
برفـــع قـــدرة الصناعـــات الوطنيـــة مـــن خـــالل 
دعـــم المؤسســـات الوطنيـــة عبر دعـــم األجور 
وتوفيـــر  الوطنيـــة،  للكـــوادر  تقدمـــه  الـــذي 
برامج احتضـــان للصناعات الوطنية الصغيرة 
والمتوسطة لتشجيع اإلبداع واالبتكار وريادة 

األعمال”.
وبشـــأن توجيه البحرينييـــن مهنًيا، أفاد رجب 

أن “تمكين” عازمة على وضع برنامج متكامل 
يضمـــن تحقيق هـــذا الهدف وذلـــك عبر توفير 

برامـــج صناعيـــة تخصصية كـــورش العمل أو 
المحاضـــرات وغيرهـــا، وذلـــك بالتنســـيق مـــع 
الجهـــات التعليميـــة والتدريبيـــة، إلـــى جانـــب 
إطـــالق برامـــج لتنميـــة مهـــارات البحرينييـــن 
عبـــر برامـــج احترافيـــة عالميـــة فـــي القطـــاع 
الصناعي، وتدشين برامج تحفيزية لتوظيف 
البحرينييـــن فـــي القطاع الصناعي، وتشـــجيع 
المصانع على توفير فرص تدريبية على رأس 

العمل لخريجي التعليم الفني والمهني.
وأكد رجب في الختام على أن صندوق العمل 
“تمكيـــن” لن يدخر جهًدا للقيام بدوره الوطني 
في إنجاح استراتيجية قطاع الصناعة )2022 
- 2026(، وتنفيذ محاورها االستراتيجية عبر 
قصـــص نجاح بحرينيـــة جديـــدة، وبما يحقق 
اقتصـــاًدا واعـــًدا لمملكـــة البحريـــن والمواطن 

الذي يعتبر أساس عملية التنمية.



أعلـــن عـــدد من بنـــوك التجزئـــة العاملة في 
مملكة البحرين، في رسائل نصية أرسلوها 
إلـــى عمالئهم أن رســـوم وأجـــور الخدمات 
المصرفية ستخضع للقيمة المضافة بنسبة 
10 % ابتـــداء مـــن يوم الســـبت الموافق 1 

يناير 2022.
وكان بنـــك البحريـــن والكويـــت أحـــد بنوك 
التجزئـــة الـــذي أرســـل رســـالة نصيـــة إلـــى 
عمالئـــه أمـــس ذكـــر فيهـــا “عزيزنـــا الزبون، 
1 ينايـــر  يرجـــى العلـــم بأنـــه اعتبـــاًرا مـــن 
2022، ســـتخضع  رســـوم وأجور الخدمات 
المصرفيـــة للبنك لضريبـــة القيمة المضافة 
بنســـبة 10 % حيثما ينطبـــق”. ودعا البنك 
زبائنـــه لالطـــالع علـــى القائمـــة التفصيلية 
للرســـوم، والرجوع إلى الموقع اإللكتروني 

الرسمي للبنك.
كمـــا أرســـل بنك الســـالم رســـالة نصية إلى 
عمالئـــه أمـــس قـــال فيهـــا “زبائننـــا الكـــرام، 

تماشًيا مع إشعار الجهاز الوطني لإليرادات 
)“الجهـــاز”( بزيـــادة نســـبة ضريبـــة القيمـــة 
المضافة من 5 % إلى 10 %، نود إعالمكم 
بأن البنك ســـيطبق ضريبة القيمة المضافة 

المقررة بنســـبة 10 % على كافة الخدمات 
التـــي يقدمهـــا اعتبـــاًرا مـــن تاريـــخ 1 يناير 
2022 وفًقـــا لألحـــكام االنتقاليـــة للجهـــاز. 

