
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

المنامة - بنا

تـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفـــي بدايـــة االجتماع، أشـــاد المجلس بالدور الـــذي يضطلع به 
الحـــرس الوطنـــي في الدفاع عن أمن الوطـــن وما يتميز به من 
جهوزيـــة وكفـــاءة عاليـــة فـــي أداء واجبـــه الوطنـــي، وذلك في 
معـــرض تهنئتـــه بالذكرى 25 لتأســـيس الحـــرس الوطني. وفي 
إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة 
ســـكنية، أمـــر صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء بتوزيع 2000 وحدة ســـكنية إضافيـــة على المواطنين 
واســـتكمال توزيعهـــا خالل شـــهر فبرايـــر المقبل، وكلف ســـموه 
وزارة اإلســـكان باتخاذ جميع االستعدادات الالزمة للشروع في 
توزيـــع الوحدات اإلســـكانية ضمن المشـــروعات اإلســـكانية في 

جميع محافظات مملكة البحرين.
بعدهـــا تابع المجلس اإلجراءات التـــي تتخذها الجهات المعنية 
بشـــأن حمايـــة المســـتهلك، ووجه المجلـــس بتكثيـــف الحمالت 
التفتيشـــية للتأكد من التطبيق السليم للقوانين بجوانبها الفنية 

والتنظيمية واإلجرائية كافة بما يكفل حماية المستهلك.

تكثيف الحمالت للتأكد من التطبيق السليم للقوانين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

توزيع 2000 وحدة سكنية إضافية خالل فبراير المقبل

)٠٣(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

مختصون: 2022 ستشهد مزيدا من االنتعاش العقاري

أكد مختصون ومتعاملون في القطاع 
أن  االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  العقـــاري 

تعافـــي التداوالت العقارية سيســـتمر 
بقـــوة خـــالل العام الجـــاري 2022 مع 
قـــدرة القطاع على اســـتيعاب تبعات 
جائحـــة فيـــروس كورونا، مشـــددين 

علـــى أن تســـجيل تـــداوالت عقاريـــة 
فوق المليار دينـــار في العام الماضي 
يهيـــئ األرضيـــة لمزيـــد مـــن الزخـــم 

)17(العقاري في الفترة المقبلة.

جاللته يطلع على تطورات األوضاع في اتصال مع الرئيس توكاييف... العاهل:

البحرين تساند كازاخستان في الحفاظ 
على أمنها وسالمة مواطنيها

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفي، أمـــس ، بين عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ورئيس جمهورية كازاخستان الصديقة 
الرئيس قاســـم جومـــارت توكاييـــف، الذي أطلع 
جاللته على تطورات األوضاع في كازاخستان.

وأكـــد جاللة الملك خالل االتصال وقوف مملكة 
البحريـــن مـــع جمهوريـــة كازاخســـتان ودعمهـــا 

لجهودهـــا في الحفـــاظ على أمنها واســـتقرارها 
وســـالمة مواطنيهـــا، معربا جاللته عـــن تمنياته 
الخالصـــة لكازاخســـتان وشـــعبها الصديق دوام 

األمن واالزدهار.
من جانبه، نوه الرئيس قاسم جومارت توكاييف 
بـــدور مملكة البحرين في تعزيز روابط عالقات 

الصداقة األخوية بين البلدين.

ضمن قائمة السلع األساسية الـ 94 ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:
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الآن في البحرين

إعفاء لحوم المواشي المستوردة من “المضافة”
المنامة - بنا

وّجه ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة إلى تعديل قائمة اللحوم 
المعفـــاة مـــن القيمـــة المضافـــة 
بإضافة لحوم المواشـــي الحية 
المســـتوردة ضمن قائمة الســـلع 

األساســـية الــــ 94 المعفـــاة مـــن 
القيمة المضافة.

وبتنفيذ توجيه صاحب الســـمو 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
مجلس الوزراء، فإن هذه الفئة 
من اللحوم ســـوف تضـــاف إلى 
قائمة اللحوم واألسماك المعفاة 

علـــى  تشـــتمل  والتـــي  ســـابقا، 
لحـــوم فصيلة األبقـــار الطازجة 
فصيلـــة  ولحـــوم  المبـــردة،  أو 
الضـــأن أو الماعـــز الطازجـــة أو 
الطـــازج  والدجـــاج  المبـــردة، 
األســـماك  وكذلـــك  المبـــرد،  أو 

الطازجة أو المبردة.

عزوز علي

جاللة الملك
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أكد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
اإلبـــداع  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
والتفـــوق ســـمة يتميز بها أبنـــاء مملكة 
البحرين وبها تحققت وتتحقق العديد 
من اإلنجازات على كل صعيد، مشـــيًرا 
إلـــى أهميـــة تنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
القائمة على األفكار اإلبداعية لتحويل 
مســـتقبلية،  فـــرص  إلـــى  التحديـــات 
وخلـــق  التنافســـية  تعزيـــز  ومواصلـــة 
الفرص الواعدة في مختلف المجاالت 
بمـــا يرفـــع من مســـتويات اإلنجـــاز في 
ألهـــداف  تحقيًقـــا  الحكومـــي،  العمـــل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بمـــا يعـــود بالخيـــر 
والمواطنيـــن.  الوطـــن  علـــى  والنمـــاء 
وقال ســـموه إن شغف التعلم والتطور 
واالبتكار لدى الكوادر الوطنية شهدناه 
طوال مســـيرة العمل الوطني ما أسهم 
فـــي تحقيـــق المنجـــزات فـــي مختلف 
القطاعـــات الحيويـــة، كمـــا أن الفـــرص 

التطويرية التي أثمـــرت نتاج مواجهة 
التحديـــات كانـــت دافًعـــا نحـــو المزيـــد 
مـــن التمّيـــز الـــذي حققه أبنـــاء الوطن، 
مؤكًدا استمرار االستثمار في الطاقات 
الحكوميـــة وتشـــجعيهم عبـــر مواصلة 
دعـــم مختلـــف آليـــات التطويـــر ومنها 
)فكـــرة(  الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة 
التـــي أثبتـــت مخرجاتها في الســـنوات 
الســـابقة أن اإلبـــداع واالبتـــكار ال حـــد 
لهمـــا عندمـــا يقترنـــان بحـــب التحـــدي 

وعشق اإلنجاز.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 

القضيبية أمس، بحضـــور نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة، ورئيســـة مجلس 
النـــواب، فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، 
وعـــدد من كبـــار المســـؤولين، أصحاب 
األفـــكار االثنـــي عشـــر المتأهليـــن فـــي 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة(، 
للمرحلـــة  بالوصـــول  هنأهـــم  حيـــث 
بمـــا  منوًهـــا  المســـابقة،  مـــن  النهائيـــة 
قدموه من أفـــكار إبداعية واجتيازهم 
كافـــة مراحـــل التقييـــم بتمّيـــز، متمنًيا 
لهم التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق 

اإلنجـــازات فـــي مســـيرتهم المهنية بما 
يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

أصحـــاب  بتكريـــم  ســـموه  وتفضـــل 
التطلـــع  عـــن  معرًبـــا  الفائـــزة،  األفـــكار 
لمواصلـــة مســـيرة التطويـــر من خالل 
تنفيـــذ األفـــكار الفائـــزة بمـــا يصب في 
تعزيز المبـــادرات اإلبداعية االبتكارية 
ضمن مســـارات العمـــل الحكومي لرفع 

كفاءة أدائه.
فـــي  الفائـــزون  أعـــرب  جانبهـــم؛  مـــن 
مسابقة )فكرة( عن شكرهم وتقديرهم 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يوليـــه  لمـــا 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
مـــن حـــرٍص واهتمـــام بدعـــم الطاقات 
الحكوميـــة ومواصلـــة تعزيـــز اإلبـــداع 
واالبتـــكار، مؤكديـــن اعتزازهـــم بالفوز 
ســـموه  أطلقهـــا  التـــي  المســـابقة  فـــي 
وتطلعهم لتنفيذ األفكار بما يســـهم في 

تحقيق األهداف المنشودة.
المتأهلـــة  بالذكـــر أن األفـــكار  الجديـــر 
مرت بمراحل تقييم مختلفة لتصل 12 
منها إلى المرحلة النهائية، وبعد عرض 
األفكار علـــى لجنة مكونة من عدٍد من 
الوزراء إلى جانـــب تصويت الجمهور، 

فـــازت كل مـــن فكـــرة تطبيـــق هويتي، 
عبدالرحيـــم  محمـــد  مـــن  المقدمـــة 
األنصـــاري وســـيد أحمـــد حميـــد أحمد 
مـــن مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
المقدمـــة   )Green by Grey ( وفكـــرة 
وزارة  مـــن  بـــدو  إبراهيـــم  حمـــد  مـــن 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، إضافـــة إلى الفكـــرة الفائزة 
باختيـــار الجمهور وهي فكـــرة المنصة 
للصـــم  المرئـــي  لالتصـــال  الوطنيـــة 
)نســـمعك( المقدمـــة من مهند ســـليمان 

النعيمي من وزارة شؤون اإلعالم.

المنامة - بنا

اإلبــداع والتفــوق سمــة يتميــز بهــا أبنــاء البحريــن
سموه ملتقًيا أصحاب األفكار الـ 12 المتأهلة في مسابقة “فكرة” ومكرًما الفائزين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تنفيذ الخطـط القائمــة علــى األفكــار اإلبداعــية لتحويــل التحديــات إلــى فــرص مستقبليــة

تنفيــذ األفكــار الفائــزة تعزيــز للمبـــادرات اإلبداعيـــة ضمـــن مســـارات العمـــل الحكومــــي

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة، برقيتي تهنئـــة إلى أخيهما 
سلطان عمان الشقيقة صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق بمناســـبة 
ذكرى تولي جاللتـــه مقاليد الحكم في 

السلطنة.
وأعرب جاللة الملك وســـمو ولي العهد 

رئيـــس مجلس الوزراء فـــي البرقيتين 
عـــن خالص تهانيهما وصادق تمنياتهما 
لـــه بهـــذه المناســـبة الكريمـــة، ســـائلين 
المولى جل وعال أن يديم على جاللته 
موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة 
عمان وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم 

واالزدهـــار فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة 
لجاللته، مشـــيًدا جاللته وسموه بعمق 
ومتانـــة العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين وما تشـــهده من تطور ونمو 

في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالسلطان هيثم بن طارقجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تعزية ومواســـاة إلـــى الرئيس 

يتسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل؛ وذلك في وفاة والدته.
وأعـــرب جاللته وســـموه في البرقيتيـــن عن خالص التعـــازي وصادق 
المواســـاة لـــه وألســـرة الفقيـــدة، راجيـــن ألهلهـــا وذويها جميـــل الصبر 

وحسن العزاء.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان الرئيس اإلسرائيلي في وفاة والدته

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن عـــن خالـــص التعـــازي إلـــى 
الواليات المتحدة األميركية حكومة وشـــعبا في ضحايا الحريق الذي 
نشـــب في أحد المباني الســـكنية بوالية نيويورك، الذي أدى إلى وفاة 
وإصابة العشـــرات من األشـــخاص، مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع 
الواليات المتحدة األميركية وشعبها الصديق في هذا المصاب األليم، 
ســـائلين هللا تعالـــى أن يتغمـــد الموتـــى برحمتـــه ويمن علـــى الجرحى 

بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي في ضحايا حريق نيويورك

اإلبـداع واالبتكـار ال حـد لهمـا عندمـا يقترنــان بحــب التحــدي وعشــق اإلنجــاز
مواصلة تعزيز التنافسية وخلق الفرص تحقيًقا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة
شغف التعلم واالبتكار لدى كوادرنا أسهم في تحقيق المنجزات بمختلف القطاعات
استمرار االستثمار بالطاقات الحكومية بمواصلة دعم آليات التطوير ومنها “فكرة”
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفي بدايـــة االجتماع، أشـــاد المجلس 
الحـــرس  بـــه  يضطلـــع  الـــذي  بالـــدور 
الوطنـــي فـــي الدفـــاع عن أمـــن الوطن 
ومـــا يتميـــز بـــه مـــن جاهزيـــة وكفاءة 
الوطنـــي،  واجبـــه  أداء  فـــي  عاليـــة 
وذلـــك في معرض تهنئتـــه بالذكرى 25 

لتأسيس الحرس الوطني.
بعدهـــا نـــوه المجلـــس بمناســـبة اليـــوم 
الـــذي  الدبلوماســـي لمملكـــة البحريـــن 
ُيصـــادف 14 ينايـــر مـــن كل عـــام، بمـــا 
حققته الدبلوماســـية البحرينية خالل 
مســـيرتها الممتـــدة ألكثر مـــن 50 عاًما 
مـــن نجاحـــات عـــززت مكانـــة المملكـــة 
إقليمًيـــا ودولًيا، مؤكًدا مواصلة مملكة 
البحرين فـــي تطوير عالقاتها مع دول 
العالـــم وإقامـــة الشـــراكات التي تحقق 

تطلعات الجميع في األمن والتنمية.
الملكيـــة  التوجيهـــات  إطـــار  وفـــي   
السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، 
أمر صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بتوزيع 2000 
وحدة سكنية إضافية على المواطنين 
واســـتكمال توزيعها خالل شهر فبراير 
المقبـــل، وكلف ســـموه وزارة اإلســـكان 
الالزمـــة  باتخـــاذ كافـــة االســـتعدادات 
للشروع في توزيع الوحدات اإلسكانية 
فـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  ضمـــن 

جميع محافظات مملكة البحرين.
ثم أشـــاد المجلس بالمســـتوى المتقدم 
االبتـــكار  مســـابقة  فـــي  للمشـــاركات 
الحكومي “فكرة” في نسختها الرابعة، 
مـــا يعكس مـــا يمتلكـــه أبنـــاء البحرين 
من شـــغف للتميز واإلبـــداع في العمل، 

ووجه إلى دراســـة اســـتفادة الوزارات 
والجهـــات الحكومية من هـــذه األفكار 
مســـارات  فـــي  وتضمينهـــا  اإلبداعيـــة 
التطويـــر بالعمـــل الحكومي، وذلك بعد 
االطالع على مذكرة اللجنة التنسيقية 
الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة  بشـــأن 

“فكرة” في نسختها الرابعة.
اإلجـــراءات  المجلـــس  تابـــع  بعدهـــا 
التـــي تتخذهـــا الجهات المعنية بشـــأن 
المجلـــس  المســـتهلك، ووجـــه  حمايـــة 
بتكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكد 
مـــن التطبيق الســـليم للقوانيـــن بكافة 
جوانبها الفنية والتنظيمية واإلجرائية 

بما يكفل حماية المستهلك.
تطـــورات  المجلـــس  تابـــع  ذلـــك،  إلـــى 
األحـــداث فـــي جمهورية كازاخســـتان 
لهـــا  الصديقـــة، وأعـــرب عـــن تمنياتـــه 
باألمـــن والرخـــاء، وتحقيـــق تطلعـــات 
شعبها والمحافظة على السلم األهلي.

بعدها نظر المجلـــس في الموضوعات 
المدرجـــة على جدول أعمالـــه وقرر ما 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن تطويـــر 

آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  والتشـــريعية 
المشـــتركة في تحقيق مصلحة الوطن 
والمواطـــن، واعتمـــاد دليـــل حكومـــي 

يعزز ذلك.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
حول مشـــروع قـــرار بشـــأن الترخيص 
لمزاولة أعمال المنفذ الخاص وتجديد 

الترخيص.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من 

مجلس النواب.
ثـــم اســـتعرض المجلـــس الموضوعات 

التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
قانـــون بالموافقة علـــى انضمام مملكة 
البحريـــن إلـــى اتفاقية األمـــم المتحدة 
الدوليـــة  التســـوية  اتفاقـــات  بشـــأن 

المنبثقة عن الوساطة.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
بشـــأن ملخـــص أعمـــال اللجنـــة للعـــام 

2021، والتـــي تركـــزت حـــول برنامـــج 
المالـــي  التـــوازن  وبرنامـــج  الحكومـــة 
وذلك ضمن 7 محاور يندرج تحتها 31 

برنامج.
3. مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء 
بشـــأن التحـــول اإللكترونـــي لخدمـــات 

هيئـــة الكهرباء والماء، عبر تحويل 10 
خدمـــات إلكترونًيـــا لتخـــدم 400 ألـــف 

مشترك في خدمات الكهرباء.

المنامة - بنا

الدبلوماسية البحرينية حققت نجاحات خالل مسيرتها الممتدة ألكثر من 50 عاًما 
التأكد من التطبيق السليم للقوانين بما يكفل حماية المستهلك... مجلس الوزراء:

تحويـــل 10 خدمـــات إلكترونيـــا لتخـــدم 400 ألـــف مشـــترك فـــي خدمـــات الكهربـــاء
الحكومـــي بالعمـــل  التطويـــر  مســـارات  فـــي  “فكـــرة”  مســـابقة  مشـــاركات  تضميـــن 

المنامة - وزارة اإلسكان

الملكيـــة  التوجيهـــات  إطـــار  فـــي 
الســـامية بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة 
سكنية وتنفيًذا ألمر صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
مجلـــس  جلســـة  خـــالل  الـــوزراء 
 2000 بتوزيـــع  أمـــس  الـــوزراء 
المواطنيـــن  وحـــدة ســـكنية علـــى 
خـــالل شـــهر فبراير المقبـــل، قامت 
جميـــع  باتخـــاذ  اإلســـكان  وزارة 
لتوزيـــع  الالزمـــة؛  االســـتعدادات 
الوحـــدات اإلســـكانية فـــي جميـــع 
محافظـــات المملكة ضمـــن جدول 
زمنـــي الســـتكمال التوزيـــع خـــالل 

شهر فبراير المقبل.
وبهذه المناسبة، رفع وزير اإلسكان 
باســـم الحمـــر أســـمى آيات الشـــكر 
والعرفـــان إلـــى مقـــام عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة صدور 
أمـــر ســـموه بتوزيـــع 2000 وحـــدة 
ســـكنية إضافيـــة علـــى المواطنين 

المستفيدين.
أوامـــر  إن  اإلســـكان  وزيـــر  وقـــال 
توزيـــع الوحدات الســـكنية تعكس 
الرعاية الســـامية التـــي يحظى بها 
قطاع الســـكن االجتماعي بالمملكة 
مـــن لـــُدن صاحـــب الجاللـــة عاهل 
يحظـــى  التـــي  واألولويـــة  البـــالد، 

بها هـــذا القطـــاع من قبـــل مجلس 
الوزراء برئاســـة ســـمو ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مشيًرا إلى 
أن أمر ســـموه بتوزيع 2000 وحدة 
سكنية إضافية يضاف إلى سلسلة 
المنجزات اإلسكانية التي تشهدها 
المسيرة التنموية الشاملة للمملكة 

بقيادة صاحب الجاللة الملك.
ولفـــت الحمـــر إلـــى أن التوزيعـــات 
مـــع  بالتوافـــق  تأتـــي  اإلســـكانية 
علـــى  بالعمـــل  الحكومـــة  التـــزام 
ســـكنية  وحـــدة  ألـــف   25 توفيـــر 
ضمن برنامج الحكومة، تماشًيا مع 
رؤية مملكـــة البحرين االقتصادية 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا   2030
المواطنيـــن، واســـتمرارية الـــوزارة 
فـــي تســـخير كل طاقاتهـــا؛ لتنفيذ 
البرنامج الزمني للتوزيع، وتسهيل 
المســـتفيدين  أمـــام  اإلجـــراءات 
التـــي  التوزيعـــات  بأوامـــر  أســـوًة 

قامت الوزارة بتنفيذها مسبًقا.

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء... وزير اإلسكان:

جدول زمني الستكمال توزيع الـ 2000 وحدة

وزير اإلسكان

@BahrainCPNews

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 10 يناير 2022:

ــدة  ــم المتح ــة األم ــى اتفاقي ــن إل ــة البحري ــام مملك ــى انضم ــة عل ــون بالموافق مشــروع قان
بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة.

ملخص أعمال اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي للعام 2021.

التحــول اإللكترونــي لخدمــات هيئــة الكهربــاء والمــاء، عبــر تحويــل 10 خدمــات إلكترونيــًا لتخــدم 
400 ألف مشترك في خدمات الكهرباء.

اإلشـــادة بالدور الذي يضطلع به 
الحـــرس الوطني في الدفاع عن 
أمـــن الوطـــن وما يتميـــز به من 

جاهزية وكفاءة عالية.

اليـــــوم  بمـنـــــاســـــبة  التنويـــــه 
الدبلوماســـي لمملكـــة البحرين 
الدبلوماســـــية  حققتـــه  بمــــــا 

البحرينية من نجاحات.

الحمـــالت  بتكثيـــــف  التوجيــــه 
التفتيشـــية للتأكد مـــن التطبيق 
السليم للقوانين بكافة جوانبها 
الفنية والتنظيمية واإلجرائية بما 

يكفل حماية المستهلك.

األحـــــداث  تطـــــورات  متابعـــــة 
كازاخســـــتان  جمهوريـــــة  فــــي 
لهــــــا  والتمنيـــــات  الصديقـــة، 

باألمن والرخاء.

فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكية 
الســـامية بتوفيـــر 40 ألف وحدة 
سكنية، سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء حفظـــه الله يأمر 
ســـكنية  وحـــدة   2000 بتوزيـــع 
إضــافـيــــــة علـــــى المواطنيـــن 
واالنتهاء من توزيعها خالل شهر 

فبراير 2022.

المتقدم  بالمســـتوى  اإلشـــادة 
مســـــابقة  فـــي  للمشـــــاركات 
االبتـــكار الحكومـــي "فكرة" في 

نسختها الرابعة.

الـــــيـــــــــــوم 
الدبلومــاســــي 
لمملكة البحرين 

تطويـــــر آفـــــاق التعـــــاون بيـــــن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
واعتماد دليل حكومي يعزز ذلك.

مشـــروع قرار بشـــأن الترخيص 
لمزاولة أعمـــال المنفذ الخاص 

وتجديد الترخيص.



علقت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
علـــى ما بثه رئيس مجلس بلدي 
المحرق بشأن “بعض تلف بعض 
الطـــوب” فـــي حديقـــة المحـــرق 
بـــأن الـــوزارة كانـــت قـــد رصدت 
تلف في بعـــض الطوب األرضي 
)اإلنترلوك( وأنها وجهت المقاول 
باإلســـراع في اســـتبدال الطوب 
وســـيتم اســـتبداله ضمـــن فتـــرة 
الضمـــان القانونيـــة دون تبعـــات 

مالية اضافية.
وأوضحت “البلديـــات” في بيان 
لها أن هذا الطوب قد تم االنتهاء 
من تركيبه منذ إنجاز المشـــروع 
نهاية 2020 وليس قبل شـــهرين 
فقـــط، وأن هـــذا التلـــف حصـــل 
عـــدة عوامـــل طبيعيـــة  نتيجـــة 
ومصنعية في جزء ال يتجاوز 5 
% من طوب الحديقة، “مشـــيرة 
األضـــرار  هـــذه  مثـــل  أن  الـــى 
تقـــع فـــي فتـــرة الضمـــان العامة 
للمقاول وقد تـــم توجيه مقاول 
المشـــروع باإلســـراع الســـتبدال 
جميع الطوب المتضرر، علمًا بأن 
الوزارة ترصد مكونات الحديقة 
هـــذا  رصـــدت  وقـــد  باســـتمرار، 
الجـــزء مـــن الطـــوب وأخطـــرت 

المقاول بضرورة استبداله”.
وأشـــارت “البلديـــات” فـــي بيانها 
الى أن جميع المواد المستخدمة 
في تنفيذ المشـــاريع تخضع إلى 
دراســـة دقيقـــة وتحليل شـــامل 
قبل اعتمادها”، مع العلم بأنه قد 

تم اختيار هذا النوع من الطوب 
لمشـــروع الحديقـــة بعد االطالع 
على جميع مواصفاته باإلضافة 
اســـتخدم  زيـــارة مشـــاريع  إلـــى 

فيها هذا الطوب.
يذكـــر أن هناك ضمانـــًا على هذا 
الطـــوب لمـــدة خمـــس ســـنوات، 
وأنـــه في حال تلـــف هذا الطوب 
فـــي فتـــرة الضمـــان، فإنـــه يتـــم 

استبداله.
وأكـــدت “البلديات” في بيانها أن 
أعمـــال الصيانـــة مســـتمرة لديها 
فـــي جميـــع المرافـــق والحدائق 
والســـواحل، وأن المشاريع التي 
فتـــرة  تتضمـــن  إنشـــاؤها  يتـــم 
ضمـــان وفتـــرة صيانـــة يتكفـــل 
بهـــا المقـــاول المنفـــذ للمشـــروع، 
مؤكـــدًة فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن 
بمراقبـــة  تقـــوم  “البلديـــات”  أن 
المشـــاريع،  جميـــع  ومتابعـــة 
وترصـــد أي تلفيـــات ســـواء في 
حتـــى  أو  الجديـــدة  المشـــاريع 
المشاريع القديمة والتي أنشئت 
وتقـــوم  ســـابقة،  فتـــرات  فـــي 

بصيانتها بشكل دوري.
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المشروع يتحمل 

التلفيات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“البلديات”: رصدنا الطوب التالف 
بحديقة المحرق وسيتم استبداله

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: عالقات راسخة تجمع البحرين واألردن
الدغمي ينقل رسالة خطية من العاهل األردني لجاللة الملك

أكـــد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــا يجمـــع مملكة 
البحريـــن والمملكـــة األردنية الهاشـــمية 
علـــى  راســـخة  مـــن عالقـــات  الشـــقيقة 
كافـــة األصعدة، منوًها ســـموه بالحرص 
الـــذي يوليـــه عاهـــل البـــالد  واالهتمـــام 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
المملكـــة  ملـــك  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة صاحـــب 
بـــن  الثانـــي  هللا  عبـــد  الملـــك  الجاللـــة 
العالقـــات  تعزيـــز  لمواصلـــة  الحســـين، 
الثنائيـــة نحو مزيد مـــن النجاحات التي 
تفتـــح آفاًقـــا جديدة في مســـار التعاون 
الثنائـــي المتميز بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين. جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه 
بقصـــر القضيبيـــة امس رئيـــس مجلس 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة  النـــواب 
الشـــقيقة عبدالكريـــم الدغمـــي، والوفد 
المرافـــق، بحضور نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
النـــواب  مجلـــس  ورئيســـة  خليفـــة،  آل 
فوزيـــة زينل، ووزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفة، ووزير شـــؤون مجلسي الشورى 
تســـّلم  إذ  البوعينيـــن،  غانـــم  والنـــواب 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء رســـالة خطيـــة موجهة 
إلى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مـــن أخيه 

صاحـــب الجاللة ملك المملكـــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة.

ورحـــب ســـموه برئيس مجلـــس النواب 
األردنـــي والوفـــد المرافـــق فـــي بلدهـــم 
عـــن  معرًبـــا  البحريـــن،  مملكـــة  الثانـــي 
تمنياتـــه أن تحظـــى زيارتهـــم بالنجـــاح 

المنشود بما يســـهم في تعزيز العالقات 
البرلمانية بين مملكة البحرين والمملكة 
مزيـــٍد  وتحقيـــق  الهاشـــمية  األردنيـــة 
العالقـــات  فـــي مســـار  النجاحـــات  مـــن 
المشـــتركة بمـــا يرفد الجهود المســـتمرة 
مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون الثنائي على 
تطلعـــات  وتحقيـــق  األصعـــدة  كافـــة 

البلدين والشعبين الشقيقين.
مـــن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب 
األردنـــي عن شـــكره وتقديـــره لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على ما يوليه ســـموه من حرص 
مـــن أجل تعزيز عالقات مملكة البحرين 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية على كافة 
األصعـــدة، معرًبا عـــن تمنياتهـــم لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

أعـــرب عدد من النـــواب عن بالغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
آل خليفـــة، مشـــيدين  بـــن حمـــد  ســـلمان 
بأوامر سموه الكريمة خالل جلسة مجلس 
الـــوزراء بتوزيـــع 2000 وحـــدة إســـكانية 
واســـتكمال  المواطنيـــن  علـــى  إضافيـــة 

توزيعها خالل شهر فبراير المقبل.
وأشـــاروا في تصريحـــات صحافية أمس، 
إلـــى أن توجيهات ســـموه تعكس الحرص 
الكبيـــر الذي تبديه الحكومة بقيادة ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 
اإلســـراع فـــي تلبيـــة الطلبـــات اإلســـكانية 
القديمـــة، مؤكديـــن أن أمر ســـمّوه بشـــارة 

خيـــر كبيرة وســـيدخل الفرحـــة في قلوب 
مملكـــة  وأن  واألســـر،  المواطنيـــن  آالف 
البـــالد  عاهـــل  رؤى  وبفضـــل  البحريـــن 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وحكمة وإدارة ســـمو ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ماضية في تحقيق 

نهضة عمرانية مستدامة.

الوفاء بااللتزامات

فاطمـــة  النائـــب  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
القطـــري أن هذه التوزيعـــات تؤكد حرص 
الحكومة الموقـــرة على الوفاء بالتزاماتها 
الدستورية وتلبية احتياجات المواطنين، 
وجديتها فـــي تحقيق التوجيهات الملكية 
الســـامية بتوفير 40 ألف وحدة إســـكانية 

للمواطنين.

وقالـــت إن التوزيعات اإلســـكانية األخيرة 
التـــي أمـــر بها ســـموه أشـــاعت أجـــواء من 
التفـــاؤل، وأوجدت معالجـــة فاعلة للملف 
المواطنيـــن  أعـــداد  وتقليـــل  اإلســـكاني 
المدرجة أســـماؤهم على قوائـــم االنتظار، 
وإن هـــذه التوزيعات تمثـــل دفعة إضافية 
لمرحلـــة قطـــف ثمـــار المســـاعي والجهود 
الكبيـــرة فـــي مشـــاريع المـــدن اإلســـكانية 
الحديثة. ولفتت القطـــري إلى أن المملكة 
وبفضـــل رؤى جاللة الملك وحكمة وإدارة 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
عمرانيـــة  نهضـــة  تحقيـــق  فـــي  ماضيـــة 
مســـتدامة، وتوفيـــر الكثيـــر مـــن الحلـــول 
وتلبيـــة  تحقيـــق  تكفـــل  التـــي  والبرامـــج 
العيـــش  وضمـــان  المواطنيـــن  تطلعـــات 

الكريم لهم ولألجيال القادمة.

بشارة خير

بـــدوره، أكـــد النائـــب غـــازي آل رحمـــة أن 
تلـــك التوجيهـــات تعكس الحـــرص الكبير 
الـــذي تبديـــه الحكومـــة بقيادة ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء في اإلســـراع 
فـــي تلبيـــة الطلبـــات اإلســـكانية القديمـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن أمـــر ســـمّوه بشـــارة خيـــر 
كبيـــرة للمواطنين ونحن فـــي مطلع العام 
الميالدي الجديد 2022 وسيدخل الفرحة 
في قلـــوب آالف المواطنين واألســـر وهم 
يتســـّلمون فـــي فبرايـــر المقبـــل شـــهادات 
االســـتحقاق والمنـــازل. وشـــّدد آل رحمـــة 
علـــى أن توفير الســـكن المالئم ومتطلبات 
العيـــش الكريـــم للمواطنيـــن مـــن أولويات 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وأن 

مجلس النواب لم يّدخر جهًدا في التعاون 
مـــع الحكومـــة والدفـــع باتجاه زيـــادة عدد 
الوحدات اإلسكانية واإلسراع في إنشائها 
الحكومـــة  برنامـــج  منـــذ مناقشـــة  وذلـــك 
لألعـــوام 2019 - 2022، مؤكـــًدا اســـتمرار 
التعـــاون بين الســـلطتين لمـــا فيه مصلحة 

المواطنين.
ونـــّوه في هـــذا الســـياق بالجهـــود الكبيرة 
التـــي تبذلها وزارة اإلســـكان بقيـــادة وزير 
اإلســـكان باســـم بـــن يعقـــوب الحمـــر على 

صعيد إنشـــاء الوحدات الســـكنية والمدن 
اإلســـكانية الكبـــرى فـــي كاّفـــة محافظات 
الكبيـــر علـــى توزيـــع  المملكـــة، وحرصهـــا 
الوحدات اإلسكانية وفق معايير واضحة 
ودقيقـــة وشـــّفافة. وأّكد النائـــب آل رحمة 
أن الملف اإلســـكاني ســـيظّل أولوية مهمة 
فـــي كافـــة الخطـــط والبرامـــج الحكومية 
مـــن  يمثلـــه  لمـــا  النيابيـــة؛  والتحـــركات 
محورية في تحقيق متطلبات االســـتقرار 

والعيش الكريم للمواطنين.

أفـــاد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف بـــأن 
نســـبة تغطيـــة شـــبكات الصـــرف الصحـــي 
وأن   ،%  95.8 تصـــل  المعاميـــر  لمنطقـــة 
الصـــرف  لمشـــروع  التقديريـــة  التكلفـــة  
إلـــى  تصـــل   636 مجمـــع  فـــي  الصحـــي 
تنفيـــذ  يتـــم  دينـــار، حيـــث  مليـــون   3.28
الشـــبكة خـــالل 18 شـــهرًا مـــن موعـــد بدء 
المشـــروع، مؤكـــدا أنـــه ضمن مشـــروعات 
شـــبكات الصرف الصحي المستقبلية التي 
تنفـــذ وفـــق األولويـــات وتوافـــر الموازنـــة 
المخصصـــة لقطاع الصـــرف الصحي، جاء 
البرلمانـــي  الســـؤال  علـــى  رده  فـــي  ذلـــك 
للنائـــب عمار آل عبـــاس بخصوص تطوير 

البنية التحتية في قرية المعامير. 
وبيـــن الوزيـــر أن قائمة مشـــروعات قطاع 
الـــوزارة  خطـــة  ضمـــن  المدرجـــة  الطـــرق 
لتطويـــر البنية التحتية في قرية المعامير 

تشمل ما يلي:
- تطويـــر طـــرق قريـــة المعاميـــر والتي تم 
االنتهاء مـــن إعداد التصاميـــم التفصيلية 
إنشـــاء  إعـــادة  وتشـــمل  المشـــروع،  لهـــذا 
وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة، وتوفيـــر مواقـــف 
سيارات في المســـاحات المتاحة، وتوفير 
أرصفة للمشـــاة، ومد شبكة لتصريف مياه 

األمطار، وتحسين مستوى اإلنارة، ووضع 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة  قنـــوات 
الخدمـــات، ووضـــع اإلشـــارات والعالمات 
المروريـــة التنظيمية والتحذيرية الالزمة؛ 
لتحقيق السالمة المطلوبة، وتصل التكلفة 
التقديريـــة للمشـــروع 2.9 مليـــون دينـــار، 
مفيـــدًا أن أعمـــال التطوير على تخصيص 
الميزانيـــة، حيـــث ســـيتم تنفيذ المشـــروع 
على مراحـــل، على أن يتم البـــد بالمناطق 

األكثر تضررًا.
- مشـــروع تســـوية طريـــق 3632 والطرق 
المحيطـــة به في المجمع 635، أفاد الوزير 
أنـــه نظـــرًا الفتقار المنطقة شـــبكة الصرف 
الصحـــي، فقـــد قام قطـــاع الطـــرق بإدراج 
المنطقـــة ضمن برنامج التســـوية الترابية، 
حيـــث ســـيتم دفان وتســـوية الطـــرق في 
ســـبيل تمكيـــن اإلدارات الخدمية األخرى 
مـــن مـــد خدماتهـــا فـــي المنطقة، ويشـــمل 
المشـــروع على أعمال تســـوية الطرق إلى 
حـــد الدفان بطـــول 4.46 كـــم لخدمة عدد 
92 وحـــدة صناعية ضمن منطقة المعامير 
الصناعيـــة بكلفـــة تقـــدر 360 ألـــف دينـــار 
وذلك كأعمال تمهيدية ضرورية؛ لتسهيل 

الحركة المرورية في المنطقة.
وعـــن مشـــروعات الصـــرف الصحـــي فـــي 
توصيـــل  تـــم  أنـــه  الوزيـــر  أفـــاد  القريـــة 
بشـــبكة   ) و635  و634   633( المجمعـــات 

الصـــرف الصحـــي في الســـنوات الماضية، 
وقـــد تم توصيل جميع المناطق الســـكنية 
فـــي منطقـــة المعاميـــر، حيـــث تبلغ نســـبة 
تغطية شـــبكات الصرف الصحـــي لمنطقة 
المعاميـــر نحـــو 95.8 %. أمـــا بخصـــوص 
)636(، فســـيتم توصيلـــه ضمـــن  المجمـــع 
مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحي 
لخدمة المنطقة الصناعية والمستودعات، 
مرحلـــة  فـــي  المشـــروع  أن  موضحـــا 
التخطيط، وسيتم إدراجه ضمن البرنامج 
الصـــرف  شـــبكات  إلنشـــاء  المســـتقبلي 
الصحي وفقا لألولويات وتوفر الميزانية.

المشروعات المنجزة 

وذكـــر الوزيـــر أن قائمة مشـــروعات قطاع 
قريـــة  فـــي  المنجـــزة  بالـــوزارة  الطـــرق 

المعامير شملت التالي:
- تبليـــط الطريق 3306 والطرق المحيطة 
بالطوب في المجمع 633 بطول 1.36 كم، 
ووضـــع قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها من 
قبـــل الخدمـــات وتصل التكلفـــة االجمالية 

للمشروع 120 ألف دينار.
- مشـــروع إعـــادة رصـــف شـــارع المعامير 
الطريـــق  رصـــف  إعـــادة  شـــمل  الرئيـــس 
بطـــول 350 متـــرًا، ووضع قنـــوات أرضية 
الكهربـــاء  هيئـــة  قبـــل  مـــن  الســـتخدامها 
والمـــاء، بتكلفـــة اجماليـــة بلغـــت 25 ألـــف 

دينار.
- مشـــروع ممشى وســـاحل المعامير الذي 
تم االنتهاء من هذا المشـــروع والذي تبلغ 
مســـاحته 800 متر، وهو عبارة عن واجهة 
بحرية تحتوي على ممشـــى ومســـطحات 
خضراء وجلســـات ومناطق ألعاب أطفال 

رياضية.

 مشروعات الطرق 
وأورد الوزيـــر أن قائمة مشـــروعات قطاع 
الطـــرق المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الـــوزارة 
لصيانـــة طرق قريـــة المعامير تضـــم عددًا 
من المشـــروعات والتـــي يعتمـــد البرنامج 
علـــى  الحصـــول  فـــي  لتنفيذهـــا  الزمنـــي 
الموافقـــات وعلـــى رخص العمـــل من قبل 
الجهـــات الخدمية األخـــرى، وتتراوح بين 
شهرين إلى 3 أشهر، وملخصة على النحو 

اآلتي:
- اســـتكمال إعـــادة رصف شـــارع المعامير 
الرئيس، ويشـــتمل المشـــروع علـــى أعمال 
إعـــادة رصـــف مدخـــل المعاميـــر )المســـار 
المتفـــرع من شـــارع الشـــيخ جابـــر األحمد 
الصبـــاح( وكذلك المخرج بطول نحو 200 

متر بتكلفة تقديرية تصل 20 ألف دينار.
 - صيانـــة الطريق 3313 في المجمع 633، 
وتشـــمل أعمال الصيانة على إعادة إنشاء 
الطريق واستبدال طبقة االسفلت الحالية 
بأخـــرى جديـــدة بطول 450 متـــرًا، بتكلفة 

تقديرية  تصل 70 ألف دينار.
 3353( رقـــم  الطريقيـــن  رصـــف  إعـــادة   -
و3354( في المجمع 633، وتشتمل أعمال 
الصيانة إعادة إنشـــاء الطريق بطول 600 
متـــر، ووضـــع قنوات أرضية الســـتخدامها 
مـــن قبـــل هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بتكلفة 
85 ألـــف دينـــار، حيث تمت ترســـية عقود 
المقاوالت الزمنيـــة خالل الربع الثالث من 
العـــام الجـــاري علـــى 28 مقـــاوالً مختصـــًا، 
منهـــم 8 مقاوليـــن ألعمـــال االســـفلت و20 
مقـــاوالً لألعمـــال المدنيـــة؛ إلصـــدار أوامر 
مباشـــرة وتنفيـــذ أعمـــال الصيانة حســـب 

الخطة الموضوعة.
- أما بشأن مشروع دفان وتسوية الطريق 
رقم 3632 والطـــرق المحيطة في منطقة 
المعاميـــر الصناعية في المجمع 636، فإنه 
مـــن المقـــرر أن يتـــم تنفيذه عبـــر مناقصة 
زمنية والتي تم ترسيتها مؤخرا على عدد 
)4 مقاولين(، وسيتم البدء بأعمال التنفيذ 
بعد الحصول على الموافقات على رخص 

العمل.

مشروعات الصرف الصحي

شـــبكة  إنشـــاء  مشـــروع  أن  الوزيـــر  وبيـــن 
 636 المجمـــع  لتوصيـــل  الصحـــي  الصـــرف 
فـــي مرحلـــة التخطيط في الوقـــت الحالي، 
اإلدارة  برنامـــج  ضمـــن  إدراجـــه  وســـيتم 
المستقبلي؛ إلنشاء شبكات الصرف الصحي 
وفقـــا لألولويـــات وتوافر الموازنة، وســـيتم 
تنفيذ الشـــبكة في فترة 18 شهرًا من موعد 
المشـــروع البالغ تكلفته 3.28 ماليين دينار. 
وختامًا، أوضح الوزير خلف أن مشـــروعات 
المعوقـــات  مـــن  العديـــد  تواجـــه  الطـــرق 
خـــالل مراحل المشـــروع ابتـــداًء من أعمال 
مـــع  التنســـيق  بأعمـــال  مـــرورًا  التصاميـــم، 
الخدمـــات وانتهـــاًء بتنفيذ المشـــروع، منها 
فـــي  خصوصـــًا  الخدمـــات  مـــع  التنســـيق 
المناطـــق القديمة، حيث يوجـــد العديد من 
الخدمات األرضية التي تتطلب الحماية أو 
النقل، كما أن توفير الموازنة الالزمة لتنفيذ 
أعمال الرصف خاصة للمشـــروعات الكبيرة 
التـــي تتطلـــب طرحهـــا فـــي مناقصـــة عامة 
يعـــد من أكثر التحديات في ظل محدودية 

الموازنة المتوفرة.

نهضة عمرانية مستدامة بفضل رؤى جاللة الملك وحكمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

3.28 مليون دينار لتطوير الشبكة بمجمع 636

نواب: توزيع 2000 وحدة إضافية سيدخل الفرحة آلالف المواطنين

وزير األشغال: 95.8 % نسبة تغطية “الصرف الصحي” في المعامير

غازي آل رحمة

عصام خلف

فاطمة القطري

عمار آل عباس

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  أكـــد   ^
المحـــرق عبدالعزيـــز الكعبي ضرورة 
اإلســـراع بتوصيل شـــارع 10 مجمع 
110 بالحد بشبكة تصريف األمطار، 
نفســـه،  الشـــارع  مســـتوى  وتعديـــل 
حيـــث إنـــه حاليًا اآلن على مســـتوى 
ســـاكنوه  يعانـــي  والـــذي   15 منـــزل 

الضرر جراء ذلك.
وَأضـــاف الكعبـــي “منذ أكثـــر من 12 
ســـنة وحال الشـــارع ال يزال كما هو 
عليه، حيث إن ردود وزارة األشغال 

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي منـــذ حينهـــا وحتـــى اآلن، 
فـــي  والنظـــر  بالدراســـة  تتـــذرع 
هنالـــك  يكـــون  أن  دون  الموضـــوع، 

قرار حاسم بذلك”.
وعلـــق رئيـــس مجلس البلـــدي غازي 
قيـــد  “الـــردود  قائـــاً  المرباطـــي، 
الدراســـة مـــن قبل الـــوزارة وتأخرها 
الـــوزارة  وعلـــى  قديـــم،  موضـــوع 
تحديـــد خارطة زمنية لـــرد وتحديد 

آلية عملها”.

الكعبي: لتوصيل شارع 10 
بشبكة تصريف األمطار

حديقة ومحالت تجارية بمشتل الدانة
األمـــاك  قســـم  رئيـــس  قـــال 
واالستثمار بوزارة شؤون البلديات 
طه زين الدين بأن مشروع حديقة 
هورتي مشـــتل الدانة هو مشـــروع 
اســـتثمار وتطوير مشروع ترفيهي 
بإنشـــاء وتشـــغيل حديقـــة عامـــة، 
مقابل اســـتثمار نسبة من المساحة 

لألغراض التجارية.
إلـــى أن اجمالـــي مســـاحة  وأشـــار 
العقـــار هـــو 18,923 متـــرا مربعـــا، 
المتاحـــة  المســـاحة  واجمالـــي 
متـــرا   15,994 هـــو  للمشـــروع 

مربعـــا، وســـوف يتم توزيع نســـب 
أســـاس  علـــى  المشـــروع  مســـاحة 
عامـــة وخدماتهـــا  60 % حديقـــة 
بمســـاحة 9,596 متـــرا مربعا، و40 
% لاســـتثمار التجـــاري، بمســـاحة 

6,397 مترا مربعا.
وأكـــد بـــأن فتـــرة الســـماح هـــي 18 
شـــهرا، وسيشمل المشـــروع إنشاء 
التجاريـــة،  والمحـــات  الحديقـــة 
والمكاتـــب مـــن المبانـــي التجارية، 

رئيس قسم األمالك واالستثمار بوزارة شؤون البلدياتوالتشغيل بعد إنشاء المشروع.

وكيل شؤون البلديات والعضو البلدي وحيد المناعي

^ تلفـــت “الباد” إلى أن جلســـة 
مجلس الشورى المنعقدة يوم األحد 
الماضـــي شـــهدت حضـــور عـــدد مـــن 
األعضـــاء فعليا تحت قبـــة البرلمان، 
فيما شـــارك 13 عضـــوا عبر االتصال 
المرئـــي، بعد تخييـــر األمانـــة العامة 
للشـــوريين بيـــن الحضـــور الفعلي أو 
االفتراضي لألعضاء غير المخالطين 

بحاالت مصابة بفيروس كورونا.
وتشـــير الصحيفـــة إلـــى أن الصـــورة 
المنشـــورة مـــع التغطية للمشـــاركين 

عـــن بعد، الـــواردة من قســـم اإلعام 
والتواصل بمجلس الشـــورى، تشمل 
المشـــاركين  الشـــوريين  مـــن  عـــددا 
عبـــر االتصال المرئي لـــم يكونوا من 
ضمـــن المخالطيـــن لمصابيـــن، وإنما 
قرروا المشـــاركة عن بعـــد في ضوء 
إتاحـــة الخيـــار للعضو بيـــن الحضور 
الفعلي أو االفتراضي والتزاما منهم 
بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
عـــدد  لزيـــادة  التجمعـــات؛  بتفـــادي 

الحاالت مؤخرا.

ليس كل المشاركين عن بعد 
بجلسة “الشورى” مخالطين

مشتل الدانة إضافة لمنطقة سماهيج والدير
في مراحله اإلنشائية األخيرة... وكيل البلديات:

^ أكـــد وكيـــل شـــؤون البلديات 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بـــأن مشـــروع  
الدانـــة”  “مشـــتل  هورتـــي  حديقـــة 
اإلنشـــائية  مراحلـــه  فـــي  بالمحـــرق 

األخيرة.
“المشـــروع  أن  إلـــى  الوكيـــل  ولفـــت 
لمنطقـــة  إضافـــة  ويعطـــي  متميـــز 
متنـــوع  بوصفـــه  والديـــر؛  ســـماهيج 
المكونات؛ ألنه يرفـــد المنطقة بكثير 

من الخدمات”.
المتكفـــل  هـــو  “المســـتثمر  وأضـــاف 
بتشـــغيل المشروع، بما فيه الحديقة 
والتي ستكون مفتوحة للناس، حيث 

إنها عامة، وليست استثمارية”.
وعن تأخر إجراءات تنفيذ مشـــروع 

الحديقـــة خـــال الســـنوات الماضية، 
قـــال “بســـبب إعـــادة تهيئـــة المـــكان 

واســـتخراج  وتصنيفـــه،  وتجهيـــزه، 
التراخيص الازمة وتوفير الخدمات 

وغيرها”.
وفـــي تســـاؤل للعضو البلـــدي فاضل 
العـــود عـــن الفئـــة العمريـــة لأللعـــاب 
الموجـــودة بالحديقـــة، قـــال الوكيـــل 

“لعمر 12-6 سنة”.
المجلـــس  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
البلـــدي غـــاز المرباطـــي أهميـــة عدم 
طرح أي مشـــروع عقاري استثماري، 

وهو غير جاهز.
فـــي حيـــن طالـــب مديـــر عـــام بلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر بتعديـــل 
نوعيـــة الخدمـــات االســـتثمارية في 

الحديقة.

وكيل شؤون البلديات

عبدالعزيز الكعبي

الصورة المنشورة مع التغطية للمشاركين عن بعد

18 ألف متر مربع إجمالي مساحة العقار

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري

العود: ملعب “الدانة” برسوم... وحرمان األهالي من البيع

^ احتـــج  العضـــو فاضـــل العود 
البلديـــات  تنفيـــذ  مســـتجدات  علـــى 
“مشـــتل  هورتـــي  حديقـــة  لمشـــروع 
الدانـــة” بتحويلـــه مـــن مشـــروع عام 
مشـــروع  إلـــى  لألهالـــي،  مفتـــوح 

استثماري بحت.
وأفاد بأن “العقد ينص على تخصيص 
60 % من مســـاحة المشروع للصالح 
العـــام، بينمـــا فـــي الواقـــع لـــن توجـــد 
ســـيفرض  حيـــث  لذلـــك،  مســـاحات 

المســـتثمر رســـوًما على ملعـــب الكرة 
رغـــم أنـــه مســـتفيد مـــن مســـاحة 40 
% مـــن الحديقة يســـتثمرها لصالحة 

مقابل صيانة الحديقة وإدارتها.
سيحتســـب  كذلـــك  العـــود:  وأردف 

شـــاحنات  علـــى  مبالـــغ  المســـتثمر 
الطعام )فود تـــراك( وحرمان األهالي 
مـــن الحصـــول على هذه المســـاحات 
بأســـعار رمزيـــة ممـــا يحافـــظ علـــى 

أسعار المبيعات.