شكًرا الختياركم بنك السالم”.
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إبراهيم زينل

بنسبة 10 % بسبب “القيمة المضافة”

بنوك التجزئة ترفع أسعار خدماتها المصرفية غًدا
أمل الحامد

زينل لـ “^”: ال تغيير في أسعار منتجات “أوال لأللبان”
طالب بتوجيه مزيد من الدعم لصناعات األغذية المحلية

هبة محسن

صــرح رئيــس مجلــس إدارة شــركة أوال لأللبــان، إبراهيم 
زينــل، أنهــم فــي شــركة “أوال” محافظيــن علــى األســعار، 
مضيفا أن الجهات الرسمية تؤكد دائما على ضرورة توافر 
المنتجــات المحليــة وبنفــس األســعار. وفــي تعليقــه علــى 
ســؤال “البــالد االقتصــادي” بشــأن المنتجــات الســعودية، 
قال زينل “نشــكر المســتهلك البحريني أنه عرف أخيًرا أن المنتج المحلي في 
نفــس جــودة المنتج المســتورد وبأســعار أنســب ونعتز بتواجدنا في الســوق 

المحلي ودائًما في خدمته”.

وأكـــد رئيس مجلس إدارة شـــركة أوال 
لأللبـــان أن المنتجـــات الخاصة بشـــركة 
أوال البحرينيـــة متوفرة بكميات كافية 

لتغطية احتياجات السوق المحلي. 
والصحافـــة  اإلعـــالم  وســـائل  وطالـــب 
المحليـــة بالعمـــل على دعـــم الصناعات 

المصنعيـــن  وتشـــجيع  المحليـــة 
تغذيـــة  فـــي  لالســـتمرار  البحرينييـــن 
الســـوق لســـد أي فجـــوة يســـببها عـــدم 
توافر بعض السلع المثيلة المستوردة. 

مزيـــد  بتقديـــم  الدولـــة  زينـــل  وناشـــد 
مـــن الدعم للقطـــاع الغذائـــي والصناعة 

المحليـــة، التـــي أثبتـــت وجودهـــا فـــي 
الســـوق بالرغـــم مـــن صعوبـــة الحصول 
علـــى المواد الخـــام والمنتجات الدولية 
صعوبـــة  مـــع  العالميـــة  األســـواق  فـــي 

الشحن وارتفاع األسعار. 

علـــى  تعليقـــًا  زينـــل  تصريـــح  وجـــاء 
االجتمـــاع الـــذي عقـــده وزيـــر الصناعة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
مؤخـــرًا مع عـــدد من شـــركات منتجات 
األلبان تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
بالتحقـــق من توفـــر المنتجات والســـلع 
االستهالكية األساسية والضرورية في 

األسواق المحلية وأسعارها.
 وشـــملت الشركات شـــركة أوال، شركة 
نـــادك،  المراعـــي، شـــركة  نـــدى، شـــركة 
المســـتمر  التنســـيق  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
بيـــن الـــوزارة والمعنيين بما يســـهم في 
المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات  تأميـــن 
ويلبـــي متطلبـــات المســـتهلكين للســـلع 

والمنتجات األساسية.

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص 3 أشهر
الســـعودي  المركـــزي  البنـــك  أعلـــن 
“ساما”، أمس الخميس، تمديد فترة 
 Deferred برنامج تأجيـــل الدفعات
Payment Program، أحـــد برامـــج 
البنـــك المركزي لدعم تمويل القطاع 
الخـــاص، مـــدة 3 أشـــهر إضافية من 
تاريـــخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 

.2022
وقال “المركزي الســـعودي” في بيان 

له، إن ذلك دعم للمنشـــآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي 
مـــا زالـــت متأثـــرة مـــن اإلجـــراءات 
لمواجهـــة  المتخـــذة  االحترازيـــة 
وفًقـــا  كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة 
وأشـــار  التمويـــل.  جهـــات  لتقييـــم 
المســـتفيدة  العقـــود  عـــدد  أن  إلـــى 
مـــن برنامـــج تأجيـــل الدفعـــات منذ 
انطالقـــه في 14 مارس 2020 حتى 