 فاضل العود

المقهوي: للمواطن حق طلب الدعم البلدي للمسكن الذي يريده
^ أكـــد العضو أحمد المقهوي أن 
للمواطن الحق في طلب دعم البلدية 
الئحـــة  ولكـــن  يريـــده،  الـــذي  للبيـــت 
البلديـــة تعمـــل بتحول الدعـــم تلقائيا 
للمسكن الجديد. وعزا المقهوي ذلك، 
ألن هنالـــك مواطنين يتفاجؤون بين 
الحين واآلخر بتحول الدعم للمسكن 
إشـــعار  غيـــر  مـــن  تلقائًيـــا،  الجديـــد 
البلديـــة لهـــم، مـــا يـــؤدي إلـــى تراكـــم 
الرســـوم عليهم في المسكن في حال 

عدم إخائه.
وعلق المرباطي “الئحة البلدية تؤكد 
أنـــه في حال تغييـــر العنوان، يتحول 

الدعـــم تلقائًيـــا، وعليـــه يتطلب األمر 
تعديا تشريعيا، بحيث يرتبط تحول 

الدعم بناء على طلب المواطن”.
المواطـــن  يعـــرف  أن  “يجـــب  وزاد 
متـــى يغيـــر عنوانـــه، ويوصـــل العداد 
أو توصيـــل التيـــار الكهربائـــي، الـــذي 
يعتبر معيـــارا لتحديد الرســـم البلدي 
واكتساب لخفض الرسوم البلدية، أو 

تحتسب عليه رسوم 10 %”.
بدوره، دعا مديـــر عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجودر لتوعيـــة المواطنين 
للمنتفعيـــن  خصوصـــا  الشـــأن،  بهـــذا 

الجدد بالوحدات السكنية.
أحمد المقهوي
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شكًرا لكم
ــيـــس مــجــلــس بــلــدي  ــرق رئـ ــغـ ــتـ اسـ
المنطقة الشمالية أحمد الكوهجي 
االعتيادي  االجتماع  افتتاحه  لدى 
ــات شكر  ــاقـ لــلــمــجــلــس، بــتــقــديــم بـ
وثناء لألعضاء والجهات الرسمية، 
مع  التعامل  في  بتفانيهم  مشيًدا 
تمهيًدا  ــرار  األمــطــار وحــصــر األضــ
لتعويضها عبر البرامج المخصصة 

لذلك.

تمديد فترة استقبال مراجعي البلدية حتى انتهاء الدوام

لتسببها باإلزعاج وسط األحياء وإعاقتها المركبات

إجازة وضع لموظفات الحكومة المؤقتات

تخصيص مسارات للخيول بشوارع “الشمالية”

^رفـــع مجلـــس بلـــدي الشـــمالية مقترًحا 
لجهـــاز  التنفيذيـــة  الالئحـــة  علـــى  بالتعديـــل 
بعقـــود  الموظفـــات  بمنـــح  المدنيـــة  الخدمـــة 
جزئيـــة إجازة الوضـــع وســـاعتي الرعاية، إلى 
جانب اســـتحقاقهم اإلجازة المرضية وإجازة 

وفاة قريب.
وعلـــى صعيد متصـــل، قالت مدير عـــام بلدية 

المنطقة الشـــمالية إن تقييد اســـتقبال البلدية 
للمراجعيـــن بيـــن الســـاعة 8 و12 صباًحـــا جاء 
بنـــاء علـــى قرار مـــن وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني، وتم التعديل 
علـــى هذا القـــرار بفتح الوقت طوال ســـاعات 

دوام موظفي البلدية.
جـــاء ذلك فـــي تعليقها على مقتـــرح للمجلس 

البلدي بناء على شـــكوى المواطنين من حصر 
فتـــرة المراجعة لما دون فترة دوام الموظفين 

حتى الساعة 2 ظهًرا.
من جهته، أكد البلدي عبدهللا القبيسي أهمية 
فتح مراكز المراجعين أمام المواطنين، السيما 
أن كثيرا منهم غير ملم بالوســـائل اإللكترونية 

في التقديم على الخدمات البلدية.

ــــس بـــلـــدي  ــل ^مــــــــــرر مــــجــ
بتخصيص  تــوصــيــة  الشمالية 
هواة  لممارسة  مسارات خاصة 
ــخــيــل،  ــركــــوب ال ــ ــيـــة ل ــفـــروسـ الـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــات إرشـ ــ ــالمـ ــ ووضـــــــع عـ

للمواقع المخصصة.
عامًا  استبيانًا  المجلس  وأجرى 
أشــخــاص،   1103 فــيــه  شــــارك 
و67.3  ــاث،  ــ إن منهم   %  90.8
الشمالية،  المحافظة  من  منهم 
إذ أكد 57.9 % منهم تضررهم 
الخيول في  بــشــدة مــن وجـــود 
 % 38.5 أبــدى  الــشــوارع، فيما 

منهم تضررهم منها.

ورأى المشاركون في االستبيان 
تــســلــب  ــرة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ ــذه  ــ ــ هـ أن 
اإلزعــاج  وتسبب  الخصوصية 
وســــــط األحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة، 
ــة وعـــرقـــلـــة  ــ ــ ــاق ــ ــب إعــ ــ ــب ــســ ــ وت
المركبات، وتهدد سالمة المشاة 
األرصــفــة،  وعــلــى  المنطقة  فــي 
إضافة إلى تسببها بتلوث البيئة 

بفعل مخلفات الخيول.
مسار  توفير  المشاركون  وأيــد 
وتوفير  الخيول،  لهواة  خــاص 
ــهــواة، ووضــع  أمــاكــن الرتــيــاد ال
إشـــــــارات تــفــيــد بـــمـــرور هـــواة 

ركوب الخيول.

زينة جاسم

عبدالله القبيسي

شبر الوداعي 

محمد الظاعن

بدرية عبدالحسينياسين زينل

محمد الدوسري 

^قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف إن مقترح إنشـــاء ممشـــى على 
إلـــى   20 دوار  مـــن  األيمـــن  الجانـــب 
حكوميـــة  أراض  مـــع  يتداخـــل   21

مخصصة الستخدامات أخرى.
وأشار إلى أنه ال مانع من حيث المبدأ 
إنشـــاء مضمـــار للمشـــي مـــع تشـــجير 
وتجميل الممشى على الجانب األيمن 

من الدوار 18 إلى 20 فقط وذلك بعد 
التنســـيق مع قطاع الصـــرف الصحي 
بوكالة شـــؤون األشـــغال، واســـتكمال 
موافقـــات الجهـــات الخدمية األخرى 
وتوفيـــر االعتمـــادات المالية الالزمة، 
آخذين فـــي االعتبار وجود مجموعة 
من األراضي المخصصة كممشى في 
المنطقـــة المشـــار إليها فـــي المخطط 

بمجمع 1213.

^أفــادت مديــر عــام بلديــة المنطقــة الشــمالية لميــاء الفضالــة أن 
اقتصــار المحافظــة على 5 أجهزة الســتالم أكيــاس القمامة هي مرحلة 
تجريبيــة، إذ مــن المقــرر أن يتــم تزويــد كل دائــرة بجهازيــن بعــد إتمــام 

المشروع.

ولفتـــت إلى أن اقتصـــار الجهاز 
مواطـــن  كل  اســـتحقاق  علـــى 
عـــدم  يعنـــي  ال  واحـــدة  رزمـــة 
لبقيـــة  الشـــخص  اســـتحقاق 
الرزم المســـتحقة، وإنما تحديد 
عـــدد الرزم فـــي األجهـــزة يأتي 
بهـــدف تنظيـــم إدارة المخزون، 
وباإلمـــكان للمراجعين اســـتالم 
مســـتحقاتهم مـــن األكياس من 

البلدية.
جاء ذلك في ردها على مداخلة 
للبلـــدي عبدهللا القبيســـي أثناء 
اجتماع مجلس بلدي الشـــمالية 
بشـــأن محدوديـــة عـــدد أجهزة 
واضطـــرار  القمامـــة  أكيـــاس 
البعـــض لقطـــع مســـافات بعيدة 

الستالم األكياس.

بلـــدي  مجلـــس  ^وافـــق 
المنطقة الشـــمالية على توصية 
بفصـــل أرض مدرســـة الجســـرة 
االبتدائيـــة للبنيـــن، وتخصيص 
إلنشـــاء  منهـــا  الخالـــي  الجـــزء 

مدرسة ابتدائية للبنات.
وأشـــار البلدي محمد الدوسري 

إلـــى أن المدرســـة واقعـــة علـــى 
مربعـــا،  متـــرا   22315 مســـاحة 
مـــن  الخاليـــة  المســـاحة  وأن 
المدرســـة تمثـــل فرصـــة إلقامة 
مدرســـة ابتدائية للبنات؛ تلبية 
مـــن  المنطقـــة  الحتياجـــات 

الخدمات التعليمية.

ممشى محاٍذ لدواري 20 و 21 يتداخل 
مع أراٍض حكومية

جهازان الستالم أكياس القمامة بكل دائرة

فصل “الجسرة االبتدائية للبنين” 
لمدرستي أوالد وبنات

“العمل” توقف إصدار تراخيص حاويات المالبس

^ قال وزير األشغال وشؤون البلديات 
إن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أفادت 
أنهـــا أوقفـــت إصـــدار التراخيـــص الخاصـــة 
بحاويـــات جمـــع المالبـــس؛ نظـــًرا لألوضـــاع 

الصحية القائمة بفعل جائحة كورونا.
وأشـــارت الوزارة إلى أن اآللية المتبعة قبل 
الجائحـــة هـــي منـــح تراخيـــص الحاويـــات 
أمـــام  وضعهـــا  باشـــتراط  المالبـــس  لجمـــع 
مقـــرات الجمعيات فقط، وعليـــه فإن جميع 
الحاويـــات الموجودة في غيـــر الموقع الذي 
تـــم الترخيص لـــه أمام مقـــر الجمعية يعتبر 

غير مرخص من قبل الوزارة.
ولفتـــت إلى أنـــه وبناء على ذلـــك تم اإليعاز 

للمعنييـــن فـــي أمانـــة العاصمـــة والبلديـــات 
الحاويـــات  إزالـــة  يلـــزم بشـــأن  مـــا  التخـــاذ 

المخالفة في جميع مناطق المملكة.
العالـــي  حســـين  البلـــدي  عبـــر  جهتـــه،  مـــن 
عـــن اعتراضـــه علـــى إزالـــة ورفـــع حاويـــات 
المالبـــس التـــي ال تعيـــق الطريـــق وال تضـــر 
بالمصالـــح العامة والخاصة، مشـــيًرا إلى أن 
هـــذه الحاويـــات تخدم فئـــات محتاجة في 
المجتمع، ودورها أهم من حاويات القمامة.
ورد عليـــه رئيس المجلـــس أحمد الكوهجي 
بالقـــول إن وضع الحاويـــات المخالفة محل 
إشـــغااًل  تمثـــل  إنهـــا  إذ  الجميـــع،  اســـتياء 
للطـــرق، وأن مـــن يريـــد التبـــرع للمحتاجين 
بإمكانـــه إرســـال تبرعاته “مغلفـــة ومعطرة” 

لمقـــر الجمعيات، إذ ال وجـــود لحاجة لوضع 
البلـــدي  وقـــال  األســـاس.  مـــن  الحاويـــات 
عبدهللا القبيسي إن حاويات جمع المالبس 
ظاهـــرة غيـــر حضاريـــة وغير موجـــودة في 
بقيـــة الدول المجاورة، ولهـــا أضرار صحية، 
ومن يريد أن يتبرع يجب أن يتبرع بأفضل 
مـــا لديـــه، معقًبا “مـــا تدرون ويـــش فيها من 

بالوي.. قطاوة تولد داخل الحاويات”.
مـــن جهتها، لفتت مدير عـــام بلدية المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة إلى أهميـــة تنفيذ 
اإلجـــراءات التنظيميـــة المتخـــذة فـــي هذا 
للتبـــرع  صحيـــا  األفضـــل  وأن  الســـياق، 
بالمالبـــس هـــو أن يكـــون مـــن خـــالل مقـــر 

الجمعيات.

الفضالة: األفضل صحيا التبرع بالمالبس في مقر الجمعيات

تصوير: خليل إبراهيم

تغطية: سيدعلي المحافظة

الفضالة متحدثة خالل االجتماع
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خامنئي يفتح باب الترقية لإلرهابي والمجرم سليماني
بالرغم من اآلالم المروعة التي قاســـتها اإلنســـانية وشعوب المنطقة 
تحديـــدا مـــن اإلرهـــاب اإليرانـــي، والمصيـــر المؤلـــم لماليين النســـاء 
والرجـــال واألطفـــال الذيـــن حرموا من أبســـط حقوقهم، وأســـوأ من 
هـــذا كلـــه مـــن مســـتقبلهم، يخـــرج خامنئـــي في كلمـــة عبـــر االتصال 
المرئي ويفتح باب الترقية للمجرم واإلرهابي وقاتل األطفال قاسم 
ســـليماني إلـــى المناصب العليا كقائد خالق وشـــهيد وشـــخصية غير 

عادية ولها قدسيتها عند الجماهير. 
يقول خامنئي: “إن المراسم العظيمة إلحياء ذكرى الشهيد سليماني 
في الدول اإلســـالمية مثال على حب وتعلق ودعم األمة اإلســـالمية 
للجمهوريـــة اإلســـالمية مـــن شـــرق آســـيا حتى غـــرب أفريقيـــا.. لقد 
تصوروا أن هذه النهضة والحركة العظيمة التي كان ممثال لها ورمزا 
لها ستنطفئ، هذه الحركة العظيمة التي شهدناها العام الجاري وهو 
العام الثاني لذكرى استشهاد سليماني في إيران والدول األخرى، لم 

تكن سوى يد القدرة اإللهية”.
إن المتتبعيـــن للنظـــام اإليرانـــي على دراية كاملـــة بالعقليات التافهة 

والثقافـــات الغبية والنوايا غير الطيبة التي تســـيطر على الجو العام 
فـــي إيـــران، فعن أي حب وتعلـــق ودعم لألمة اإلســـالمية إليران كما 
يدعي خامنئي، فمن أقام االحتفاالت السنوية إلحياء ذكرى المجرم 
واإلرهابـــي ســـليماني عصابـــة الضاحيـــة ومجانينها الذيـــن ال يهمهم 
الحفـــاظ علـــى وحـــدة لبنـــان وســـيادته وســـالمة أراضيـــه وعروبته، 
وأربـــاب المخطـــط الرهيـــب الـــذي يســـتهدف األمـــة العربيـــة ودول 

الخليج في “قم”.
فـــي كثيـــر من األحيـــان يعـــزف خامنئـــي ألحانـــا من الكـــذب ترقص 
لهـــا الحشـــرات، وكل خطاباتـــه تزييـــف للتاريخ ونشـــر ســـتائر الظلم 
والظـــالم، إنـــه الرجـــل الذي تتمثـــل فيـــه العقلية المتطرفة في أشـــد 
صورهـــا، والغريـــب أن هنـــاك إقباال شـــعبيا ضخما في إيران لســـماع 
قصصـــه وخطاباته الكاذبـــة والمؤججة للنعـــرات الطائفية، إذ يكفي 
التمعن في مدلوالتها والمفاهيم التي تصدر منه لتكتشـــف نوعا آخر 
جديـــدا من أنـــواع الحقد على األمة العربية ودول الخليج خصوصا، 

ومن المستحيل تطهير فكره السياسي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

35 عامًا بين الكتب
فـــي عـــام 1985 أصـــدر الدكتـــور نبيـــل فـــاروق “أيقونـــة الروايات البوليســـية 
العربيـــة” روايته األولى “االختفاء الغامض”، والتي تحكي قصة اختفاء عالم 
مصري من فندق بقلب باريس، بعدها توالى إبداعه بتقديم عشرات الروايات 
التـــي تتحدث عـــن ضابط المخابـــرات المصري أدهم صبري بسلســـلة روايات 
“رجل المســـتحيل”، والذي كســـر بشجاعته وبســـالته أنوف أجهزة المخابرات 
في العالم، والمنظمات الجاسوســـية واإلرهابية، وكل من يعادي مصر واألمة 

العربية.
وقال فاروق رحمه هللا ذات مرة إنه أراد أن يصنع شخصية مخابراتية عربية 
علـــى غـــرار جيمـــس بوند ضابـــط المخابـــرات البريطاني، لكن بصفـــات وخلق 
الرجل المســـلم، لتكون ملهمة وقدوة للشـــباب العربي، وكان ذلك بالفعل، ففي 
الوقـــت الـــذي يتجرع بـــه بوند الخمر بأغلب مشـــاهد الفيلـــم، ويقيم العالقات 
الحميمة مع هذه وتلك، كان أدهم صبري مثاالً للشاب العربي النبيل، الخلوق، 

الشهم، الذي ال يضرب النساء، وال يقتل األعزل، مهما فعل هذا األعزل.
بعدها أصدر فاروق سلسلة روايات ال تقل أهمية عن “رجل المستحيل” وهي 
سلسلة “ملف المستقبل” التي تتحدث عن فريق المخابرات العلمية المصرية، 
والـــذي يقـــوده الضابط نـــور، بمرحلة في المســـتقبل البعيد، حيـــث واجه هذا 
الفريق مخلوقات الفضاء الذكية، ودخل في صراعات كونية لم أقرأ لها مثيال 
حتـــى بأعظم أفـــالم هوليوود. وأصدر بعدها فاروق سلســـلة “كوكتيل 2000” 
التي تحوي مجموعات قصصية فريدة وممتعة، ثم سلسلة “فارس األندلس” 
التـــي تتحـــدث عن الفتـــرة األخيرة لســـقوط األندلس وســـط أحـــداث روائية 

مشوقة، وتوالت سالسل فاروق اإلبداعية واحدة تلو األخرى.
ثم فســـحت المؤسســـة العربيـــة الحديثة التـــي تطبع روايات فـــاروق المجال 
لكاتب شـــاب اســـمه أحمد خالد توفيق، والذي تميز بأدب الرعب، بسلسلة “ما 
وراء الطبيعة” التي حولت أخيرا لمسلســـل بشـــبكة نتفليكس، بموســـم واحد، 

حقق مشاهدات عالمية غير مسبوقة.
هـــذه التجـــارب وغيرها، تؤكد أمرين ال ثالث لهمـــا، األول مقدرة العقل العربي 
علـــى أن يحقـــق المســـتحيل متـــى مـــا وجـــدت الرغبة بذلـــك، والثانـــي أهمية 
القراءة البالغة في تنمية العقل وبناء الشـــخصية وإطالق المواهب، وصناعة 

القادة، وتحقيق النضج المبكر.
35 عامـــًا وأنـــا أقرأ لفاروق وتوفيق وأجاثا كريســـتي وأميـــن معلوف ومحمد 
شـــكري وأورهـــان بامـــوق وهاروكـــي موراكامـــي ونجيـــب محفـــوظ وتوفيق 

الحكيم وغيرهم، ومازلت أشعر بأنني في بداية الطريق.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نظـــم مركز عيســـى الثقافي نـــدوة فكرية بعنوان “الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد 
آل خليفـــة والتاريـــخ”، وتـــم التحدث عن تاريـــخ الراحـــل ودوره في توثيق 
ونشـــر تاريـــخ البحريـــن ومنطقـــة الخليج العربـــي، كما رفـــض المنتدون في 
مداخالتهـــم “المزايـــدات لبعض من يحـــاول أن ُيغير تاريـــخ الخليج العربي 
ويشـــوه تاريخ األمة العربية واإلســـالمية، وأن األمانة العامة لمراكز الوثائق 

الخليجية ستتصدى لمن ُيريد أن ُيغير تاريخ الخليج العربي”.
لقـــد اســـتحوذ الخليج العربي علـــى اهتمام دول العالم من شـــرقية وغربية، 
خصوصـــا الـــدول الكبـــرى، لما يتمتـــع به من موقـــع اســـتراتيجي متميز منذ 
أقـــدم العصور، وبما تختزنه أراضيه من الجزء األعظم من احتياطي النفط 
العالمي، وكما قال “اإلسكندر المقدوني” “إن من ُيريد أن ُيحقق امبراطورية 
عظمـــى يجـــب أن يتمركـــز في هذه المناطـــق”، وعلى مر التاريـــخ كان ملوك 
منطقـــة الخليـــج العربـــي وأمراؤهـــا ســـادة هـــذا الســـاحل العربـــي المجـــاور 
ألراضيهـــم، ويؤكـــد “المستشـــرقون” أن “العـــرب ُهـــم الذين يمتلكـــون جميع 
الســـواحل البحرية المحاذية لفارس من مصب الفرات إلى مصب األندلس، 
وأن جميع المستعمرات الواقعة على هذه السواحل مستقلة عن بالد فارس، 

وأهلها لسانهم عربي وعاداتهم عربية”.

لقد غزا الخليج العربي وســـيطر عليه العثمانيـــون الهولنديون والبرتغاليون 
واإلنجليـــز وغيرهـــم لفترة، وهـــذا ال يعني أن الخليج العربـــي كذلك.. فلماذا 
ال يكـــون اســـمه الخليـــج الهولندي أو البرتغالـــي أو اإلنجليـــزي أو العثماني؟ 
فلماذا التمســـك بمســـمى الخليج الفارســـي ورفض مســـمى الخليج العربي؟ 
ليقرأ أولئك التاريخ وليتفحصوا سجالته القديمة والحديثة ليجدوا أن هذا 
الخليـــج عربي الوجود والتاريخ، وأن أقطاره وجزره عربية وجزء ال يتجزأ 
من األمة العربية، وأن جميع سكان هذه األراضي والُجزر عرب، ومع انتشار 
اإلســـالم دخلوا فيه مســـالمين ومؤمنين، وأصبحت منطقـــة الخليج العربي 
بترابهـــا ومياهها أرًضا عربية حتى يومنا هـــذا كما كانت قديًما، عربية اللغة 

والثقافة والدين.
إن َمـــن ُيريـــد إعـــادة عقـــارب الســـاعة إلـــى الـــوراء هدفـــه تحقيـــق أحالمـــه 
التوســـعية، األحـــالم التي تعتمد على مبدأ الســـيطرة والهيمنـــة، وهذا العهد 
قـــد ولى، وأبنـــاء الخليـــج العربي متمســـكون بترابهـــم ومياههـــم، والتاريخ 
يؤكد هذا الحق، واالنتســـاب إلى هذه األرض يؤكد أيًضا هذا الحق الذي لن 
يتخلـــوا عنـــه، فهو خليـــٌج عربي منُذ فجر التاريخ وحتـــى يبعث هللا األرض 

ومن عليها.

عبدعلي الغسرة

الخليج العربي تاريًخا ووجوًدا

أنطلُق اليوم من حكمة لسقراط تقول “عندما تثقف رجالً تكون قد ثقفت 
فـــرًدا واحـــًدا، وعندما تثقف امرأة فإنما تثقف عائلـــة بأكملها.”. ومن هنا 
أقف أمام عالقة اليد باليد األخرى، فكما نقول إن اليد تغسل األخرى، إال 

أننا يمكن أن نقول أيًضا إن االثنتين تغسالن الوجه، فماذا يعني ذلك؟
فـــي تصـــوري، هذا ما يمكن أن نســـميه فصال من فصـــول “كتاب الحياة” 
ومنهجـــا دراســـيا واضحا لمقرر “جودة الحياة”، مـــن خالله يمكن أن يتم 
استعراض التجارب والخبرات التي ساهمت في تعزيز الحضور الثقافي 
للمـــرأة في بنـــاء المجتمـــع ودورها المحوري تجاه نفســـها ومســـؤوليتها 
الجمـــة فـــي أخذ المكانة التي تســـتحق، عبـــر اختيار محطاتهـــا التنموية 
بعنايـــة تامـــة، وحيـــث اننـــا ال نقصد المؤهل الدراســـي فحســـب، بل تلك 
المقومات الكوكتيلية التي تبني شـــخصية خارقة تبنى على ســـواعدها 

األمم الراقية.
هكـــذا أرى الشـــخصية المثاليـــة للمـــرأة، صانعـــة البنـــاء الفكـــري والمادي 
واألخالقي، وعليه ال يمكن أن نغفل دورها االجتماعي، باعتباره انعكاسا 
لألســـس التربويـــة والثقافيـــة التي نشـــأت عليهـــا واكتســـبتها، فهي لبنة 
العمـــل الثقافي والثـــراء الحقيقي للمجتمع، وهي خطوة ال يمكن أن تتم 

إال بجهود اليدين في الكشـــف عن صحة النظر فيما تتمتع به المرأة من 
قدرات وهيمنة قوية لبناء مسيرة التنمية، من خالل ما توليه من رعاية 
واهتمـــام بتأديـــة واجباتها تجاه أســـرتها وأبنائها انطالًقـــا لتعزيز دورها 
االجتماعي، وحيث تتنوع أدوارها بناء على مؤهالتها العلمية والثقافية 
واالجتماعيـــة.. وكـــم يســـعدني شـــخصًيا الوقوف أمام رصـــد المنجزات 
وقصـــص النجاح التـــي تعد أفضل الوقفـــات التعليمية واإلرشـــادية لمن 
تتطلـــع نحـــو تفعيل دورها البنائـــي واالقتداء بمســـيرات تنموية أبدعت 
فـــي خطواتهـــا، وبرعت فـــي جهود تأســـيس مجتمعها األســـري الصغير، 
واســـتطاعت أن ترفـــد مجتمعها بعناصر ذات كفـــاءة عالية، في حين لم 

تبرح االبتعاد عن وضع بصماتها الرائدة في كل محفل ومكان.
فـــي الحقيقة، أثبتت المراصـــد التنموية كافة تلك العالقة بين مســـتوى 
الرقي والتطور في المجتمعات المعاصرة، وبين ما تحظى به المرأة من 
فـــرص المشـــاركة وتحمل المســـؤولية، وأينما وجدت هـــذه الفرص فإنها 

تحتاج إلى فئة مؤمنة بإمكانياتها لصناعة تكاتف اليد باليد،
لـــذا بإمكاننا أن نوصي هنا بأحقية اليـــد لمصاحبة اليد األخرى، فال نعلم 

ما تستطيع االثنتان صناعته لو دفعت كل منهما األخرى.

د. حورية الديري

البيت العامر

مؤشرات الموارد البشرية..
أعداد الطلبة في 50 عاما )4(

نواصل عرض النمو الذي شـــهدته الموارد البشـــرية فـــي مملكة البحرين 
فـــي العقـــود الخمســـة األخيرة بمناســـبة االحتفـــاالت باألعيـــاد الوطنية 
وعيـــد جلـــوس صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، بمســـاندة الحكومة برئاســـة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه، حيث بينا 3 مكونات لتنمية الكوادر الوطنية 
كرفـــع متوســـط العمـــر المتوقـــع لإلنســـان وتأهيل الكـــوادر فـــي القطاع 
الصحي، وتعزيز كلف تعليم الطلبة منذ االستقالل حتى وقتنا الحاضر، 

ونضيف اليوم توسع عدد الطلبة في نفس الفترة موضع المتابعة.
فـــي عـــام )1971م( كان إجمالـــي الطلبـــة والطالبات في جميـــع المراحل 
الدراسية مالمسًا الـ 50 ألفًا، فاق نصيب الذكور، نصيب اإلناث عند زهاء 
)29( ألفـــًا، أي )58 %( مقابـــل )21( ألفـــًا، أي )42 %( علـــى التوالي، وذلك 
بســـبب اســـتحواذ الذكـــور علـــى أعـــداد الملتحقين في المراحـــل الثالث 
جميعها – االبتدائية واإلعدادية والثانوية – بالمقارنة باإلناث، في )111( 
مدرســـة ))64( للبنين و)47( للبنات، وفقًا لمقالنا في )1/6/2021م(، إال أن 
عام )1982م( شهد زيادة بأكثر من )43 %( أو )21.4( ألفا، ليصل مجموع 
الطلبة إلى )71( ألفًا، بتراجع نسبي في عدد الطلبة لصالح الطالبات عند 
)53.7 %( مقارنة بـ )46.3 %( بانخفاض الفجوة بينهما في كل المراحل 
الدراســـية تقريبًا، ثم إلى ارتفاع نســـبة التحاق اإلناث بمقاعد الدراســـة، 
تقاســـمت مع الذكـــور المجموع في )1990م( الذي صـــار )95.7( ألفًا”، ثم 
لحقته زيادة كبيرة في )2001م( إلى )177.8( ألفًا، بنسبة )85.8 %(، ثم 
إلـــى )277.1( ألفًا في )2010م(، وأخيرًا بلـــغ إجمالي الملتحقين بالتعليم 
لمـــن هم فـــوق ثالث ســـنوات من العمـــر للبحرينيين وغيـــر البحرينيين، 
ذكورًا وإناثا، زهاء )310( آالف في تعداد )2020م( نتيجة االســـتثمارات 

المتواصلة في قطاع التعليم.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة متجر شباب شاطيء النعيم - شركة توصيل بسيطة

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ )السيد جواد جعفر جواد شرف( باعتباره المصفي القانوني  لشركة )متجر 
القيد  بموجب  والمسجلة  بسيطة(،  توصيل  شركة   - النعيم  شاطيء  شباب 
)اختيارية(  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  إشهار  )4019(، طالبا  رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة تدبير لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  السنكيس  يوسف  عبدهللا  حسن  علي  حسن   / السيد  إليها 
القيد  القانوني لشركة تدبير لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م ، والمسجلة بموجب 
رقم 113179، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع
في شركة )سراميكا ستي تضامن و لمالكها محمود عبدهللا حسن و شركاه(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )سراميكا ستي تضامن 
و لمالكها محمود عبدهللا حسن و شركاه(، المسجلة بموجب القيد رقم: )70812(، طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم )4(
من: )واحة ستي للمواد الغذأيية شركة تضامن بحرينية( 

)WAHAT CITY FOODSTUFFS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY( 
الى: )واحة ستي لتاجير معدات البناء شركة تضامن بحرينية(

WAHAT CITY BUILDING EQUIPMENT HIRING BAHRAINI PART-(
)NERSHIP COMPANY

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

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

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

تاريخ   9 / 1 / 2022
إعالن رقم

CR2022-2670
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلن أدناه :ليلى رحيم يوسف احمد الرقم الشخصي 630110921 بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيدة / شيخة خالد عبدهللا عيد احمد الرقم الشخصي 961004118
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 140691

االسم التجاري : اي كي اي سالمون فود تراك

تاريخ   5/1/2022
  CR2022-1231   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدم إلينا السيد / ليلى السيد علي هاشم كاظم بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ علي عادل جميل ميرزا محسن محمد العرادي

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

رقم القيد : 49776 – 3
االسم التجاري : نور كيدز للتجارة

التاريخ  9 /يناير/ 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2022 -  2609   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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 : 26366 – 8

اسم التاجر : انار بيكم حسين رسول خان
االسم التجاري الحالي : برادة انار بيكم

االسم التجاري المطلوب : بيوت الواحة للتخليص

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  ويكي مارت  والمملوكة للسيد/السيدة  ثريا يوسف احمد محمد  
والمسجلة بموجب القيد رقم  9 -  59507   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية    
المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره   1000   دينار
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن كافة أصول وموجودات

والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ثريا يوسف احمد محمد   بنسبة % 10

FAISAL VILANGIL % 90 

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

HPS REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN/ASST.(MECH.EQUIP.MAINT.) 

 suitably qualified applicants can contact

 39451673  or  GILLZ630@YAHOO.COM 

PETS CABANA WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALBARAKA FOR PLASTIC PRODUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36421155  or  albaraka_plastic@live.com 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

FUN HOUSE PARTY EVENTS PLANNERS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33659844  or  NOORA34049385@GMAIL.COM 

HPS REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39451673  or  GILLZ630@YAHOO.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

NAROWAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WAANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

ISBA SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39191848  or  CAMANAF5@GMAIL.COM 

Dar Borshid Northern Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17564531  or  YAHYA.DBC@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STORE LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

ALNABA REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 36272726  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

NEJAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347221  or  ALTEMIMI_92@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

Zhoor albatraa Forwarding 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345117  or  ZHOORCCCC@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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 

TRIMMER LINE SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39411441  or  MAMDOOH.AHMED@ME.COM 

AIRTEL ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39457868  or  ADNN@NPRA.GOV.BH 

TROIS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35468481  or  TROISCONTRACTING@GMAIL.COM 

AIRTEL ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39457868  or  ADNN@NPRA.GOV.BH 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ONLINE TRAVEL 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401330  or  ZANABRM@HOTMAIL.COM 

ABU FADHEL GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17340396  or  KHADIJAEBR185@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

AIRTEL ALUMINIUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39457868  or  ADNN@NPRA.GOV.BH 

BELLA FOR ABAYAS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33337802  or  BABA.CHAPATI.1@GMAIL.COM 

ISA SALE OF PET ANIMAL FOOD AND ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

NOORANI FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33117989  or  SHAHIDANOOR20@GMAIL.COM 

KOHINOOR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPNY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

AL HAZARA A-C REPEARS WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33479686  or  ALHAZARAAC@GMAIL.COM 

Taj mahal gate resturant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39854633  or  HU951122@gmail.com 

BUSHANAB BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39966051  or  beauty.gulf@hotmail.com 

GLOBAL LINK TRADING AND CLEARING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17830010  or  MAJED.LMRA@GMAIL.COM 

ALHARAM TO FORM INSCRIPTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

SUNLIGHT GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33516978  or  CHJAVED973@GMAIL.COM 

ALKHAWAJA COLD STORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33861838  or  HAMEEDPK9@GMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39966051  or  beauty.gulf@hotmail.com 

The Food Supply Co. Ltd. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

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 

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

AHMED ABBAS KADHIM 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH 

FAROOQ TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17775249  or  wehelp4u@gmail.com 

ARAFAT CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38162204  or  AAZIZ_ALGHANIM@YAHOO.COM 

CHIS EMPIRE TRADING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 35131471  or  DIAN.DOHERTY@CHIS-EMPIRE.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

The Food Supply Co. Ltd. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  SURAJ49@BATELCO.COM.BH 

MARJAH MARKETS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39431339  or  ADLALSYAD382@GMAIL.COM 

H R CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

GREEN WORLD CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

ARTEC MECHANICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  alfardan.a.w@gmail.com 

GULF POWER BEAT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830831  or  yuosif22mym@hotmail.com 

CAD WORLD DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 77190906  or  CADWORLDBH@GMAIL.COM 

ALRAKHA HAIRDRESSING GENTLEMEN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39822962  or  ABDULRASOOL84@HOTMAIL.COM 

ALMORTAH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39337217  or  Ahmed1964alamar@gmail.com 

MR.RIGHT GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 32212919  or  JAFFAR.BINASHOOR@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

AL HOORA PALACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ROOFER(COMPOSITION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39424292  or  SATPALSJANDU2014@GMAIL.COM 

GEORGIA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

AL SADAQA CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735363  or  alsadaqa112019@gmail.com 

Tibra 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17695848  or  hanakanoo@gmail.com 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Fountains of Good for Decorations - Bahraini partnership 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13108940  or  AHOSMAN60@GMAIL.COM 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

Hassan ali hussain al hadab 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39913393  or  HASSAN-1436HS@HOTMAIL.COM 

KANYON CAR RENTAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36666247  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM 

KEY CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713177  or  arunvarma54@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 

BOX MAKER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231660  or  layla@haridasp.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

SHIBAM WATCH CORNER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17215380  or  NAJAM1350@GMAIL.COM 

DGB ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

HILITE HOMES PROPERTY MANAGEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33405095  or  NAJUSUBAIR@GMAIL.COM 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

Hassan ali hussain al hadab 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39913393  or  HASSAN-1436HS@HOTMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMMADA ( SFOOG - 8464 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

Seas Palace for Upholstery 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33357750  or  ubo.7ussain@gmail.com 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BOX MAKER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17231660  or  layla@haridasp.com 

SHAN FISH CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39674227  or  KHALIDAGHULAMBAKSH@GMAIL.COM 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17672220  or  mahmoodbali@hotmail.com 

Gem Corner & Diamond Jewellery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34119335  or  JAHANALINABS@GMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SIAM PERFECT GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39915050  or  ADMIN@MANARATAIN.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

SHAHLA LADIES SALOON & BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 32332010  or  reem.hakeem.7@hotmail.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 

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

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

GULF POWER BEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830831  or  yuosif22mym@hotmail.com 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

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

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

DUR JAN SHEER MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39163785  or  AALIAAALI27@GMAIL.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 

ALOUMARI COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699435  or  MOHDHELAL2020@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALWALDAH KARA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33175885  or  FOOOD.MAX@GMAIL.COM 

CORTADO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33651762  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

Alfanar Company Bahrain - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464112  or  MOHAMMAD.KUTKUT@ALFANAR.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

CUP COFFEE GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37167977  or  ALALAMASPOINT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

WAHAT SAR FOR PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  ALIALI1984BH@GMAIL.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 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.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 

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

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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 

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  NAVASNK2238@GMAIL.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

CASH FOR CLOTHES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39050863  or  WORLDDEVE@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

ADVIS AQUA PARK MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17587116  or  ADMIN@ADVISAVIA.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.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 

La Costurera Fashion 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

ALEZZ PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784422  or  GGM.JANAHI@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

SULTANA HOME CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED BY HAMEED ALWEDAEI AND HIS PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33900911  or  SAYEDHAMEED2016@GMAIL.COM 

LAHORE DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535123  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

NOTRE DAME CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35618402  or  ANTONYCSC@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

RAPID GLOBAL CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35103241  or  RAPIDGLOBALCARGO@GMAIL.COM   

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

IN AND OUT SUPERMARKET AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

FAJER AL KHALEEJ TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36115469  or  fajeralkhaleej@gmail.com 

Stone house Conclave contracting 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39299354  or  stonehouseconclave@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 

DREAMMAN  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

BASHAYER GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33921417  or  KASHIF.SN@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 

STONE TOUCH CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33178603  or  ARSHAD33178603@GMAIL.COM 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

Aseida Traditional Resturant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33657649  or  UMYASER94@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 

UVAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  ABDULRAHMAN.ALRAYES@ALRAYESDECOR.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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 

DINESH DEVJI &SONS JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17277050  or  DINESHDEVJI@YAHOO.COM 

FUTAMI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

ADEL ABDULLA AHMED NASS 

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  YOUSIF@AANASS.NET 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ORIAN CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

ALFALAK TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39451299  or  ALLFALAKI@YAHOO.COM 

Malabar thattukada CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39889229  or  HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

Abo-hatim building contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

WAJIH CORPORATION FOR REAL ESTATE SERVICES AND GOVERNMENTAL TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66738883  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

MIRA PACKAGING FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13105639  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

WAJIH CORPORATION FOR REAL ESTATE SERVICES AND GOVERNMENTAL TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66738883  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULLA RASHID ALI ISA (KANZ ALSAED/9447) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Studio Banat 

has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36155121 

Al waad real estates Management 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786614  or  SALES@VISTABH.COM

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ABUALWALEED RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17342212  or  rashad.dagher7@gmail.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

KHABAZ ALQARYA 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39770001  or  SAJIDAH.ALDORAZI95@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

IPACO FOR MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39970160  or  AANSARI65@HOTMAIL.COM 

ADEL HASAN HAIDER DARWISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17710525  or  HAHD1712@GMAIL.COM 

BIRD PALACE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33088847  or  BIRD.BAHRAIN@YAHOO.COM 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

OKA FOR ANIMAL CARE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17613334  or  OKA.VET@HOTMAIL.COM 

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39944089  or  SC7.GROUP@GMAIL.COM 

KHABAZ ALQARYA 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39770001  or  SAJIDAH.ALDORAZI95@GMAIL.COM 

AFAF SAYED AMEEN EBRAHIM ISMAEEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36478285  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

ICE SCRAP TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33220995  or  wmohd2006@gmail.com 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

Art Concept Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 38412277  or  JEHAN@ARTCONCEPTBH.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ESNAD GENERAL TRADING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 13688988  or  A.SHAKER@ESNAD.COM.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

USMAN GHANI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

DESI SWAG RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33995542  or  desiswagrestaurant@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

PRIVATE CLINIC DR. MAYSOON HASHEM ALALAWI 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17286215  or  MAYSOON71@GMAIL.COM 

HYDROTECH CENTER FOR HEAVY MACHINERY MAINTENANCE AND REPAIRING 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77199016  or  buyasaf75@gmail.com 

AlFateh Group W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  alihassan@almoayyedint.com.bh 

Bu Salah Cars services 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39969681  or  BOAWOOSH1010@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL)) 

 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

AL KAMAL TRADING PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39599595  or  KAMALKHADIM@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

ALHASSER RESTAURANT W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17440224  or  abujwad5@hotmail.com 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.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 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MUSTAQAR  CoNSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33620012  or  GULASHRAF63@GMAIL.COM 

DIYAR AL HIDD SHAWARMA 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39656256  or  FAZILRULES@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 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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 

Long Range Building Construction Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39082115  or  MLAKMHOMAD667@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

ALAMANI ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17611811  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

Laundry Concierge 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 33200332  or  LAUNDRYCONCIERGE.BH@GMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

RANGOLI SWETS & SNAKS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17271120  or  RANGOLISWEETS.BH@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

TUMMY TIME RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33779330  or  cr.gulf@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

Buildwell Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 32021590  or  BUILDWELLCONTRACTING@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

LEMON AND MINT FOR FRUITS AND VEGETABLES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36660033  or  MALANSARI6399@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 

SHAMS AL MALIKIYA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 39696466  or  S.ALAWI100@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

GULF RESOURCE BUSINESS CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36081717  or  NAVEEDPKM@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BARBI HAIR DRESSING FITNESS & BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17323949  or  fay_oo@icloud.com 
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بركسل ـ وكاالت

حــذر األميــن العــام لحلف شــمال األطلســي، ينس ســتولتنبرغ، روســيا، أمس 
االثنيــن، مــن “كلفــة عاليــة” ســتتكبدها فــي حــال شــنت هجومــا جديــدا علــى 

أوكرانيا، مؤكدا دعم الحلف لـ “حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.

خـــال  ســـتولتنبرغ  ينـــس  وقـــال 
اجتمـــاع مـــع نائب رئيـــس الوزراء 
نوجـــه  أن  “نريـــد  األوكرانـــي 
رســـالة واضحـــة إلى روســـيا، بأننا 
موحـــدون وبـــأن روســـيا ســـتتكبد 
كلفة عالية اقتصادية وسياســـية، 
في حال استخدمت مجددا القوة 
العســـكرية ضـــد أوكرانيا”، وفق ما 

ذكرت وكالة فرانس برس.
قبـــل  يتحـــدث  ســـتولتنبرغ  وكان 
 - “األطلســـي  للجنـــة  اجتمـــاع 
أوكرانيـــا” مع نائبـــة رئيس الوزراء 

األوكرانية أولغا ستيفانيشـــينا، إذ 
شـــددا علـــى “ضـــرورة الحـــوار مع 
موسكو” لتجنب استخدام وسائل 

عسكرية.
وتجـــري محادثـــات منذ األحد في 
جنيف، بيـــن الروس واألميركيين. 
اجتمـــاع  عقـــد  المرتقـــب  ومـــن 
روســـيا،   - األطلســـي  لمجلـــس 
األربعـــاء، في بروكســـل، هو األول 
وســـيتبعه،   .2019 يوليـــو  منـــذ 
الخميـــس، اجتمـــاع لمنظمة األمن 

والتعاون في أوروبا، في فيينا.

الناتو يحذر روسيا من مغبة مهاجمة أوكرانيا

الخرطوم - وكاالت

دعـــا المبعـــوث األممـــي إلـــى الســـودان 
إلـــى  االثنيـــن،  أمـــس  بيرتـــس،  فولكـــر 
وقـــف اســـتخدام العنـــف المفـــرط ضـــد 
المتظاهريـــن فـــورا، وفتـــح تحقيق في 
ذلك. وقال المبعوث األممي في مؤتمر 
صحافـــي من الخرطـــوم، إن الوقت قد 
حـــان للدخول في حوار شـــامل ووقف 
العنـــف المفـــرط، مشـــيرا إلى اســـتمرار 

سقوط ضحايا.
وأوضـــح أنـــه علـــى عكـــس مـــا راج في 
تقاريـــر إعاميـــة فـــإن البعثـــة األمميـــة 
مقترحـــا  أو  مشـــروعا  تقـــدم  ولـــن  لـــم 
للســـودانيين لحـــل األزمـــة، مؤكـــدا أن 

يقتصـــر  األمميـــة  البعثـــة  دور 
فقـــط علـــى تســـهيل عملية 

الحوار ومرافقة الشـــعب 
بمختلـــف  الســـوداني 
مـــن  للخـــروج  مكوناتـــه 

هذه األزمة.

كما شدد المبعوث األممي على ضرورة 
أن يلعـــب الشـــباب والنســـاء دورا مهما 

في مستقبل السودان.
وأعلنـــت األمـــم المتحـــدة أنها ســـتطلق 
المدنييـــن  بيـــن  أوليـــة”  “مشـــاورات 
والعســـكريين في الســـودان بهدف حل 
األزمة التي تشهدها الباد منذ االنقاب 
العســـكري. وقالت في بيـــان إن ممثلها 
فـــي الســـودان فولكر بيرتس “ســـيطلق 
لعمليـــة  األوليـــة  المشـــاورات  رســـميا 
الســـودانية  األطـــراف  بيـــن  سياســـية 
تتولى األمم المتحدة تيســـيرها؛ بهدف 
التوصل التفاق للخـــروج من األزمة 

السياسية الحالية”.
ولكن ردود فعل القوى المدنية 
الرئيســـة في السودان على 
المتحدة  األمـــم  مبـــادرة 

بدت حتى اآلن فاترة.

وساطة أممية لكسر الجمود السياسي في السودان
شرم الشيخ - وكاالت

نجيـــب  لبنـــان  وزراء  رئيـــس  اعتبـــر 
البرلمـــان  انتخابـــات  أن  ميقاتـــي، 
المقـــررة فـــي 15 مايـــو المقبـــل فرصة 
أمام الشـــباب ليحـــددوا خياراتهم بما 
يتوافـــق مـــع رؤيتهـــم لانخـــراط في 

إنقاذ الباد.
جـــاء ذلك في كلمـــة له فـــي “المنتدى 
الشـــبابي الدولي” الرابع الذي انطلقت 
فعالياتـــه، أمس اإلثنين، بمدينة شـــرم 
دوليـــة  بمشـــاركة  المصريـــة،  الشـــيخ 
واســـعة. وقـــال ميقاتـــي “االنتخابـــات 
النيابيـــة التـــي ســـتجري فـــي الربيـــع 
المقبل ســـوف تشـــكل فرصة لشـــباب 

لبنـــان ليقولوا كلمتهم ويحددوا 
خياراتهم فيما يتوافق مع 

رؤيتهـــم لانخـــراط في 
الوطني  اإلنقاذ  ورشـــة 

المنشود”.
وأضاف “لقد تـــم اختيار 

لتكـــون عاصمـــة  العـــام  بيـــروت هـــذا 
الشـــباب العربـــي”. وأردف بالقول “إن 
اليـــوم بمراحـــل صعبـــة  يمـــر  الوطـــن 
وأزمـــاٍت حـــادة يعرفونهـــا )الشـــباب(، 
منهـــا،  يعانـــون  معيشـــية  وأوضـــاع 
ودفعت قســـما كبيـــرا من أبنـــاء لبنان 
إلـــى الخـــارج”. وأشـــار إلـــى أن “العلـــة 
في جســـد الوطن )لبنـــان( تقتضي منا 
المعالجة ال الخروج من المسؤولية أو 

التخّلي عنها أو الهجرة من الوطن”.
وكان الرئيـــس ميقاتـــي لبـــى، اإلثنين، 
دعـــوة الرئيـــس المصـــري عبـــد الفتاح 
السيســـي للمشـــاركة فـــي “المنتـــدى 
الشـــبابي الدولـــي”، ووصل مصر، 
علـــى رأس وفد رســـمي يضم 
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر 
وســـفير  كاس  جـــورج 
لبنـــان فـــي مصـــر علـــي 

الحلبي.

ميقاتي يدعو إلنقاذ لبنان عبر المشاركة في االنتخابات
واشنطن - العربية.نت

وّجـــه ولـــي عهـــد إيـــران الســـابق رضا 
للنظـــام  حـــادة  انتقـــادات  بهلـــوي، 
اإليرانـــي نظيـــر جريمته في إســـقاط 
المدنيـــة  األوكرانيـــة  الـــركاب  طائـــرة 
وقتل جميع ركابها، متعهدا بمحاسبة 
النظـــام اإلجرامـــي قريبـــا، علـــى حـــد 
تعبيـــره. وقـــال فـــي تغريـــدة لـــه على 
“تويتـــر”، إنـــه قبـــل عاميـــن أســـقطت 
الســـماء.  مـــن   ps752 إيـــران طائـــرة 
وتابـــع بالقول: “ال يزال الحزن لفقدان 
176 راكبا بريئا يثقل كاهل أســـرهم.. 
هـــذه الجريمـــة لـــن ُتمحى مـــن ذاكرة 
الذيـــن  والمجرمـــون  اإليرانييـــن. 

ارتكبوها سيواجهون العدالة”.
الثانيـــة  الذكـــرى  وفـــي 

الطائـــرة  إلســـقاط 
بصواريـــخ  األوكرانيـــة 
هتفت  الثـــوري،  الحرس 

أســـر ضحايـــا الطائرة ضد 

المســـؤولين في طهران واصفة إياهم 
تجمعهـــا  أثنـــاء  وقالـــت  بالفاســـدين. 
في “مطـــار خميني الدولـــي” بطهران، 
لاســـتبدال  قابلـــة  غيـــر  العدالـــة  إن 
بالتعويضات الماليـــة، مطالبة بتقديم 
محكمـــة  فـــي  العدالـــة  إلـــى  الجنـــاة 
نزيهـــة، مؤكديـــن أنهـــم لـــن يتراجعوا. 
يأتـــي ذلك بعد أن أعلنـــت طهران أنها 
فـــي صـــدد دفـــع التعويضـــات لبعـــض 
أهالـــي الطائرة المنكوبـــة، ملمحة إلى 
إمكانية التفاوض حول تلك المســـألة 
مـــع دول أخـــرى معنيـــة بالملـــف، منها 
أوكرانيا وكندا. فيما أعلنت كندا 
وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، 
يـــوم الخميس، أنها أوقفت 
الجهـــود الرامية إلجراء 
محادثـــات مـــع طهران 

بشأن دفع تعويضات.