عقـــد،  آالف   107 تجـــاوز  تاريخـــه 
فيمـــا بلغت قيمـــة الدفعات المؤجلة 
لتلـــك العقود نحـــو 181 مليار ريال. 
مـــد  قـــد  الســـعودي  المركـــزي  وكان 
 Deferred برنامج تأجيـــل الدفعات
Payment Program، أحـــد برامـــج 
البنـــك المركزي لدعم تمويل القطاع 
إضافيـــة  أشـــهر   3 مـــدة  الخـــاص، 
 31 إلـــى   2021 مـــن مطلـــع أكتوبـــر 

ديســـمبر 2021. وتأتي هذه البرامج 
دعًمـــا للقطاع الخاص ولمســـتويات 
الســـيولة فـــي النظام المالـــي، حيث 
تســـاهم في تمكين جهـــات التمويل 
دعـــم  فـــي  بدورهـــا  القيـــام  مـــن 
وتمويل القطـــاع الخاص، وتخفيف 
اآلثـــار االقتصاديـــة والماليـــة علـــى 
قطـــاع المنشـــآت المتناهيـــة الصغـــر 

والصغيرة والمتوسطة.

أن  اتصـــاالت  شـــركات  أعلنـــت   
منتجاتهـــا وخدماتهـــا ســـتخضع 
لضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة 
10 % اعتباًرا من 1 يناير 2022. 
االتصـــاالت  شـــركات  وأرســـلت 
تفيـــد  لعمالئهـــا  نصيـــة  رســـائل 
بنيتهـــا إخضاع منتجاتها للزيادة 
القيمـــة  ضريبـــة  فـــي  الجديـــدة 
المضافـــة وفقـــا لقانـــون ضريبـــة 
القيمـــة المضافـــة فـــي المملكـــة، 
خدمـــات  رســـوم  أن  مؤكديـــن 

االتصـــاالت الجديدة ســـتدرج فـــي الفواتير المقبلـــة وفقا للقواعد االنتقالية. وأكدت شـــركات 
االتصـــاالت أن هذا القرار يســـري أثره علـــى كافة العقود القائمة وذلـــك امتثاال لقانون ضريبة 

القيمة المضافة والئحته التنفيذية المعمول بها في البحرين.

 إخضاع خدمات شركات االتصاالت لـ 10 % بـ “القيمة المضافة”

اإلســـتراتيجية  للبحـــوث  المشـــارك  المديـــر  قـــال 
فـــي بلتون فايننشـــال أحمد هشـــام فـــي مقابلة مع 
“العربية” إن األســـواق الخليجية كانت أكثر أسواق 
المنطقـــة التـــي ارتفعـــت بشـــكل ملحوظ جـــدا في 
العام 2021.  وأوضح هشام أن ارتفاعات األسواق 
الخليجيـــة ترجـــع لمجموعة مـــن األســـباب، أبرزها 
االرتفاع غير المســـبوق في أســـعار الوقود والســـلع 
األوليـــة، والمحفـــزات التـــي تـــم تقديمهـــا مـــن قبل 
حكومـــات المنطقـــة، منها تعديل ســـاعات التداول. 
وأشار إلى أن الطروحات العامة األولية في أسواق 

المنطقـــة كانت داعما أيضـــا لالرتفاعات. ولفت إلى 
أن األســـواق العالميـــة والعربيـــة تراقـــب تأثيـــرات 

موجة التضخم في العام 2022.
وتوقـــع هشـــام أن تواصل أســـواق الخليج الصعود 
بفضـــل الطروحات األوليـــة الجديدة خصوصا دبي 
ن هشـــام  التـــي أعلنـــت عن طروحـــات ضخمة.  وبيَّ
أن أســـواق الخليـــج ستســـتفيد أيضا مـــن أي زيادة 
في أســـعار الوقود والســـلع األولية عن المستويات 
الموجـــودة حاليا، وســـتكون الســـعودية واإلمارات 

والكويت أكبر المستفيدين.

توقعات بتواصل صعود أسواق األسهم 
الخليجية في 2022