بهلوي: إيران ستحاسب على إسقاط “األوكرانية”

إيران تأمل تعزيز العالقات 
مع الدول الخليجية

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي حــســيــن أمــيــر 
عــبــدالــلــهــيــان، أمـــس االثــنــيــن، أن طــهــران تأمل 
وتحقيق  الخليجية  الــدول  مع  العالقات  بتعزيز 

تقدم في عالقاتها مع هذه الدول العربية.
قال  مسقط،  العمانية  العاصمة  وصوله  ولــدى 
الــدول  مع  العالقات  بتعزيز  “نأمل  عبداللهيان 
الخليجية وتحقيق تقدم في عالقاتنا معها، كما 

حصل مع جيراننا في الشمال”.
وأضاف “نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين 
تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، 

ونركز على تعزيز العالقات مع دول الجوار”.

اإلمارات تطالب باإلطالق الفوري للسفينة “روابي” المختطفة لدى المتمردين

40 استهدافا بمأرب وشبوة.. ومقتل عشرات الحوثيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس االثنين، تنفيذ 11 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خالل الـ 24 ساعة الماضية، إذ دمرت تلك 
االستهدافات 7 آليات عسكرية للحوثي، وأوقعت أكثر من 50 قتيال من الميليشيات. وأكد التحالف تنفيذ 38 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في 

شبوة خالل الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير 29 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 220 عنصرا حوثًيا.

أمـــس  العمالقـــة،  لـــواء  ويواصـــل 
االثنين، تمشـــيط وتأميـــن مديرية 
الســـيطرة  اســـتعاد  التـــي  العيـــن 
عليهـــا، فيما تقدمت بعض وحداته 
إلـــى مديريـــة نعمان فـــي محافظة 

البيضاء.
وبذلـــك أصبحـــت كامـــل مديريات 
ســـيطرة  تحـــت   17 الــــ  شـــبوة 
الشـــرعية اليمنيـــة، فيمـــا انســـحب 
محافظـــة  باتجـــاه  الحوثيـــون 

البيضاء المجاورة.
حجـــم  العمليـــة  هـــذه  وتعكـــس 
انتقـــال  مـــن  الحوثييـــن  مخـــاوف 
الصـــراع إلى مدينـــة البيضاء التي 
يقـــول مراقبـــون إنهـــم ال يمتلكون 

فيها أّي حاضنة شعبية.
وشـــبوة هـــي ثالـــث أكبـــر محافظة 
إنهـــا  اليمـــن، حيـــث  مســـاحة فـــي 
أهميـــة  لهـــا  محوريـــة  محافظـــة 
بحكـــم موقعهـــا  للجنـــوب  خاصـــة 

الجغرافي الذي يتوسط الباد.
مواردهـــا  فـــي  أهميتهـــا  وتكمـــن 
الطبيعية، إذ تضم حقوال ومنشآت 
نفطيـــة، وميناءين اســـتراتيجيين 

لتصدير الغاز والنفط.
مـــن جانـــب آخـــر، أفـــادت مندوبـــة 
إلـــى  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
االثنيـــن،  أمـــس  المتحـــدة،  األمـــم 
المختطفـــة  روابـــي،  الســـفينة  أن 
تحمـــل  الحوثـــي،  ميليشـــيا  لـــدى 
إلـــى  مشـــيرة  طبيـــة،  مســـاعدات 
للمستشـــفى  معـــدات  أنهـــا تحمـــل 

الميداني في جزيرة سقطرى.
وقالـــت مندوبة اإلمارات إن طاقم 
الســـفينة روابي يضـــم 11 فردا من 
جنسيات مختلفة، مطالبة بإطاق 

سراح السفينة وطاقمها فورا.
الحكومـــة  مـــن  رســـالة  وفـــي 
األمـــن،  مجلـــس  إلـــى  اإلماراتيـــة 
إن  اإلمـــارات  مندوبـــة  قالـــت 
اختطـــاف الســـفينة روابـــي ليـــس 
الحـــادث األول للحوثييـــن بالبحـــر 
األحمر، حيث إن ميليشيا الحوثي 
اعترضت واحتجزت على األقل 3 

سفن تجارية من قبل.
الحوثـــي  ميليشـــيا  أن  وأضافـــت 
تجاريـــة  ســـفينة   13 اســـتهدفت 
واأللغـــام،  المفخخـــة  بالـــزوارق 

مؤكدة أن أعمال القرصنة الحوثية 
تتعارض مع القانون الدولي.

كمـــا أكـــدت مندوبـــة اإلمـــارات أن 
القرصنـــة الحوثيـــة تثيـــر مخاوف 
حقيقية على حرية الماحة وأمنها 

والتجارة الدولية بالبحر األحمر.
رســـالة االحتجاج اإلماراتية قالت 
أيضـــا إن الســـفينة روابـــي عندمـــا 
اعترضـــت واختطفت كانت تســـير 
ضمـــن خـــط ماحـــي دولـــي، فـــي 
طريقهـــا مـــن جزيرة ســـقطرى في 
فـــي  جـــازان  مينـــاء  إلـــى  اليمـــن، 
روابـــي  حمولـــة  أمـــا  الســـعودية. 
المدنيـــة  المعـــدات  مـــن  فكانـــت 
ســـعودية،  شـــركة  أجرتهـــا  التـــي 
مستشـــفى  فـــي  واســـتخدمت 

طاقـــم  أمـــا  ســـعودي.  ميدانـــي 
الســـفينة فهو يتكون من 11 بحارا 
مـــن جنســـيات مختلفـــة، 7 هنـــود، 
وفلبينـــي  وإندونيســـي  وإثيوبـــي 

وآخر من ميانمار.
رســـالة الحكومـــة اإلماراتية أكدت 
أن أعمال القرصنة هذه تتنافى مع 
متطلبات القانون الدولي، وتشكل 
تهديـــدا خطيـــرا لســـامة الماحـــة 
البحـــر  فـــي  الدوليـــة  والتجـــارة 
األحمر، وكذلك لألمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي. الحكومة اإلماراتية في 
رسالتها للمجلس، شجبت األعمال 
الحوثيـــة غير المشـــروعة وطالبت 
بإطاق ســـراح السفينة المحتجزة 

وطاقمها بصورة فورية.

عواصم ـ وكاالت

السفينة اإلماراتية روابي المختطفة لدى الحوثي

موسكو ـ وكاالت

قـــال الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين، 
العالمـــي”  “اإلرهـــاب  إن  االثنيـــن،  أمـــس 
اســـتهدف كازاخستان، في وقت ندد فيه 
الرئيـــس الكازاخســـتاني بمحاولة انقاب 
خـــال  بوتيـــن  وحـــّذر  بـــاده.  شـــهدتها 
اجتمـــاع افتراضـــي جمعـــه مـــع الرئيـــس 
الكازاخســـتاني ومســـؤولين آخريـــن مـــن 
أن روســـيا لن تسمح “بثورات ملونة” في 
جمهوريات االتحاد الســـوفيتي الســـابقة، 
وهـــي عبارة تتكرر لوصـــف الثورات التي 
يعتبـــر الكرملين أن الغـــرب خطط لها في 

جمهوريات سوفيتية سابقة.
الروســـية  القـــوات  أن  بوتيـــن  أكـــد  كمـــا 
فـــي  مهمتهـــا  انتهـــاء  بعـــد  ستنســـحب 
رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن  كازاخســـتان. 
التـــي  الشـــغب  أعمـــال  أن  كازاخســـتان 
انقـــاب”  “محاولـــة  كانـــت  بـــاده  هـــزت 
مشـــدًدا  مســـلحون”،  “مقاتلـــون  نفذهـــا 
علـــى أن قواته لن تطلق النـــار “أبًدا” على 
قاســـم  وأوضـــح  ســـلميين.  متظاهريـــن 

جومـــارت توكاييـــف خـــال اجتمـــاع عبر 
الفيديـــو مـــع نظيـــره الروســـي فاديميـــر 
أن  أخـــرى  حليفـــة  دول  وقـــادة  بوتيـــن 
لمجموعـــات  “تحـــرك  هـــو  حصـــل  مـــا 
مقاتليـــن كانـــت تنتظر اللحظة المناســـبة 
الرئيـــس  هدفهـــا  “ظهـــر  مضيًفـــا:  لهـــا”، 
بوضـــوح.. كانـــت محاولة انقـــاب”. وأكد 
رئيـــس كازاخســـتان أن قـــوات “إرهابية” 
منظمـــة تضم فـــي صفوفهـــا متطرفين و 

“مجرمين” و “مخربين”، استغلت الحركة 
االحتجاجية على رفع أسعار المحروقات 

في محاولة لقلب السلطة.
كما أكد أن ســـلطات كازاخستان لن تطلق 
النـــار “أبـــًدا” علـــى “متظاهرين ســـلميين”، 
أوامـــره  أعطـــى  قـــد  كان  بعدمـــا  وذلـــك 
بفتح النـــار على المحتجيـــن وأضاف “لم 
نســـتخدم أبًدا، ولن نســـتخدم أبًدا، القوة 

العسكرية ضد متظاهرين سلميين”.

أكد أن القوات الروسية ستنسحب بعد انتهاء مهمتها في كازاخستان

بوتين: لن نسمح بـ “ثورات ملونة” في المنطقة

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين

تل أبيب ـ وكاالت

اإلســـرائيلي،  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
االثنيـــن،  أمـــس  بينيـــت،  نفتالـــي 
إن إســـرائيل لـــن تتقيـــد بـــأي اتفـــاق 
نـــووي مع إيـــران وســـتحتفظ بحرية 

التصرف.
وقـــال بينيت في إحاطـــة أمام لجنة 
“إيـــران  إن  )البرلمـــان(  بالكنيســـت 
وأذرعها تشـــكل أبرز التحديات” أمام 

إسرائيل.
قمـــة  رأس  علـــى  “إيـــران  وتابـــع 
التحديـــات لدينـــا. إيـــران هـــي رأس 
الـــذي ينطلـــق نحـــو كل  األخطبـــوط 
وأســـلحتها.  عبـــر وكائهـــا  حدودنـــا” 
نحن ليـــًا ونهاًرا فـــي مواجهة إيران 

ووكائها”.
وفيمـــا يتعلـــق بمحادثـــات فيينا بين 
البرنامـــج  حـــول  وطهـــران  الغـــرب 
بينيـــت:  قـــال  اإليرانـــي  النـــووي 

“يسارونا القلق بكل تأكيد”.
لـــي أن  بالنســـبة  المهـــم  “مـــن  وتابـــع 

أقول وأوضح هذا األمر هنا بشكل ال 
لبس فيه، إســـرائيل ليست طرًفا في 
االتفاقات، وإســـرائيل ليســـت ملزمة 
بما سيتم كتابته في االتفاقات إذا تم 
التوقيع عليها. وســـتواصل إســـرائيل 
الحفاظ علـــى الحريـــة الكاملة للعمل 
فـــي أي مـــكان وفـــي أي وقـــت دون 

قيود”.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الكنيســـت، 
ميكـــي ليفي، إن “إســـرائيل ســـتدافع 

ســـياق  فـــي  بنفســـها”.  نفســـها  عـــن 
متصـــل، قـــال متحـــدث باســـم رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي أمس إن بينيت 
يـــرى أن باده تتحول في تعاملها مع 
إيـــران إلى مفهوم “الهجوم المســـتمر 

وليس فقط الدفاع المستمر”. 
وأوضـــح المتحـــدث أوفيـــر غندلمان 
أن هـــذا جاء علـــى لســـان بينيت في 
اجتمـــاع للجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 

والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي.

أكد أن بالده ستحتفظ بحرية التصرف تجاه أبرز التحديات

بينيت: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزًما إلسرائيل

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت

مسقط ـ وكاالت
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قالت شركة سوني في 
بيان رسمي إنها ستؤجل 

عرض فيلم البطل الخارق 
)موربيوس(، الذي كان مقررا 

في يناير إلى األول من أبريل. 
ويشكل التأجيل انتكاسة 

بالنسبة لدور السينما التي 
تحاول التعافي من موجات 

اإلغالق خالل أزمة كوفيد.

tariq_albahhar

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  أنـــاب ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، الفتتاح معرض الفنانة الشـــيخة 
هـــال بنت محمـــد آل خليفـــة برحاب قلعة الشـــيخ 
ســـلمان بـــن أحمد الفاتـــح بعنوان “البرقع”، وســـط 
حضـــور عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين والمدعويـــن 
والفنانين والمهتمين. ويســـتمر المعرض إلى غاية 

13 يناير 2021.
واشتمل المعرض على عدد من اللوحات واألعمال 
الفنية مثل المجســـمات تجسد وتعبر عن موروثنا 
الشعبي وقيمته ومعناه العظيم في كل المعطيات 
من شـــوامخ رياضـــات اآلباء واألجـــداد “القنص”، 
وخصائـــص ثقافـــة األســـرة البحرينية ومالمســـة 
أعماق ضميـــر وتراث هذا البلـــد المعروف بعطائه 

الكبير للحضارة اإلنسانية.
وعـــن المعـــرض قالـــت الفنانـــة الشـــيخة هـــال بنت 
محمـــد لــــ “البـــالد”: تأتي فكـــرة هـــذا المعرض من 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي نعيشـــها فـــي الوقت 
الراهـــن، فقـــد أصبحـــت “ الكمامـــة” رفيقـــة لنا في 
دربنا، وذكرتنـــي بثقافة األصالـــة آلبائنا وأجدادنا 
والهوية التقليديـــة البحرينية وهي “برقع الطير”، 
فالطيـــر كما نعـــرف يلبس البرقع ليحـــس باألمان، 
ونحـــن بالمثـــل لبســـنا الكمامة في هـــذه الظروف 

لنشعر بمثل شعوره باألمان.
وأضافـــت هال بنت محمد “كفنانة تشـــكيلية دائما 

أحـــب أن أختار عنصرا من عناصر الحياة اليومية 
التقليديـــة ثـــم أشـــتغل عليـــه بشـــكل مغايـــر، مـــن 
مجســـمات وأعمال ورقية وأيضا باللوحات، ورمز 
هـــذا البرقـــع الصغيـــر في حجمـــه ولكنـــه كبير في 
معنـــاه، والجميل أيضـــا أن أهل البحريـــن ما زالوا 
يعملون ويصنعون هـــذه البراقع في أجمل صورة 

وهذا جزء من ثقافتنا وهويتنا. 
أما عن فكرة مكان إقامة المعرض فقالت الشيخة 
هال “لقد جاءت الفكرة بســـبب موضوع المعرض، 
فقلعـــة الرفـــاع بجمالهـــا وعمقها التاريخـــي كانت 
الحاضنـــة لمثل هذه التجربة، وللـــه الحمد توفقنا 
اليـــوم في حفـــل االفتتاح بالحضور الذي أســـعدنا 
جميعـــا. فالرعايـــة الكريمـــة لســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد وبحضـــور ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 

أعطت للتجربة عمقا جميال، فبتشـــجيعهما الدائم 
وتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد ودعمه 
للشـــباب والحركة التـــي تعنى بالمـــوروث وبهوية 
البحريـــن، كل هـــذه العناصـــر اجتمعت مـــع بعضها 
ونحن نحتفل بالمعرض، وشكرا جزيال للجميع”. 
وسجلت “البالد” انطباعات وآراء بعض الحضور:

وزيـــر الثقافـــة المصـــري الســـابق فاروق حســـني: 
أعـــرف أعمـــال الفنانـــة الشـــيخة هـــال بنـــت محمد 
جيدا، وأنا سعيد بحضوري هذا المعرض في قلعة 
الرفـــاع والـــذي قدمت فيـــه أعماال كبيـــرة الحجم 

وذات موضوع تراثي.
جـــدا  جميـــل  المعـــرض  األحمـــد:  عدنـــان  الفنـــان 
خصوصـــا أجواء القلعة والفضاء المفتوح، كما أن 
األعمـــال المقدمـــة غاية في الجمـــال واالحترافية 

والموضوع الذي تناولته الشـــيخة رائع ومعبر عن 
الوضع الراهن.

رؤية نقدية

لقد جددت الفنانة الشـــيخة هال بنت محمد حياة 
الفـــن كالربيـــع فـــي البحرين، وأقامت جســـرا ربط 
الماضـــي بالحاضـــر وامتد إلى المســـتقبل، فعندما 
تقف أمام لوحاتهـــا ذات الجمال والجاذبية، فإنك 
تقـــف أمـــام أســـلوب يتميـــز بالبراعـــة اللونيـــة أو 

باإلتقان الحرفي كما نقول.
نســـيج تصويري ســـاحر وهي تتجاوز المرئي إلى 
غيـــر المرئـــي، إلى أســـرار دفينة كائنـــة في جوهر 
األشياء تضفي عليها نبضا إنسانيا، فإذا بلمساتها 
وكأنها ال تســـتخدم في وضعها وسيطا من أدوات 

الرســـم، وإنما تشـــكلها بأصابعها فتودعها خلجات 
نبضها النفسي.

لديها مقدرة عجيبة على تصوير الشجن الداخلي 
والسحر الخاص لألشياء، واستطاعت بما تحدثه 
مـــن تغيير فـــي تكوين األشـــكال على نحو يشـــبه 
تكســـير األنغـــام في الشـــعر والموســـيقى أن يصل 
إلـــى قمـــة البالغـــة التعبيريـــة، وأصبـــح اللون في 
لوحاتها هو رباط اللوحة ووحدتها، يمضي بالعين 

في سياحة ليست لها نقطة ارتكاز محددة.
لوحات المعرض تحجز الناظر زمنا قبل أن تفسح 
لـــه المجـــال للســـفر في لون عمـــق الطبيعـــة ذاتها، 
لتأسر حواســـه وفكره ومخيلته ولتثبت أننا أمام 
شـــخصية فنيـــة عالميـــة المســـتوى تســـير بخطى 

واسعة وتندفع نحو األفضل.

معرض “البرقع” جسر ربط الماضي بالحاضر وامتد إلى المستقبل
لوحات ذات جمال وجاذبية تمضي بالعين في سياحة ليست لها نقطة ارتكاز

فاروق حسني متحدثا لـ “البالد”“البالد” مع الفنانة الشيخة هال بنت محمد
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التنسيق مع 17 اتحادا رياضيا إلنجاح الحدث الرياضي الوطني
التقى مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع برئاســة عيســى عبدالرحيم رئيس 
االتحاد بعدد من ممثلي االتحادات الرياضية بمملكة البحرين، وذلك للتنسيق 
ا للمشاركة في اليوم الوطني الرياضي بنسخته السادسة  مع 17 اتحاًدا رياضيًّ

2022، بمقر اتحاد كرة القدم البحريني.

اســـتعدادات  آخـــر  اللقـــاء،  وتنـــاول   
اتحاد الرياضـــة للجميع لتنظيم اليوم 
الرياضـــي البحريني، حيـــث تم خالل 
اللقـــاء مناقشـــة عـــرض خطـــة العمل، 
والوقوف على احتياجات االتحادات 
الرياضية للمشـــاركة في فعالية اليوم 
الرياضـــي، والمقـــرر عقده فـــي فبراير 

المقبل. 
رئيـــس  عبدالرحيـــم  عيســـى  وأكـــد 
مشـــاركة  أهميـــة  علـــى  االتحـــاد 
االتحادات البحرينية في هذا الحدث 
وتوجيهـــات  دعـــم  مثمنـــا  الوطنـــي، 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، ومتابعته الحثيثة إلنجاح 

هذه الفعالية الخاصة. 
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين اعتمدت 
يـــوم التاســـع مـــن فبراير مـــن كل عام 
يـــوم البحرين الرياضـــي كيوم وطني، 
يشـــارك فيـــه أفـــراد المجتمـــع بكافـــة 
مؤسساته الحكومية والخاصة، وذلك 
تنفيذا لقرار رؤســـاء اللجان األولمبية 
بـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، ولذي يهدف إلى إعادة إحياء 

القيـــم األولمبيـــة النبيلـــة التـــي تهدف 
إلى تعزيز الصحة العامة في المجتمع 

البحريني.
عضـــو  اســـتعرضت  جانبهـــا،  ومـــن   
مجلس إدارة اتحـــاد الرياضة للجميع 
التحضيـــرات  آخـــر  شـــهاب،  آل  مهـــا 
وخطـــة العمـــل، داعيـــة بذلـــك جميـــع 
فئات المجتمع للمشـــاركة وترك بصمة 
واضحـــة في نجاح وتميز هذا الحدث 
الرياضـــي المميز، مؤكـــدة االحتفاالت 

فرصـــة  تمثـــل  رياضـــي  اليـــوم  فـــي 
ذهبية لغـــرس المفاهيـــم الرياضة في 

المجتمع، وجعلها أسلوب حياة. 
وأشارت إلى أن هذا العرس الرياضي 
وشـــعبية  رســـمية  بمشـــاركة  يحظـــى 
واســـعة من مختلف أطيـــاف المجتمع 
وكل الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، 

إذ يحمـــل فـــي طياتـــه أهداًفـــا وطنية 
مـــن  تســـتثمر  متكاملـــة  واجتماعيـــة 
خاللها الطاقات الكامنة لدى المجتمع 
لتجســـيد وحـــدة التالحـــم مـــن خالل 
الرياضـــة، عـــالوة على غـــرس الثقافة 
الصحية لدى أفـــراد المجتمع، وجعلها 
أسلوب حياة، والتي تتوافق مع رؤية 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تأتي 
تعزيـــزا للروابـــط بيـــن جميـــع شـــرائح 
المجتمع، مـــن خالل توظيف الرياضة 

في إرساء قيم المحبة والتعايش.
وحضـــر اللقـــاء أعضاء مجلـــس إدارة 
مـــن  وكل  للجميـــع،  الرياضـــة  اتحـــاد 
ممثليـــن اتحـــاد كـــرة القـــدم، واتحـــاد 
الطاولة، واتحاد كرة السلة، اتحاد كرة 
اليد، واتحـــاد البحريني للفنون القتال 
ذوي  رياضيـــة  واتحـــاد  المختلطـــة، 
اإلعاقة، واتحاد رياضية ذوي اإلعاقة، 
اتحـــاد الســـيارات، واتحـــاد المبـــارزة، 
كمـــال  واتحـــاد  الســـباحة،  واتحـــاد 
االجســـام، واتحـــاد الجمبـــاز، واتحـــاد 
الكرة الطائرة، واتحاد الرياضي للصم، 
واتحـــاد البليـــارد والســـنوكر، واتحـــاد 
الدراجات، واتحاد التكواندو، واللجنة 

البارالمبية البحرينية.

“الرياضة للجميع” 
يستعرض استعداداته 

لتنظيم الفعالية 
للمرة األولى

جانب من االجتماع التنسيقي

البلــوشي وجــاكسون يسيطـــران على البـــرومــــود
ضمن بطولة السرعة “الدراغ”

اختتمت األســـبوع الماضـــي على مضمار 
الســـرعة بحلبة البحريـــن الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
الجولة الثالثة لبطولـــة البحرين الوطنية 
لســـباقات الســـرعة التـــي تقـــام بتنظيـــم 
نادي سباقات السرعة )BDRC( واالتحاد 
البحريـــن  ونـــادي  للســـيارات  البحرينـــي 
للدراجـــات الناريـــة وبالتعـــاون مـــع حلبة 

البحرين الدولية.
وشـــهدت الجولـــة الثالثـــة مـــن البطولـــة 
مشـــاركة  المنطقـــة  فـــي  شـــعبية  األكثـــر 
خليجية واســـعة من البحريـــن والكويت 
مضمـــار  علـــى  واإلمـــارات  والســـعودية 
الســـرعة وبمشـــاركة تعدت الـ 200 سيارة 

ودراجة نارية.
خالـــد  بحريـــن1  فريـــق  ســـائق  وواصـــل 

البلوشـــي من تصدر فئـــة البرومود حيث 
تمكـــن مـــن خطـــف لقـــب ثالـــث جـــوالت 
وذلـــك  البرومـــود  فئـــة  ضمـــن  البطولـــة 
بتحقيقه 3.737 ثانية وبســـرعة 319.60  
كم في الســـاعة، وذلك متغلبا على زميلة 
فـــي الفريق ســـتيف جاكســـون فقـــط بـ6 
ثـــوان وحصـــل علـــى المركـــز الثانـــي، أما 
المركـــز الثالـــث فـــكان مـــن نصيـــب هاني 

حسين.
وخـــالل منافســـات البطولـــة وضمـــن فئة 
االنديكـــس 10.0 فتمكـــن مـــن الســـيطرة 
عليهـــا البحرينـــي عبـــدهللا يعقـــوب، ثانيا 
وثالثـــا  القطـــان  عبدالعزيـــز  الكويتـــي 
فئـــة  عســـكر،  عبدالرحمـــن  البحرينـــي 
االنديكـــس 9.0 تصدرهـــا البحريني علي 
عـــادل  ناصـــر  الكويتـــي  وثانيـــا  خميـــري 

وثالثا البحريني طارق محمود.
فئـــة االنديكـــس 8.5 تألـــق بهـــا االماراتي 
عبدالرحمن الكعبي، أمـــا المركزان الثاني 
والثالث فمن نصيب البحرينيين حســـين 

المحروس وحسين عبدالجليل.
وشـــهدت فئة األوت لو 4 ســـلندر سيطرة 
بحرينيـــة حيـــث تمكـــن من خطـــف لقبها 
كل مـــن جاســـم محمـــد وثانيـــا محمـــود 

صالـــح وثالثـــا زكريـــا الكواري، وشـــهدت 
فئة االنديكس 7.5 سيطرة كويتية حيث 
تمكن من الفوز بها كل من ســـيد حســـين 
وثالثـــا  ســـليمان  وثانيـــا محمـــد  الحـــداد 

عبدهللا العقاب.
فئـــة األوت لـــو 6 ســـلندر أيضـــا شـــهدت 
ســـيطرة بحرينيـــة علـــى المراكـــز الثالثة 
األولـــى حيـــث تمكن من يوســـف الزياني 

مـــن خطف المركز األول و نواف المناعي 
ثانيـــا وثالثـــا محمـــد الخنيزي، فئـــة البرو 
V8 29.5 تمكـــن من خطـــف المركز األول 
البحريني حســـين محمـــد بينما جاء ثانيا 
وثالثـــا الســـعوديان عبدهللا الشامســـي و 

نبيل العيسى.
الكويتـــي فـــواز كـــرم تمكـــن مـــن خطـــف 
الكومبيتشـــن  فئـــة  المركـــز األول ضمـــن 
4.5 بينمـــا االماراتي عبيد البلوشـــي ثانيا 

وثالثا الكويتي باسل إبراهيم.
فئـــات الدراجـــات الناريـــة حيـــث تمكـــن 
البحريني حسن سلمان من الفوز بالمركز 
األول وذلـــك ضمـــن فئة الســـتريت فايت 
9.5، بينما جاء مواطنه نحند حســـن أوال 
ضمن فئة االنديكس 8.5، الكويتي محمد 
العواد تألق ضمن فئة االوت لو للدراجات 
النارية والســـعودي مشاري التركي ضمن 

فئة برو ستريت.

حلبة البحرين الدولية

جانب من التتويج
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نتائج مباريات األمس

دوري ناصر بن حمد الممتازدوري خالد بن حمد لكرة اليد
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أشـــاد الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
بتحقيـــق فريـــق “بحريـــن 1” المركزيـــن 
األول والثاني ضمن منافســـات الجولة 
الثالثـــة مـــن بطولـــة البحريـــن الوطنية 
وذلـــك  “الـــدراغ”،  الســـرعة  لســـباقات 
بحلـــول الســـائق خالـــد البلوشـــي فـــي 
المركز األول وزميله ستيفي جاكسون 
في المركز الثاني خالل السباق النهائي 

للجولة. 
وقال ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة إن هـــذا الفـــوز يؤكـــد مـــا وصل 
إليـــه فريـــق “بحرين 1” من مســـتويات 
والتـــي  عاليـــة،  تنافســـية  ذات  قويـــة 
الـــذي يمثـــل مملكـــة  وضعـــت الفريـــق 
البحريـــن على منصـــات التتويج ضمن 
المنافســـات المحليـــة والعالميـــة، مثمنًا 
الجهـــود الكبيرة والحثيثـــة التي يقوم 
بهـــا أعضـــاء الفريـــق لتحقيـــق المراكـــز 
األولى، والتي انعكســـت بشـــكل واضح 
على النتائج خالل السباقات الوطنية. 

وأشـــار ســـموه إلـــى أن فريـــق “بحريـــن 
1” يواصـــل تحقيـــق النجاحات من عام 
إلـــى آخر، مضيفـــًا أن تألـــق الفريق في 
لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة 
الســـرعة “الـــدراغ” خـــالل هذا الموســـم 
يؤكـــد مـــدى الجاهزية التـــي يتمتع بها 
الفريق لخوض منافسات بطولة العالم 
NHRA للسيارات فئة “برومود” لموسم 
خالـــص  عـــن  ســـموه  معربـــًا  2022م، 
لفريـــق  والنجـــاح  بالتوفيـــق  تمنياتـــه 

“بحرين 1” في السباقات القادمة. 
ونجـــح فريـــق “بحرين 1” فـــي تحقيق 
المركزيـــن األول والثاني ضمن الجولة 
البحريـــن  بطولـــة  لمنافســـات  الثالثـــة 
الوطنيـــة لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ”، 
حيـــث احتـــل الســـائق خالـــد البلوشـــي 
المركز األول بزمن 3.73 ثانية وبسرعة 
زميلـــه ســـتيفي  فيمـــا حـــل  كـــم،   318

ثانيـــة   3.79 بزمـــن  ثانيـــًا  جاكســـون 
وبسرعة 317 كم. 

وتأهل البلوشي إلى السباق النهائي بعد 
تفوقـــه على الســـعودي مســـلم القالف، 
فيما تأهل جاكســـون بعد انتصاره على 

سائق فريق “بابكو” هاني على. 
وتعتبـــر هذه المشـــاركة هي األولى 
فـــي  جاكســـون  ســـتيفي  للســـائق 

مملكـــة البحريـــن والذي شـــارك في 
الســـباق بســـيارة جديـــدة مـــن نوع 
كومـــارو بلور برومود )جيري بيكل( 
مشـــاركته  تأتـــي  حيـــث  2022م، 
لتجهيـــز الســـيارة من أجـــل خوض 
 NHRA العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
للســـيارات فئـــة “برومـــود” لموســـم 

2022م. 

ويعمـــل فريق “بحريـــن 1” جاهدًا من 
أجل تحضير ســـياراته للمشـــاركة في 
التغييـــرات  العالـــم ومواكبـــة  بطولـــة 
التـــي شـــهدتها فـــي الموســـم الماضي 
نتائـــج  علـــى  أثـــرت  والتـــي  2021م، 
وأهداف الفريق المرسومة حينها في 
الفـــوز باللقـــب العالمـــي للمـــرة الثالثة 

على التوالي.

لقطة لفريق بحرين 1

بالجولة الثالثة لسباقات الدراغ الوطنية

عبداهلل بن حمد يشيد بتحقيق “بحرين 1” المركزين األول والثاني

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

من لقاء الرفاع والمنامة بدوري ناصر بن حمد الممتاز



رؤســاء األنــديــة يثمنون مبــادرات خــالد بن حمد
أكدوا حرص سموه على إزالة مختلف الصعوبات والعقبات

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب مبادرات النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  لدعم األندية الوطنية.

وأكد رئيس نادي الشباب أن مبادرات 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المتواصلة، تعكس حرص سموه على 
إزالـــة مختلـــف الصعوبـــات والعقبـــات 
أمـــام األنديـــة الوطنيـــة للعمل وســـط 
مناخ مالئـــم يؤدي إلـــى تطوير العمل 
الرياضي واإلداري وينتج عنه تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات 
تلـــك  أن  كمـــا  البحرينيـــة،  للرياضـــة 
أكثـــر  لمســـتقبل  ســـتقود  المبـــادرات 

تميزا.
وقـــال ميـــرزا أحمد إن المبـــادرات تلو 

المبـــادرات من ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد وبما يقدمه ســـموه من مبادرات 
ورؤى متميـــزة تصـــب فـــي مصلحـــة 
الرياضـــة وتحقـــق مـــا يتأمله الشـــارع 
الرياضي في المملكة، يجعلنا نستبشر 
الرياضـــة  إليـــه  خيـــرا فيمـــا ســـتؤول 
البحرينيـــة فـــي القريـــب العاجـــل من 
تطور مسبوق على جميع المستويات، 
بالمنظومـــة  االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي 

الشبابية والرياضية بالمملكة.
نـــادي مدينـــة عيســـى  وقـــال رئيـــس 
عيســـى العبكـــري إن مبـــادرات ســـمو 

الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة هي 
عبـــارة عـــن نبع مـــن الماء علـــى جميع 
األنديـــة في الوقـــت التي كانـــت فيها 
األنديـــة تعانـــي مـــن متطلبـــات مالية 
صعبـــة دون أن تكـــون لديهـــا القـــدرة 

على تسديد ديونها.
وبيـــن العبكـــري أن ســـموه كان مثـــل 
الميـــاه المتدفقـــة التـــي كانـــت تتدفق 
تدريجيًا،  هذه المبادرات واحدة تلوا 
األخرى هي مبادرات كانت مدروســـة 

من قبل سموه بعد الزيارات التي قام 
بهـــا لجميـــع األندية الوطنية واســـتمع 
ومتطلباتهـــا  االنديـــة  جميـــع  لمعانـــاة 
واحتياجاتهـــم وتعـــرف علـــى دورهم 

في األعمال التطوعية.

مـــن جانبـــه، أكد رئيس مجلـــس إدارة 
النـــادي األهلـــي خالـــد كانـــو أن هـــذه 
ســـمو  حـــرص  تعكـــس  المبـــادرات 
الشـــيخ خالد بن حمـــد ال خليفة على 
والوقـــوف  الوطنيـــة  األنديـــة  دعـــم 
ســـمو  بـــأن  مضيفـــا  بجانبهـــا،  دائمـــًا 
الشـــيخ خالد بـــن حمد حرص بشـــكل 
كبيـــر علـــى التقـــرب لألنديـــة ومعرفة 
حميـــع احتياجاتها وبدء في تســـهيل 
العراقيـــل التـــي تواجـــه االنديـــة مـــن 
اجـــل االرتقـــاء باالنديـــة فـــي مختلف 
شؤونها، حرصًا من سموه على تذليل 
الصعوبات والمعوقات لتتمكن األندية 
من اإلسهام في تنمية وارتقاء وتطور 

الرياضة البحرينية.

محرر الشؤون الرياضية

عيسى العكبريميرزا أحمدخالد كانو

الكوهجي يعرب عن اعتزازه بثقة خالد بن حمد
رفــع األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــارس الكوهجــي أســمى 
آيــات الشــكر واالمتنــان إلى النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة بمناســبة ثقة ســموه بتعيينــه أمينا 

عاما للجنة األولمبية للدورة االنتخابية الجديدة 2021 - 2024.

 وأكـــد الكوهجـــي أن تلـــك الثقة هي 
مبعـــث للفخـــر واالعتـــزاز ودافع من 
النجاحـــات  أجـــل مواصلـــة مســـيرة 
والمكتســـبات التـــي حققتهـــا اللجنة 
األولمبية البحرينية خالل الســـنوات 
الماضيـــة، مثمنا دعم ســـموه للكوادر 
ســـموه  وحـــرص  الشـــابة  الوطنيـــة 
علـــى اإلرتقـــاء بالحركـــة الرياضيـــة 
والدفـــع بمســـيرة اللجنـــة األولمبيـــة 

إلـــى المزيـــد مـــن التقـــدم واإلزدهـــار 
فـــي ظـــل الرعايـــة الملكية الســـامية 
لحضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ودعم صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولـــي العهد رئيس الوزراء 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  ومـــؤازرة 
حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشباب 

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة.

 وأكـــد الكوهجـــي حرصـــه لتحقيـــق 
تطلعـــات ورؤية ســـمو الشـــيخ خالد 
تلـــك  آل خليفـــة معتبـــرا  بـــن حمـــد 
الثقـــة بمثابـــة تكليف للبنـــاء على ما 
تحقـــق مـــن مكتســـبات، مضيفـــا “إن 
الثقة الغالية من ســـمو الشـــيخ خالد 

بـــن حمـــد آل خليفـــة تضاعـــف علينا 
المسئولية في حمل األمانة لتحقيق 
تطلعـــات ســـموه واألســـرة الرياضية 
لرفع شـــأن الوطـــن وتحقيـــق المزيد 

مـــن اإلنجـــازات بمختلـــف المحافـــل 
اللجنـــة  مكانـــة  وتعزيـــز  الخارجيـــة 
األولمبية وتنفيذ المزيد من البرامج 

الرامية لنشر القيم األولمبية..”.

 وبـــارك الكوهجـــي لجميـــع أعضـــاء 
بمناســـبة  الجـــدد  اإلدارة  مجلـــس 
تزكيتهـــم معربـــا عن ثقتـــه بتعاونهم 
إلكمـــال  الـــدؤوب  وســـعيهم 
رحلـــة  ومواصلـــة  االســـتراتيجية 
اإلنجازات وتعزيز المكتســـبات التي 
تتواكـــب مـــع تطلعات ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة والهادفة 
إلى إعالء راية الوطن إقليميا وقاريا 
وعالميـــا، داعيا المولـــى العلي القدير 
أن يوفقه مع باقي األعضاء والجهاز 
التنفيـــذي لتحقيـــق مـــا تصبـــو إليـــه 
القيـــادة الرشـــيدة، وأن يكـــون دائما 
عنـــد حســـن الظـــن والثقة لمســـتقبل 

أكثر تميزا للجنة األولمبية.

اللجنة األولمبية

بمناسبة تعيينه 
أميًنا عاًما للجنة 

األولمبية

زار النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مركز رضا الرياضي، وذلك في إطار 
زيارات ســموه لألندية والصاالت والمراكز الرياضية، التي نجحت 
فــي تقديم األبطال، الذين اســتطاعوا من تحقيق اإلنجازات ورفع 

اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المشاركات والبطوالت. 

وشـــهدت الزيـــارة حضـــور نائـــب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة، والرئيس التنفيذي للهيئة 
عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
عســـكر، ومستشـــار ســـمو رئيس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 

محمد شاهد. 
والتقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة أثنـــاء الزيـــارة 
الرياضـــي  رضـــا  مركـــز  بمالـــك 
رضـــا منفردي وعدد مـــن أعضاء 
أشـــاد  إذ  والالعبيـــن،  النادييـــن 
يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  ســـموه 
مركز رضـــا الرياضـــي في خدمة 
خـــالل  مـــن  الرياضـــي،  القطـــاع 

البرامج والفعاليات التي تساهم 
في تحفيز األفراد على ممارســـة 
الرياضـــة، وتدعـــم الجهـــود فـــي 
رفع مستوى الوعي في المجتمع 

بأهمية الرياضة. 
واطلـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى البرامـــج 
التي يقدمها مركز رضا الرياضي 
التـــي  المســـتقبلية،  وخططـــه 
مـــن شـــأنها زيـــادة الجهـــود فـــي 
الرياضـــة  بتطويـــر  المســـاهمة 
منوهـــا  الرياضييـــن،  ومســـتوى 
ســـموه بالدور التي تلعبه األندية 
والصـــاالت والمراكـــز الرياضيـــة، 
وأنمـــاط  الرياضـــة  تعزيـــز  فـــي 
ومفاهيـــم  الصحيـــة،  الحيـــاة 

الصحيحـــة،  الرياضيـــة  الثقافـــة 
مـــا يســـاعد على تحســـين صحة 
المجتمعـــات  وتنميـــة  األفـــراد 
والتقليل مـــن اإلصابة باألمراض 
علـــى  ســـموه  مؤكـــدا  المزمنـــة، 
هـــذه  بإســـهامات  الدفـــع  أهميـــة 
والمراكـــز  والصـــاالت  األنديـــة 
وتعزيـــز شـــراكاتها مـــع مختلـــف 
الجهـــات الرياضيـــة، للعمـــل فـــي 

مســـار واحـــد لمواصلـــة الوتيـــرة 
والمنظومـــة  بالعمـــل  لالرتقـــاء 
الرياضيـــة، ودفع منتســـبيها نحو 
إحراز المزيد مـــن اإلنجازات في 
القادمـــة،  المشـــاركات  مختلـــف 
التوفيـــق  كل  ســـموه  متمنيـــا 

والنجاح لمركز رضا الرياضي. 
مركـــز  مالـــك  قـــدم  مـــن جهتـــه، 
إبراهيـــم  رضـــا  الرياضـــي  رضـــا 

منفـــردي الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى هذه الزيـــارة التي 
بهـــا ســـموه، والتـــي تؤكـــد  قـــام 
علـــى  ســـموه  واهتمـــام  حـــرص 
دعم األندية والصاالت والمراكز 
الرياضيـــة، وتحفيزهـــا لمواصلة 
والتطويـــر  البنـــاء  نحـــو  العمـــل 
مؤكـــدا  الرياضـــة،  قطـــاع  فـــي 

أن جهـــود ســـموه واضحـــة فـــي 
تعزيـــز التواصـــل والتأكيـــد على 
دور األنديـــة والصاالت والمراكز 
الرياضيـــة كشـــريك رئيـــس فـــي 
العمليـــة التنمويـــة بهـــذا القطـــاع 
الحيـــوي، معاهـــدا ســـموه نحـــو 
المضـــي قدما الســـتمرار الجهود 
لتحقيـــق كل مـــا من شـــأنه رفعة 

وازدهار الرياضة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يزور مركز رضا الرياضي ويشيد بجهوده
في إطار زيارات سموه لألندية والصاالت والمراكز الرياضية المنجزة

جانب من اللقاء  سمو الشيخ خالد بن حمد

فارس الكوهجي
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مجموعة الشمري تطلق مشروب “شيبرياني” اإليطالي بالمملكة 
تحرص على جذب أبرز “الماركات” العالمية

أطلقـــت مجموعـــة عبدالحكيـــم الشـــمري، 
فـــي  عبـــر تدشـــينه   )BELLINI( مشـــروب 
حفـــل حضـــره عـــدد مـــن رجال وســـيدات 
األعمـــال، فـــي إشـــارة تؤكـــد علـــى توســـع 
أعمـــال المجموعـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وبمـــا 
يعـــزز نمو القطـــاع الخـــاص البحريني في 
ظـــل التســـهيالت التـــي تقدمهـــا الحكومة 

الموقرة.
اإليطاليـــة  التجاريـــة  العالمـــة  وتعتبـــر 
العالميـــة )CIPRIANI( من أشـــهر العالمات 
التجارية في مجـــال األطعمة والمأكوالت 
على مســـتوى العالم، والتـــي تحقق توفير 
للمســـتهلكين  المنتجـــات  وأجـــود  أفضـــل 
طـــرح  وســـيتم  التمييـــز،  عـــن  الباحثيـــن 
مشـــروب البيلينـــي وهو شـــراب خالي من 
الكحـــول، يتمتـــع بطعـــم هريـــس الخـــوخ 
األبيـــض والصـــودا ألول مـــرة فـــي مملكة 

البحرين.
فـــي  حاليـــا   )BELLINI( منتـــج  ويتوافـــر 
أســـواق ترولـــي ماركـــت بفروعهـــا األربعة 
بمحطـــات بابكـــو للوقـــود )محطـــة منطقة 
بالمنامـــة  المركـــزي  والســـوق  الســـيف 
ومحطـــة توبلـــي ومحطـــة وادي الحيان(، 
الكائنيـــن  بفرعيـــه  كافيـــه  دروب  وبـــالك 
الســـيف  بمنطقـــة  البالكـــون  مجمـــع  فـــي 

ومنطقـــة المحـــرق. إضافـــة لتوافـــره على 
األفـــراد  لطلـــب  فودكـــو  شـــركة  موقـــع 
 والمطاعـــم والفنادق عبر شـــبكة االنترنت

 WWW.FOODCOBAHRAIN.COM.
وحضر حفل التدشـــين ســـفيرة جمهورية 
إيطاليـــا بـــاوال اماديـــا وعـــدد مـــن ممثلين 
القطـــاع الخاص والجهات الرســـمية، وفي 
الشـــمري  هـــذا اإلطـــار قدمـــت مجموعـــة 

والتـــي تديـــر أكثر مـــن 60 متجـــرا بمملكة 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عمـــان  وســـلطنة 
وزارة  منهـــا  للفعاليـــة،  الداعمـــة  للجهـــات 
الداخليـــة وإدارة مجمـــع البالكون، إضافة 
للمؤسسات الصحافية الموقرة وأصحاب 
حسابات السوشال ميديا على مشاركتهم 

هذا الحدث الفريد.

أجرت شركة عقارات السيف مؤخرا مراسم السحب على جائزة حملة “تسوق 
واربح في الجمعة البيضاء” للمتســـوقين في مجمع الســـيف – ضاحية السيف، 
إذ فازت منى كاظم بمبلغ نقدي قدره 5,000 دينار. وجرت مراسم السحب في 
مقر الشركة بحضور ممثلين عن الشركة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأطلقـــت شـــركة عقارات الســـيف حملة “تســـوق واربح في الجمعـــة البيضاء” 
في كل من مجمع الســـيف – ضاحية الســـيف ومجمع الســـيف - المحرق والتي 
اســـتمرت طوال اإلجازة األســـبوعية بالفترة 27-25 نوفمبر الماضي، وشـــهدت 
تخفيضـــات كبـــرى في مختلـــف متاجر ومحـــال المجمع، إذ دخل المتســـوقون 

الذين انفقوا 30 دينار فأكثر في تلك الفترة في السحب على الجائزة. 
وقال مدير أول - إدارة العقارات بشـــركة عقارات الســـيف، محمد القائد “يسرنا 
اإلعالن عن اسم الفائزة بحملة )تسوق واربح في الجمعة البيضاء( للمتسوقين 
في مجمع الســـيف – ضاحية الســـيف، والتي تعكس مدى حرص الشـــركة على 
مكافأة عمالئها الكرام من المتسوقين والزوار بأفضل الجوائز، مع سعينا الجاد 

على الدوام في إضافة قيمة عالية لتجربة التسوق في مراكزنا التجارية”.
وأعربت كاظم عن ســـعادتها الغامرة بفوزها بالمبلغ النقدي من مجمع الســـيف 
– ضاحية السيف، معربة عن إعجابها بما تقدمه الشركة من حمالت ترويجية 

فريدة من نوعها على مستوى المجمعات التجارية في المملكة.

منى فائزة “الجمعة البيضاء” بـ “السيف”

“فينشر كابيتال” ينجح بالتخارج من محفظة استثماراته العقارية األميركية
محققا عائدا بنسبة 54 % للمستثمرين

أعلن فينشـــر كابيتال بنك - وهو بنك اســـتثماري 
ترخيـــص  بموجـــب  عملـــه  ويمـــارس  إســـالمي 
كمصرف قطاع جملة إســـالمي صادر عن مصرف 
البحريـــن المركزي- عن نجاحه فـــي تنفيذ عملية 
تخارج ناجحة من محفظة اســـتثماراته العقارية 
فـــي قطـــاع المجمعـــات الســـكنية متعددة األســـر 
بالواليـــات المتحـــدة األميركية. وقـــد تم ذلك من 
خـــالل صفقـــة بلغـــت قيمتهـــا اإلجماليـــة 116.5 
مليـــون دوالر، محققـــا للمســـتثمرين عائـــدا علـــى 
االســـتثمار بلغ 54 % ومعدل عائد داخلي بنســـبة 
11 % على مدار فترة االحتفاظ باالستثمار التي 

امتدت لخمس سنوات.
تتكـــون هـــذه المحفظة االســـتثمارية مـــن أصول 
متمثلـــة فـــي مجمع وســـتهايفين الســـكني متعدد 
األســـر فـــي أتالنتـــا بواليـــة جورجيـــا، الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة. وكان فينشـــر كابيتال بنك 
ومســـتثمروه قد استحوذوا في العام 2016 على 

حصـــة بلغت 90 % من هـــذه المحفظة من خالل 
عقد شراكة مبرم مع مؤسسة أميركية متخصصة 
فـــي هذا القطاع وتمتلك خبرة واســـعة في إدارة 

وتشغيل المجمعات السكنية متعددة األسر.
وقال مدير مشروع االســـتثمارات متعددة األسر 
فينشـــر  لـــدى  األميركيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات 
كابيتال بنك، أســـد أفتاب “إن هذه االســـتثمارات 
قـــد حققـــت أداء ممتـــازا خـــالل الفتـــرة األوليـــة 
وحصـــل المســـتثمرون علـــى توزيعـــات أرباح ربع 
ســـنوية قبـــل جائحـــة “كوفيـــد” وعائـــدات كبيرة 
متحققـــة مـــن عملية التخـــارج بما يعـــادل 20 % 
من قيمة االســـتثمارات. وقد تأثـــرت عملية جمع 
إيجـــارات العقارات بشـــدة في عام 2020 بســـبب 
المتابعـــة  ذلـــك، ومـــع  “كوفيـــد”. ورغـــم  جائحـــة 
المســـتمرة والمراقبة الصارمة، لم يتوقف فينشر 
كابيتـــال بنك في البحث عن مشـــترين محتملين 
لتنفيـــذ عمليـــة التخارج بســـعر مغـــر. وبعد عملية 

االســـتحواذ، تم تنفيـــذ برنامج يســـتهدف لتوليد 
قيمـــة شـــاملة مـــن العقـــارات، وقـــد تضمـــن هـــذا 
البرنامـــج تجديـــد الوحـــدات الســـكنية وتوســـيع 
مواصفـــات  وتحســـين  الترفيهيـــة  المرافـــق 

العقارات”.
ويتميـــز مجمـــع وســـتهايفين فـــي فاينينجس أنه 
مجتمـــع ســـكني يضم 610 شـــقة مصممة كمنازل 
ريفيـــة متالصقـــة تحيط بهـــا حدائـــق جميلة في 
مدينـــة أتالنتا بواليـــة جورجيا. تم بنـــاء المجمع 

خالل الفتـــرة الممتدة بيـــن 1984 و1989، ثم تم 
تجديـــده في الفترة بين 2012 و2015، ويقع في 
منطقة فرعية داخل محيط ســـوق ســـميرنا، على 
بعد 12 ميال تقريبا من شـــمال غرب وسط مدينة 

أتالنتا.
إنشـــائية  خصائـــص  الســـكني  المجمـــع  ويمتلـــك 
ممتـــازة تعزز من قيمته على المدى الطويل وهذا 
مـــن حيـــث موقعه داخـــل منطقة المتـــرو ومكانه 
الجـــذاب. يتصل الموقـــع بطريق يربطه مباشـــرة 
بمنطقـــة كمبرالنـــد/  جاليريا التجاريـــة التي تضم 
17 مليـــون قـــدم مكعب من المســـاحات المكتبية 
و3 مالييـــن قـــدم مكعـــب مـــن مســـاحات البيـــع 

بالتجزئة.
لعمليـــات  المتنامـــي   ويضـــم ســـجل اإلنجـــازات 
التخـــارج الناجحـــة من االســـتثمارات فـــي قطاع 
المجمعـــات الســـكنية متعـــددة األســـر بالواليـــات 
المتحـــدة مجمعـــي بريدج ووتر وبريســـتن كريك 

الســـكنيين فـــي أتالنتا، واللذان تـــم تنفيذهما في 
العـــام 2019، إضافة إلى عملية التخارج الخاصة 
بمدينـــة  فاينينجـــس  فـــي  وســـتهايفين  بمجمـــع 

أتالنتا، والتي تم تنفيذها في العام 2021.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لفينشر كابيتال 
بنـــك، روبـــرت ويجيز “إن الصفقات االســـتثمارية 
المجزيـــة التـــي أبرمناهـــا حتـــى اليوم فـــي قطاع 
المجمعات الســـكنية متعددة األســـر في الواليات 
المتحـــدة – التـــي تتألف من 4 عمليات اســـتحواذ 
فـــي قطـــاع العقـــارات وثـــالث عمليات تخـــارج - 
تبـــرز مـــدى المعرفة والخبـــرة الواســـعتين اللتين 
اكتســـبهما فينشـــر كابيتـــال بنك في هـــذا القطاع 
منـــذ العـــام 2015، وهـــو مـــا يتضح مـــن العائدات 
الممتـــازة التي حققناها لمســـاهمينا ومســـتثمرينا 
الفـــرص  علـــى  االســـتراتيجي  تركيزنـــا  بفضـــِل 
العقاريـــة الجذابـــة المـــدرة للدخـــل فـــي الواليات 

المتحدة”.

1.2 مليون دينار لتوريد وتركيب مطابخ لمركز المعارض الجديد

مزايدة للتخلص من مواد خردة في “بابكو”
فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
فـــي جلســـته أمس مزايـــدة لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( لمنـــح عقد زمنـــي لـ 10 
ســـنوات لشـــراء مختلـــف مـــواد الخـــردة 
والمواد البالية وإزالتها من مقر الشـــركة، 
بنحـــو 29.6 مليـــون دينار لشـــركة كراون 
إليهـــا  تقدمـــت  قـــد  وكانـــت  اندســـتريز، 

شركتان.
وتم إجماال، فتح 8 مناقصات ومزايدات 
تابعـــة لـ 4 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 25 
عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليق عطـــاء تابع 
ألحـــد المناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 35.7 مليـــون 

دينار.
لـــوزارة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني، أولها لشؤون األشغال لمشروع 
بنـــاء محطة المعالجة األولية في منطقة 

شـــهًرا،   18 مـــدة  فـــي  الصناعيـــة  الحـــد 
أقـــل  وكان  شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت 
عطاء لشركة داون تاون للمقاوالت بنحو 
3.7 مليون دينار، ويتضمن المشروع بناء 
محطـــة معالجـــة أولية فـــي داخل حدود 
محطـــة معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي 
القائمـــة فـــي منطقـــة الحـــد الصناعية، إذ 
تبلـــغ الطاقة االســـتيعابية لهـــذه المحطة 
24 ألف متر مكعب لليوم الواحد، إضافة 
إلـــى بناء خط رئيس جديـــد بقطر 1000 
ملمتـــر بطـــول تقريبـــي يبلـــغ 364 متـــرا 
لنقل مياه الصـــرف الصحي لربط محطة 
المعالجة األولية بالخط الصرف الصحي 

الرئيس العميق القائم حالًيا.
لشـــؤون  الثانيـــة  المناقصـــة  وكانـــت 
األشـــغال للتعاقد لتنفيذ المرحلة السابعة 
لتأهيل شـــبكة الصـــرف الصحي )A وB و

E وQ( فـــي مـــدة 12 شـــهًرا، تقدمت إليها 
شـــركة وحيـــدة أال وهي شـــركة دايرنجر 
أنـــد ســـكيدل روهرســـانيرنج جـــي إم بي 

إتـــش كـــو. كيـــه جـــي، واألخيرة لشـــؤون 
“البلديـــات” لتقديـــم خدمـــات استشـــارية 
إلعـــداد تصاميم مشـــروع تجميل تقاطع 
الشـــيخ خليفة مع شارع الزالق، تنافست 
عليها 4 شـــركات وكان أقل عطاء لشركة 
تكنولوجيا للهندسة بنحو 4.5 ألف دينار.
3 شـــركات  مـــن جهـــة أخـــرى، تنافســـت 
علـــى مناقصـــة لهيئـــة البحرين للســـياحة 
المطابـــخ  وتركيـــب  لتوريـــد  والمعـــارض 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  لمركـــز 
والمؤتمـــرات الجديـــد، وكان أقل عطاء لـ 
)ECE Group( بنحـــو 1.2 مليـــون دينـــار، 
فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 1.7 مليون 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة أخـــرى للهيئة 
لتوريـــد مـــواد ومعـــدات الصيانـــة لمركـــز 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
الجديـــد تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي 
)اســـكي بـــور سلوشـــنز( بنحـــو 23.7 ألف 

دينار، وتم تعليقه. 

أمل الحامد
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وزارة األشغال 
وشؤون البلديات 

 A  المرحلة السابعة لتأهيل شبكة الصرف الصحي
Qو Eو B1و

DIRINGER&SCHEIDEL 
ROHRSANIERUNG GmbH 

& Co. KG
0.00

مشروع بناء محطة المعالجة األولية في منطقة 
Down Town Construction 7الحد الصناعية

Company W.L.L3,657,450.48

خدمات استشارية إلعداد تصاميم مشروع تجميل 
4,510تكنولوجيا للهندسة4تقاطع الشيخ خليفة مع شارع الزالق

هيئة البحرين 
للسياحة 
والمعارض

توريد وتركيب المطابخ لمركز البحرين الدولي 
3ECE Group1,171,600.63للمعارض والمؤتمرات الجديد

توريد مواد ومعدات الصيانة لمركز البحرين الدولي 
 1SK POWER SOLUTIONSللمعارض والمؤتمرات الجديد

WLL23,679.70

تطوير للبترول

 6NDT CORROSION CONTROLخدمات االختبار والتفتيش غير المدمرة
SERVICES CO.256,555.47

5 سنوات عقد طويل األجل لتوريد قطع غيار )دت 
1Prudent Solutions W.L.L1,005,187.00ترونكس(

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

التخلص من مختلف مواد الخردة والمواد البالية 
 .2CROWN INDUSTRIES B.S.Cبمنح عقد زمني لمدة 10 سنوات

)C(29,556,606.48



أكــد مختصــون ومتعاملــون فــي القطــاع العقــاري لـــ “البــاد االقتصــادي” أن 
تعافي التداوالت العقارية سيستمر بقوة خال العام الجاري 2022 مع قدرة 
القطــاع علــى اســتيعاب تبعــات جائحــة فيــروس كورونــا، مشــددين علــى أن 
تسجيل تداوالت عقارية فوق المليار دينار في العام الماضي يهيئ األرضية 

لمزيد من الزخم العقاري في الفترة المقبلة. 

وخدمـــات  العقـــارات  قطـــاع  وكان 
األعمال قد حقـــق ارتفاعا بواقع 4.67 
 % و2.58  الحقيقيـــة  باألســـعار   %
باألســـعار الجاريـــة فـــي الربـــع الثالـــث 
2021 مقارنـــة بالربـــع المماثـــل 2020، 
وفقـــا لتقديـــرات الحســـابات القوميـــة 
المعلومـــات  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة 
والحكومة اإللكترونية. وفي الســـياق 
ذاته، أعلن جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري أن حجم التداول العقاري بلغ 
خالل العام الماضي 1,046 مليار دينار، 
أي بنســـبة زيادة تقدر بـ 46 % مقارنة 
بالعـــام 2020، الـــذي بلـــغ فيـــه حجـــم 
التـــداول العقـــاري 717,4 ألـــف دينـــار، 
وتعتبـــر هذه الزيادة مؤشـــرا على نمو 
كبير فـــي التداول العقاري خالل العام 
2021. كمـــا بلغت معامالت التســـجيل 
العقـــاري عـــدًدا غيـــر مســـبوق، حيـــث 
وصلت حتـــى نهاية العام الماضي إلى 
26136 معاملة، أي بنسبة زيادة قدرت 
بحوالـــي 35 % عـــن العام الذي ســـبقه 
2020. وبســـؤاله عمـــا تعنيـــه البيانات 
ســـالفة الذكـــر فـــي ظـــل الدعـــم الـــذي 
حصل عليه القطاع باإلعالن عن خطة 
التعافـــي االقتصادي وعـــزم الحكومة 
تنفيـــذ مخططـــات لــــ 5 مـــدن جديدة، 
أكـــد عضو مجلس إدارة جمعية رجال 
األعمـــال البحرينية رئيس لجنة العقار 
والتشـــييد بالجمعية ناصـــر األهلي أن 
“القطـــاع العقـــاري واصـــل نمـــوه حتى 
نهايـــة العام 2021، وال شـــك أن تقرير 
وزارة المالية الذي نشـــر في األســـبوع 
الماضـــي قـــد أشـــار جليـــا إلـــى النمـــو 
االقتصـــادي فـــي الناتـــج المحلـــي من 
القطاعـــات غير النفطيـــة، إذ إن قطاع 
األنشـــطة العقاريـــة جـــاء فـــي المرتبة 
الثالثـــة بنســـبة 47 % بعـــد االتصاالت 
والمواصالت، وهذا دليل على نمو هذا 
القطـــاع االقتصـــادي المهـــم، وأن هـــذا 
القطاع وخالل العام 2021 ســـاهم في 
ارتفاع الناتـــج المحلي وأيضا عزز من 
مكانـــة االســـتثمار العقاري فـــي مملكة 
البحرين وجعل هذا االستثمار من أهم 
األنشطة التجارية لألفراد والشركات، 
المســـاحة  جهـــاز  تقريـــر  أن  شـــك  وال 
والتســـجيل العقـــاري الصـــادر حديثـــا 

أيضـــا بين حجـــم التـــداوالت العقارية 
ونموها خالل العام 2021 حيث وصل 
حجم التداول إلـــى حاجز المليار و40 
مليون دينار مقارنة مع العام 2020 إذ 
كان 718 مليون دينار تقريبا، والزيادة 
التـــي حصلـــت فـــي العـــام 2021 كنـــا 
متوقعيـــن أن تكون بهذه النســـبة منذ 
وكان   ،2021 العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
واضحـــا أن بهـــذا العـــام ســـوف تصـــل 
نســـبة التداوالت لحاجـــز المليار دينار 
تقريبا، وأننا ســـوف نصل لمســـتويات 
ألســـباب   2022 العـــام  خـــالل  أعلـــى 
عدة، منها االســـتقرار والتحسن المالي 
ودعم مشـــروعات الســـكن االجتماعي 
واالهتمـــام الحكومـــي بهـــذا القطـــاع، 
إلـــى جانب طـــرح العديد مـــن الخطط 
والبرامـــج التي تولـــي القطاع العقاري 
أولويـــة وأهميـــة قصوى فـــي تنفيذها 
خـــالل المرحلـــة المقبلة، والتـــي تعتبر 
االقتصـــادي  التعافـــي  لخطـــة  جـــزءا 
للحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، 
الجديـــدة  المـــدن  بنـــاء  فـــي  وتتركـــز 
والســـياحية  )الســـكنية  المتنوعـــة 
والمناطـــق  الجـــزر  فـــي  والصناعيـــة( 
الحديثـــة فـــي مملكة البحريـــن، وهذه 
المـــدن عبارة عن شـــراكة حقيقية بين 
ومـــن  والحكومـــة،  الخـــاص  القطـــاع 
والشـــراكة  المشـــروعات  هـــذه  خـــالل 
ســـوف تنشـــط العديـــد مـــن القطاعات 
إلى جانب القطاع العقاري، على سبيل 
المثـــال قطاعات المقـــاوالت المختلفة 
وبيـــع مـــواد البنـــاء وقطـــاع المصارف 
والتمويـــل وغيرها من القطاعات التي 
ســـوف تعزز من استمرارية القطاعات 

التجارية واالقتصادية المختلفة”.
وتابـــع األهلـــي “نحـــن دائمـــا نتفـــاءل 
بالقطـــاع العقـــاري، وكما ذكرنا مســـبقا 
بأننا نثـــق في الحركة العقارية وزيادة 
نموهـــا وال نختلف بأن نســـب نمو هذا 
القطـــاع قد تقل في فترات ما بســـبب 
بعـــض العوامـــل واألحـــداث المحليـــة 
والعالمية ولكنها ســـرعان ما تســـترجع 
عافيتهـــا بســـبب متانـــة هـــذا القطـــاع 
االســـتثمارات  فـــي  األمـــان  ونســـبة 
القطاعـــات  مـــع  مقارنـــة  العقاريـــة 

األخرى”.

مواجهة التحديات

واســـتطرد رئيس لجنة العقار والتشـــييد 
القطـــاع  يمـــر هـــذا  قـــد  “أحياًنـــا  بالقـــول 
ببعض العقبات والتحديات قد توثر على 
نمـــوه وتقلل من نســـبة العمـــل في بعض 
اســـتثماراته، كالذي حصل في الســـنوات 
الثـــالث الماضيـــة حينما قلـــت التداوالت 
)قطـــاع  للدخـــل  المـــدرة  العقـــارات  فـــي 
التأجيـــر( بســـبب ارتفاع تكلفـــة الكهرباء 
والماء على المســـتأجرين من المواطنين 
بـــأن  متفائلـــون  ولكننـــا  والمقيميـــن، 
الحكومة ســـوف تســـتمع إلـــى مقترحات 
العقارييـــن  مـــن  الشـــأن  أصحـــاب  وآراء 
والمســـتثمرين، وأن األمـــر بحاجـــة إلـــى 
مزيد من الدراســـات، وهذا يعتبر من أهم 
التحديات، ونأمل مزيدا من التعاون بين 
القطـــاع الخـــاص والحكومـــة بخصـــوص 
هـــذا الموضـــوع المهـــم. والتحـــدي اآلخر 
يتمثل في تسريع بعض إجراءات رخص 
البنـــاء وقوانين التخطيـــط والتصنيفات 
وســـرعة البت في هـــذه األمور من خالل 
وألجـــل  والرســـمية.  المعنيـــة  الجهـــات 
هـــذا الغـــرض فإننا نأمـــل فتـــح مزيد من 
قنـــوات التواصـــل بين الجهات الرســـمية 
والقطاع العقاري الخاص بجميع أنشطته 
لالســـتماع إلـــى التحديـــات والمقترحات 
ألجل زيادة وتيـــرة العمل خالل المراحل 

المقبلة”.

االنتعاش في اإليجارات

وفـــي الســـياق ذاته، غردت مديرة قســـم 
التسويق في شركة إسناد العقارية وديعة 
العلـــي، عبـــر حســـابها علـــى االنســـتغرام 

بالقول “ليس من المســـتغرب أن تعلم أن 
العـــام الماضـــي كان بمثابـــة رحلـــة مليئة 
بالحيوية في ســـوق العقارات في مملكة 
البحرين، مع ارتفاع معدل المستأجرين. 
مع المبـــادرات الجديدة التي تم وضعها، 
يبدو العام 2022 مشرقا لسوق العقارات 

ونحن مستعدون للتغلب”.
وأوضحـــت العلي في تصريح لــــ ”البالد” 
أن  الماضـــي  العـــام  منـــذ  الحظـــت  أنهـــا 
زمالءها في قســـم المبيعات في الشركة 
يتحدثـــون دائما عن أن هنـــاك الكثير من 
العمـــالء يرغبـــون في التنقل إلـــى أماكن 
جديـــدة فـــي البحريـــن مـــن خـــالل طلب 
تأجيـــر وحـــدات ســـكنية، واســـتمر هـــذا 
الطلب في التنامي إلى نهاية العام 2021 
ومـــا يزال. وأكدت العلـــي أنه بالفعل كان 
هناك بطء في التداول العقاري في العام 
2020، ولكـــن بحلول 2021 بدأ النشـــاط 
يدب في القطاع العقـــاري رويدا فرويدا 
إلـــى مرحلـــة االنتعـــاش  إلـــى أن وصـــل 
العـــام الماضي، مبدية تفاؤلها باســـتمرار 
االنتعـــاش والتعافـــي العقـــاري فـــي هـــذا 
القطـــاع الحيـــوي خـــالل العـــام الجـــاري 

.2022
وأكدت مديرة قسم التسويق في شركة 
إســـناد العقارية على ما نشـــرته الشـــركة 
بموقعهـــا اإللكتروني أن األماكـــن القابلة 
لالنتعـــاش العقـــاري فـــي البحريـــن علـــى 
قابلـــة  أماكـــن  األول  الصنـــف  صنفيـــن: 
لالنتعاش في اإليجار وهي: جزر أمواج، 
الســـيف، العدليـــة، الجفيـــر، ســـار، الرفاع 
أماكـــن  الثانـــي  والصنـــف  والبســـيتين. 
قابلـــة لالنتعـــاش باالســـتثمار وهي وفقا 
للمؤسسة: جزيرة الريف، السيف، المرفأ 

المالـــي، خليـــج البحربن، الســـنابس، ديار 
المحرق والجفير.

وقالـــت العلي إن هـــذه األماكن المذكورة 
أعـــاله تتفـــق بشـــأنها كثير من الشـــركات 
الزميلـــة العاملـــة بالقطـــاع العقـــاري بأنها 
األوفـــر حظـــا فـــي أن تشـــهد حركـــة مـــن 
واألعـــوام  العـــام  هـــذا  فـــي  االنتعـــاش 

المقبلة.
إدارة  قـــال عضـــو مجلـــس  مـــن جهتـــه، 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينية “في 
البحريـــن  مناطـــق  معظـــم  أن  اعتقـــادي 
قابلـــة لالنتعـــاش فـــي قطاعـــات التأجير 
ولـــكل منطقة لهـــا خصوصيتهـــا والطلب 
عليهـــا مـــن قبـــل المواطنيـــن والمقيمين 
وقـــد  وحاجتـــه،  إمكانـــه  حســـب  وكل 
تكـــون المناطـــق والجـــزر المذكـــورة لهـــا 
نســـبة جيـــدة مـــن الطلـــب بســـبب توافر 
المرافـــق الترفيهيـــة فـــي تلـــك المناطـــق 
)البحر والســـواحل واألنشطة التجارية(، 
وبســـبب نزول األســـعار بشكل بسيط، ما 
جعـــل البعض يفضل تلك المناطق، إال أن 
الكثافـــة الســـكانية العالية فـــي البحرين 
جعلت لجميع مدن ومحافظات البحرين 
أهمية ونســـبة جيدة مـــن النمو والحركة 

في قطاعات التأجير والبيع والشراء”.

العقاري يستفيد

من جانبه، أكـــد نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية المقاوليـــن البحرينية خلف حجير 
أن قطاع العقارات استفاد بشكل كبير من 
اإلعالن عن خطة التعافي وعزم الحكومة 
تنفيـــذ مخططـــات لخمـــس مـــدن جديدة، 
حيـــث ارتفـــع الطلـــب عموما فـــي المملكة 
على العقارات، ما أســـهم فـــي تحقيق نمو 

حقيقي بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، 
االســـمي  النمـــو  نســـبة  بلغـــت  فـــي حيـــن 
الســـنوي 2.6 %”، مشـــيرا إلـــى أن الســـوق 
العقاريـــة ســـجلت أفضـــل أداء لهـــا خـــالل 
الربـــع األول مـــن العام الجـــاري 2022، مع 
مواصلـــة تحقيـــق أداء قوي لفتـــرة النماء 

العمراني التي تشهدها المملكة. 
فـــي  العقـــاري  القطـــاع  أن  إلـــى  ولفـــت 
البحرين يتمتع بكثيـــر من عوامل الجذب 
االســـتثماري نظرا لموقـــع المملكة المتميز 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، إلـــى جانب 
المنـــاخ االســـتثماري وبيئـــة العمـــل التـــي 
تسهم في جذب فرص االستثمار العقاري، 
الفًتـــا إلـــى أن خطـــة التعافـــي االقتصادي 
الســـياحية  الحكومـــة  واســـتراتيجيات 
والماليـــة ســـتدفع بالقطـــاع إلـــى مواصلـــة 
نموه خالل الفترة المقبلة بما يتماشـــى مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
وأوضح حجيـــر أن القطاع بدأ باســـتعادة 
عافيته خـــالل الفتـــرة الماضيـــة متجاوزا 
انتشـــار  الناجمـــة عـــن  التحديـــات  جميـــع 
وبـــاء كورونـــا، مؤكدا ما أوردته مؤسســـة 
عـــن  العقاريـــة   Esnad Management
أفضـــل األماكن القابلـــة لالنتعاش العقاري 
واالســـتثماري المتمثلـــة فـــي جـــزر أمواج، 
الســـيف، العدليـــة، الجفيـــر، ســـار، الرفـــاع 
الســـيف،  الريـــف،  وجزيـــرة  والبســـيتين، 
المرفـــأ المالي، خليج البحرين، الســـنابس، 
إن جميعهـــا  إذ  والجفيـــر،  المحـــرق  ديـــار 

سجلت نمًوا واعًدا وزيادة في الطلب.
وقال إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة خـــالل الفتـــرة الماضيـــة 
أهميـــة  تعزيـــز  فـــي  أساســـا  دوًرا  لعبـــت 
كمـــا  البحرينيـــة،  العقاريـــة  القطاعـــات 
ســـاهمت اســـتراتيجيات الحد من انتشار 
الجائحة المتبعة وحملة التطعيم المنظمة 
فـــي تعزيـــز فـــرص االســـتثمار الخارجـــي 
بالقطاعات العقارية وغيرها من القطاعات 

ذات النفع على القطاع العمراني. 
ودعـــا حجيـــر إلـــى ضـــرورة العمـــل علـــى 
معالجـــة جميـــع التحديـــات التـــي تواجـــه 
قطـــاع اإلنشـــاء والقطـــاع العمراني والتي 
المطوريـــن  جميـــع  إشـــراك  أبرزهـــا:  مـــن 
المخطـــط  رســـم  إعـــادة  فـــي  العقارييـــن 
الهيلكـــي االســـتراتيجي بمـــا يتماشـــى مع 
رؤيتهم وأهدافهم خالل المرحلة المقبلة، 
التحديـــات  مـــن  العديـــد  أن هنـــاك  مبيًنـــا 
فيهـــا  التحكـــم  يمكـــن  ال  التـــي  األخـــرى 
كالتضخـــم العالمي وتأثيراته على أســـعار 
مـــواد البنـــاء، بمـــا ينعكـــس علـــى أســـعار 

العقارات.

عزوز علي

حول
العالم

فـــي  المفـــَرزة  العقاريـــة  الوحـــدات  ســـجلت مســـاحات 
الســـعودية خـــالل العـــام الماضـــي 2021 ضمـــن برنامج 
فـــرز الوحـــدات العقاريـــة، ارتفاًعا بنســـبة 28 % مقارنًة 
بالمســـاحات المفـــرزة خـــالل العـــام 2020، بزيـــادة ُتقدر 
بأكثـــر مـــن مليونـــي متـــر مربـــع، إذ بلـــغ عـــدد الوحدات 
المفـــرزة خالل العـــام الماضي ما يقـــارب 50 ألف وحدة 
عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 ماليين متر مربع.
يأتـــي ذلـــك ضمـــن الجهـــود المبذولـــة لتنظيـــم القطـــاع 
العقاري، وتعزيز الشـــفافية، وحفظ حقوق الُمالك ضمن 
المجمعات العقارية المشـــتركة، وضمان التوزيع العادل 
لالســـتفادة من المرافق المشـــتركة، بهدف زيادة نســـبة 

تملك األســـر الســـعودية إلى 70 % بحلـــول العام 2030 
تحقيًقا لمستهدفات برنامج اإلسكان، أحد برامج رؤية 

المملكة 2030.

واصـــل القطـــاع العقاري في إمارة دبـــي تأكيد مكانته 
كركيـــزة أساســـية للنمـــو لجميع القطاعات واألنشـــطة 

االقتصادية في دبي. 
فقد أظهر التقرير الســـنوي لسوق دبي العقاري الصادر 
عـــن دائـــرة األراضـــي واألمـــالك فـــي دبـــي أن الســـوق 
شـــهدت فـــي العـــام 2021، تســـجيل 84,772 تصرفـــا 
عقاريـــا بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم )81.7 
مليـــار دوالر( بنمـــو يصـــل إلـــى 65 % مـــن حيث عدد 
التصرفـــات، و71 % مـــن حيث القيمـــة، مقارنة بالعام 

الفائت 2020. 
فـــي حيـــن وصل عـــدد االســـتثمارات الجديـــدة خالل 
2021 إلـــى 72,207 اســـتثمارات، بقيمـــة 148 مليـــار 

درهـــم، يملكهـــا 52,415 مســـتثمرا، بنمـــو %73.7  من 
حيـــث عـــدد االســـتثمارات، و65.6 % مـــن حيث عدد 
المســـتثمرين، و100 % من حيث قيمة االســـتثمارات 

مقارنة بالعام 2020.

السعودية: زيادة 28 % بفرز المساحات العقارية الجديدة

تسجيل 84.8 ألف تصرف عقاري في دبي

انفوجرافيك

مزيد من التعافي العقاري في 2022 بفضل عودة التداوالت للمليار دينار 
مؤكدين تعزيز مكانة االستثمار بالعقارات في المملكة... عقاريون لـ “^”:

حجير: إشراك 
المطورين العقاريين 

فى إعادة رسم 
المخططات

العلي: العام 
2021 رحلة مليئة 

بالحيوية في سوق 
العقارات

األهلي: مواجهة 
التحديات باالستماع 
لمقترحات العقاريين 

والمستثمرين
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ناقش رئيس هيئة الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميرزا في إطار تعزيز 
التنميــة الحضريــة المســتدامة وتمكيــن المجتمعــات والشــركات واألفــراد 
االســتفادة مــن إمكاناتها؛ بوصفها محورًا مهما لمدن المســتقبل واألجيال 
القادمــة، حزمــة مــن الحلــول والخدمــات الرائــدة التي تقوم بدمــج موارد 
الطاقــة المتجــددة وتقنياتهــا في التنميــة الحضرية بما يحقق اســتدامتها 
ويســهم فــي خفــض بصمتها الكربونية ويســهم إيجابًا فــي مجمل الجهود 
المبذولة؛ لتحقيق األهداف الوطنية للطاقة المتجددة واألهداف الصفرية 
للكربــون، وذلــك فــي اجتمــاع عقــد افتراضيــًا مع وفــد رفيع المســتوى من 
شركة الطاقة الخضراء Green Energy، وهي إحدى شركات مجموعة 6 
Pence التي يترأســها طالل التحو رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث 
تقــدم شــركة الطاقة الخضراء حزمة مــن الحلول والخدمات الرائدة التي 
تخصصت بها الشركة منذ تأسيسها في العام 2017، وتشمل هذه الحلول 
والخدمات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وحلول تبريد وتسخين المياه 

بالطاقة الشمسية وتوفير مجموعة واسعة من اإلنارة الشمسية الذكية.

اللقـــاء، أشـــاد رئيـــس هيئـــة  وخـــال 
الطاقـــة المســـتدامة بجهـــود الشـــركة 
الشـــركات  أولـــى  إحـــدى  تعـــد  التـــي 
البحرينيـــة التـــي تقدم حلوالً شـــاملة 
للطاقـــة النظيفـــة ومنتجـــات حديثـــة 

تحســـن التجربـــة المعيشـــية وتعزيـــز 
لألفـــراد،  والبيئـــي  الطاقـــوي  الوعـــي 
كمـــا ســـلط ميـــرزا الضـــوء علـــى أبـــرز 
المســـتدامة  الطاقـــة  قطـــاع  مامـــح 
وتنـــاول فيـــه األبعـــاد المهمـــة لرؤيـــة 

الهيئة ورســـالتها، ومن ثـــم قدم لمحة 
عامة عن مبـــادرات الطاقة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة المتضمنة في كل من 
الخطـــة الوطنيـــة للطاقـــة المتجـــددة 

الطاقـــة  لكفـــاءة  الوطنيـــة  والخطـــة 
األســـاس  المرجـــع  تعتبـــران  اللتيـــن 
للخطط والمشـــاريع االســـتثمارية في 
هذا القطاع، وذلك بتجسيدهما الرؤى 

واألهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة 
البحريـــن،  لمملكـــة  الطاقـــة  وكفـــاءة 
المبـــادرات  إلـــى  خصوصـــا  وتطـــرق 
والمشـــاريع التـــي تعمل هيئـــة الطاقة 

المســـتدامة علـــى تحقيقهـــا بالتعاون 
مع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي والجهات ذات 
االختصـــاص والعاقـــة مثـــل مكتـــب 

تنظيم المهن الهندسية وغيرها.
من جانبه، أشـــاد طـــال التحو بجهود 
هيئة الطاقة المستدامة بقيادة ميرزا 
التي أســـفرت عن إنجازات وتطورات 
ملموســـة في قطاع الطاقة في مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدًا رغبـــة الشـــركة في 
تأســـيس عاقـــة تعـــاون مشـــترك مـــع 
والـــرؤى  الخطـــط  لتحقيـــق  الهيئـــة؛ 
التنمويـــة لقطـــاع التنميـــة الحضريـــة 
فـــي إطـــار االســـتدامة، وتم مناقشـــة 
مختلف األفكار الممكنة التي ستسهم 
وتحقيـــق  دعـــم  فـــي  مباشـــر  بشـــكل 
األهداف الوطنية في التنمية الشاملة 

المستدامة.

ميرزا يناقش دور الطاقة المتجددة في دعم مبادرات التنمية الحضرية
”Green Energy“ خالل اجتماع افتراضي مع وفد لشركة

االجتماع مع شركة الطاقة الخضراء
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ُعمان ستكون 
األولى في 

إطالق أدوات 
التمويل

توقعت كبيرة االقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض 
فــي مقابلــة مع “العربية” أن تقــل حاجة معظم دول الخليج لطرق أبواب 

أسواق التمويل الدولية، مرجعة توقعها هذا إلى صعود أسعار النفط.

تكـــون  أن  مبيـــض  ورجحـــت 
ســـلطنة عمان أولى الـــدول التي 
تبـــدأ بإطـــاق أدوات ديـــن للعام 
الجاري، ثـــم تأتي البحرين؛ نظرا 
للحاجـــات التمويليـــة فيمـــا تظل 
الفرصة قائمة لـــدى بعض الدول 
واإلمـــارات  الســـعودية  ومنهـــا 
وقطر، القتناص فـــرص التمويل 

من أسواق السندات والصكوك.
واســـتعرضت مبيـــض تقديـــرات 
لإلصـــدارات  المتوقعـــة  األرقـــام 
الديـــن،  أدوات  مـــن  الخليجيـــة 
فـــي  دوالر  مليـــارات   7 بقيمـــة 
دوالر  مليـــارات  و5  الســـعودية، 
لـــدى  مماثـــا  ورقمـــا  لإلمـــارات 
قطـــر، و2.5 مليار ريال عمان في 
ســـلطنة عمان، وحوالـــي ملياري 

دوالر للبحرين.
وأشـــارت إلـــى أن عمان ســـتكون 
مـــن أولـــى دول الخليـــج، لطـــرق 
فـــي  التمويـــل  أســـواق  أبـــواب 
األســـابيع المقبلـــة مـــع التحســـن 
الكبيـــر علـــى مســـتوى تخفيـــض 

الميزانيـــة واإلصاحـــات الماليـــة 
فـــي  االحتياطـــات  وزيـــادة 
المصـــرف المركـــزي العمانـــي من 
15 مليار ريـــال عماني إلى 19.5 
مليـــار ريـــال عماني في ديســـمبر 

الماضي.
المؤسســـات  إصـــدارات  وبشـــأن 
الخليجيـــة، قالت مبيض إن هذه 
المؤسســـات بحاجـــة ألن يكـــون 
لديهـــا تقييـــم لألداء المؤسســـي، 
تلجـــأ  وبالتالـــي  يعـــزز تصنيفهـــا 
أجـــل  مـــن  الديـــن؛  إلصـــدارات 
الحصول على تمويل استثماري.

خبير اقتصادي: البحرين ثاني دولة 
خليجية ستطلق أدوات تمويل في  2022 “األمل” تستضيف عروض مشروعات 15 من رواد المستقبل

في ختام برنامج “بداية”

الـــذراع  األمـــل،  مشـــاريع  أعلنـــت 
عـــن  األمـــل،  لصنـــدوق  االســـتثمارية 
استضافة يوم العرض لبرنامج “بداية” 
وتأهيـــل  تدريـــب  يســـتهدف  الـــذي 
رواد األعمـــال المســـتقبليين؛ لتقديـــم 
تضمـــن  متكاملـــة  تدريبيـــة  تجربـــة 
تحويـــل أفكارهـــم التجاريـــة الُمميـــزة 
إلـــى واقـــع ملمـــوس، عبـــر اســـتقطاب 
المشـــاريع،  لهـــذه  اســـتثمارية  فـــرص 
حيث تشـــمل المرحلـــة األخيرة عرض 

أفكارهم التجارية على المستثمرين.
مـــن  األولـــى  المرحلـــة  شـــهدت  وقـــد 
البرنامـــج مشـــاركة 40 فـــردًا من ذوي 
اختيارهـــم  تـــم  العاليـــة،  الكفـــاءات 
مـــن بيـــن عـــدد كبيـــر مـــن المتقدمين 
للبرنامـــج بلـــغ أكثـــر مـــن 400 متقدم؛ 
للتأهـــل للمرحلـــة األولـــى التـــي ركزت 
علـــى تقديم تجربـــة تدريبيـــة مكثفة 
تركز على تطوير أفكارهم وتحسينها 
واســـتعدادها لتعرض علـــى مجموعة 

من المستثمرين الخاصة بالبرنامج.
الثانيـــة  المرحلـــة  شـــهدت  فيمـــا   
واألخيرة مـــن البرنامج تأهل 15 رائد 
أعمـــال مســـتقبليًا منهـــم، وتـــم فيهـــا 
التركيـــز علـــى بنـــاء وتطويـــر خطـــط 

مفصلة لمشـــاريعهم وتجهيزها بشكل 
المســـتثمرين،  لعرضهـــا علـــى  نهائـــي؛ 
حيث ســـيتمكنون من تقديم أنفسهم 
بشـــكل مباشـــر للمســـتثمرين وشركاء 

األعمال المحتملين، وشـــرح أفكارهم 
المفصلـــة؛ مـــن  التجاريـــة وخططهـــم 
أجل الحصول على فرصة االســـتثمار 

الازم وتحويله إلى مشاريع.
بهذه المناســـبة، صرحـــت المدير العام 
الباجـــه جـــي  لمشـــاريع األمـــل، فجـــر 
“يســـرنا اإلعـــان عـــن اســـتضافة يوم 
العرض لبرنامج “بداية”، التي سيشهد 
منـــح 15 بحرينيـــًا مـــن رواد األعمـــال 
وعـــرض  مشـــاركة  فرصـــة  الناشـــئين 
أفكارهـــم التجاريـــة المتميـــزة بشـــكل 
مباشر للمستثمرين المحتملين، وذلك 
بعـــد اجتيازهـــم لعـــدد مـــن التحديات 
خـــال البرنامج، ســـاهمت في تطوير 
أفكارهـــم وضمان موافقتها لمتطلبات 

عزمهـــم  يـــدل  وإنمـــا  العمـــل.  ســـوق 
الـــذي شـــهدناه فـــي المرحلـــة األولـــى 
اســـتحقاقهم لهـــذه الفرصة، وشـــهادة 
على جدارتهم وتوافقهم مع متطلبات 

ريادة األعمال”.
وأضافـــت “نحـــن فـــي مشـــاريع األمل 
نحرص بشكل دائم على دعم أصحاب 
وتأهيلهـــم  وتمكينهـــم  المشـــاريع، 
بالشـــكل الذي يوفر لهم فرص توسعة 
معارفهـــم وآفاقهم فـــي عالم األعمال، 
وتزويدهـــم بالخبرة الازمـــة؛ إلنجاح 
أفكارهـــم ومشـــاريعهم، وإنمـــا يتمثل 
دورنا في تحديد واختيار واكتشـــاف 
واالســـتثمار  العاليـــة  الكفـــاءات  ذوي 
فـــي دعمهم وتطويرهم ومســـاندتهم؛ 
للنهـــوض بأفكارهـــم التجاريـــة، ولكن 
نجاحهـــم يتوقـــف على عملهـــم الجاد 

وأفكارهم المتألقة”.
الحـــق  وقـــت  فـــي  اإلعـــان  وســـيتم 
عـــن أســـماء الحائزيـــن علـــى الفـــرص 
االستثمارية، بعد االنتهاء من عرضهم 
لخطط مشاريعهم التجارية، واختيار 
األفـــكار األكثـــر تميـــزًا حســـب عـــرض 

الخطة واإلبداع.

فجر الباجه جي

يبلغ العائد 
المتوقع عليها 

% 1.39

“فيديكس إكسبريس” تقدم للشركات بالبحرين خيارات توصيل ومحددة زمنًيا
315 مليار دوالر حجم سوق الشحن بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا

ــكــــس  ــديــ ــيــ أعـــــلـــــنـــــت فــ
إكـــــســـــبـــــريـــــس، شـــركـــة 
ــريـــع األكـــبـــر  الـــنـــقـــل الـــسـ
كوربوريشن  فيديكس  لشركة  التابعة  عالميًا 
الرمز  تحت  نيويورك  بورصة  في  والمدرجة 
أولــويــة  خــدمــة  إطـــاق  عــن   )NYSE: FDX(
FedEx Inter� السريعة  الدولية  “فيديكس 
البحرين  في   ”national Priority Express
المرونة  الدولي  الشحن  عماء  تمنح  والتي 
في جدولة توصيل شحناتهم بحلول الساعة 
إلــى  الــظــهــيــرة  أو فــي وقـــت  10:30 صــبــاًحــا 
هذه  وبموجب  العالم.  مــن  مــحــددة  وجــهــات 
لعمائها  فيديكس  ستوفر  الجديدة،  الخدمة 
مجموعة متنوعة من خيارات الشحن الدولي 

ذات األولوية المحددة زمنيًا.
انتقاء  البحرين  فــي  للشركات  اآلن  ويمكن 
خـــيـــارات تــوصــيــل أكــثــر مـــرونـــة ومـــاءمـــًة 

تتناسب واحتياجاتها.
ــيــة  ــدول ــــويــــة فــيــديــكــس ال تـــوفـــر خـــدمـــة أول
السريعة التي تم إطاقها حديًثا لعمائها في 
مملكة البحرين إمكان التوصيل عند الساعة 
إلى  الظهيرة  أوقـــات  فــي  أو  صباًحا   10:30
وجهات محددة في آسيا والواليات المتحدة 
وكندا وأوروبا، توفر فيديكس الدولية األولى 
في  لعمائها   ”  FedEx International First“

مملكة البحرين خيار التوصيل المبكر لوجهات 
ورموز بريدية محددة في الواليات المتحدة 
وكندا وأوروبا، توفر أولوية فيديكس الدولية 
خدمة   ”FedEx International Priority“
 220 من  أكثر  إلى  اليوم  نهاية  التوصيل في 

دولة ومنطقة حول العالم.
والعابرة  زمنًيا  المحددة  الشحن  تأتي خدمة 
لدعم  فيديكس  جــهــود  مــن  كــجــزء  لــلــحــدود 

على  الطلب  فيه  يرتفع  وقــت  فــي  الشركات 
الــتــجــارة الــعــابــرة لــلــحــدود بــوتــيــرة مــتــزايــدة، 
المتوقع أن يبلغ سوق الشحن في  حيث من 
مليار   315 وإفريقيا  األوســط  الشرق  منطقة 
مركب  سنوي  نمو  معدل  يحقق  وأن  دوالر، 

بنسبة 4 % بحلول العام 2027.
الخدمة  تعليقها على إطاق هذه  إطار  وفي 
الجديدة، قالت رئيس منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ والشرق األوسط وإفريقيا، لدى شركة 
“ستسهم  بريت  كــوال  إكسبريس  فيديكس 
السريعة  الــدولــيــة  فيديكس  ــويــة  أول خــدمــة 
في تعزيز محفظة أعمالنا السيما أن إطاقها 
يأتي مع بدء التعافي االقتصادي وفي مرحلة 
أهمية  والمستهلكون  الــشــركــات  فــيــه  تــضــع 
وقيمة عالية لخدمة التوصيل المحددة زمنًيا 
إلى  تشير  توقعات  ووســط  للتتبع،  والقابلة 

المزيد من النمو في هذا القطاع”.
فيديكس  أولــويــة  “ستخولنا  بريت  وتابعت 
التوصيل  تــقــديــم خــدمــة  الــســريــعــة  الــدولــيــة 
تتطلب  الــتــي  الــحــســاســة  للشحنات  الــمــبــكــر 
ســرعــة كــبــيــرة فــي الــتــســلــيــم، بــاإلضــافــة إلــى 
والخيارات  الخدمات  من  موسعة  مجموعة 
التي تتناسب مع احتياجات الشركات الكبيرة 
عمائها  إلــى  الــوصــول  وتخولها  والــصــغــيــرة 

بفعالية أكبر”.
وتشكل الخدمات اللوجستية السريعة جزًءا 
اإللكترونية  التجارة  قيمة  سلسلة  من  مهًما 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. ويـــتـــوقـــع الــمــســتــهــلــكــون 
ومتخصصة  سريعة  توصيل  خيارات  اليوم 
15 % من  قـــرابـــة  أن  إلـــى  نـــظـــًرا  ــمــة؛  ومــائ
تجربة  يكرروا  لن  اإلنترنت  عبر  المتسوقين 
الشراء اإللكتروني في حال لم تصل شحنتهم 

في الوقت المحدد.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقم 
249 من صكوك السلم اإلسامية 
الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التـــي 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
المركـــزي نيابة عن حكومة مملكة 
اإلصـــدار  قيمـــة  تبلـــغ  البحريـــن. 
43 مليـــون دينـــار بحرينـــي لفترة 
فـــي  تبـــدأ  يومـــًا   91 اســـتحقاق 
أبريـــل   13 إلـــى   2022 ينايـــر   12
2022. ويبلـــغ العائد المتوقع لهذه 
الصكـــوك 1.39 % مقارنـــة بســـعر 
العائـــد 1.46 % لإلصدار الســـابق 
بتاريـــخ 15 ديســـمبر 2021، علمـــًا 
بأنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار 

بنسبة 189 %.

43 مليون دينار 
لصكوك السلم 

قصيرة األجل
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وظائف مالية ستختفي خالل 5 سنوات.. رئيس جمعية المحللين الماليين:

1 % توقعات ارتفاع أو انخفاض مؤشر البورصة في يناير.. المستشار االستثماري معين:

رأى المستشــار االســتثماري أســامة معيــن أن هنالــك توازًنــا فــي العمليــات وأداء الســوق من 
حيــث عمليــات البيــع والشــراء ببورصــة البحريــن فــي شــهر ينايــر، إذ إن االرتفاع األســبوعي 
لــن يزيــد عــن 1 % ولــن يقــل عــن 1 % كذلك بســبب الهــدوء الموجود، مشــيًرا إلــى أن الوضع 
االقتصادي الحالي ال يسمح بمغامرات كبيرة وسيكون هنالك دائًما تحفظ في عمليات البيع 

والشراء وسيالحظ هذا التحفظ خالل شهر يناير هذا العام كما هو معتاد.

وذكر معين أن شهر يناير ال يتوقع فيه ارتفاع 
األسهم  حملة  إن  إذ  كبير،  انــخــفــاض  أو  كبير 
للشركات  الرابع  للربع  المالية  النتائج  ينتظرون 
أو  يترقبونها  كــانــوا  التي  بالبورصة  الــمــدرجــة 
ومن  يحملونها،  الــتــي  األســهــم  مــن  يتوقعونها 
مشيًرا  لديهم،  الموجودة  االستثمارية  الحقيبة 
إلى أن العديد من المستثمرين لديهم حقيبة بها 
األسهم المتداولة بشكل كبير واألقل والمتوسط 
وغيرها، ولكن يتم النظر لمعدل ربحي أعلى من 
فيتم  السوق  في  الموجودة  الربحية  المعدالت 
النظر لكل هذا، مضيًفا أن شهر يناير دائًما في 
وأكبر  أعلى  بشكل  للشراء  فرصة  وجــود  حــال 
ستتم هذه العمليات أما إذا كانت هنالك فرص 
للبيع ستكون موجودة، وسيكون هنالك توازن 

في شهر يناير المعتاد.

األسبوعي  البورصة  أداء  تحليل  فقرة  وركــزت 
فــي بــرنــامــج “الــبــحــريــن فــي أرقــــام”، على أداء 
2022، واستحواذ  البورصة في األسبوع األول 
المصرف  على  المالية  اتــش  أف  جي  مجموعة 
الشركات  ألداء  والتوقعات  التجاري،  الخليجي 
النتائج  عن  اإلعــان  موعد  قــرب  مع  يناير  في 

المالية للربع الرابع للشركات المدرجة.
الــبــحــريــن فــي أول  ــدايــة أداء بــورصــة  وعـــن ب
الـــذي أغلق   2022 الــجــديــد  ــعــام  ال أســبــوع مــن 
العام بتراجع نسبته نصف  البحرين  فيه مؤشر 
نقطة مئوية تقريًبا، أوضح معين أن المستثمر 
االتجاه  في  يبدأ  العام  من  األخير  الربع  بنهاية 
نحو شراء األسهم التي بإمكانها أن تكون أسهم 
رابحة توزع أرباًحا أو أسهًما أو غيرها، وما هي 
الشركات المدرجة التي حققت أرباحًا وحققت 

العام، وهنا يبدأ المستثمر  تطور ايجابي خال 
في الشراء فترتفع األسهم بشكل معين، ورأينا 
متتالية  ارتفاعات  من  الثاني  الربع  خال  ذلك 

في أسعار األسهم.
وقوية  مشجعة  كانت  النتائج  أن  إلــى  وأشـــار 
أن شركة  كما  المالية،  اتش  أف  لمجموعة جي 
التطور  هــذا  تحقق  لــم  )ألــبــا(  البحرين  ألمنيوم 
فالمستثمر  طويلة،  سنوات  في  الربحية  وهذه 
في الماضي يرى السهم يرتفع ويشتري، واآلن 
بين  ما  ويقرأ  األسهم  لهذه  ذكــي  بشكل  يتطلع 
ــعــنــاويــن فــنــجــد أن هـــذه األســـهـــم هـــي الــتــي  ال
بنهاية  األكــبــر  ــشــراء  ال كمية  على  اســتــحــوذت 

العام.
وأضاف أن بداية العام الجديد يكون هنالك نوع 
من الهدوء في التداوالت، وقد انخفضت كمية 
الــمــتــداولــة فــي األســبــوع األول بشكل  األســهــم 
كبير وهذا االنخفاض دليل على أن الذي اشترى 
أسهم ينتظر اآلن حتى يحقق أرباحا ويبدأ في 
العام  البحرين  لمؤشر  نظرنا  وإذا  البيع،  عملية 
وهذه  فقط  نقطة  نصف  هي  ولكن  أحمر  لونه 
العام  بداية  الذي تا  الهدوء  النصف نقطة هي 

ألن المستثمرين اآلن ينظرون لعمليات تحقيق 
الربح، وهذا ال  يؤثر على أداء البورصة بشكل 
كبير، فالنصف نقطة ال تؤثر، فيمكن أن نجدها 
خال أيام ارتفعت إلى نقطة خضراء أو نقطة 
تراجيدي  عمل  هنالك  وليس  واقع  هذا  حمراء 

في السوق.

اتش  أف  جي  مجموعة  استحواذ  وبخصوص 
الــمــالــيــة عــلــى الــمــصــرف الــخــلــيــجــي الــتــجــاري، 
أوضح معين أن مجموعة جي اف اتش المالية 
تتمتع  بحرينية  استثمارية  مالية  مؤسسة  هي 
بسمعة قوية جًدا وأداء قوي جًدا، وقد تحولت 
السنوات  في  جــًدا  كبيًرا  بشكل  المؤسسة  هذه 
المؤسسات  أهــم  مــن  واحـــدة  لتصبح  الماضية 
المالية في المنطقة بما نشاهده اآلن من تطور 
من  والتخارج  واستحواذاتها  استثماراتها،  في 
المالية  المؤسسة  هذه  أن  إلى  مشيًرا  مشاريع، 
االستثمارية البنكية بحاجة اآلن إلى ذراع قوي 
التي سوف  االستثمارية  الــذراع  تجاري، وهذه 
استثماراتها  أداء  في  المجموعة  عليها  تستند 
الخليجي  الــمــصــرف  هــي  وتــمــويــاتــهــا  المقبلة 
إنشائه،  في  المجموعة  ساهمت  الذي  التجاري 
مــتــوقــًعــا أن تــصــبــح مــجــمــوعــة جــي اف اتــش 
بنوك االستثمار في  المالية  واحــدة من أفضل 
المنطقة في األعوام القادمة وسيكون المصرف 
الخليجي التجاري واحًدا من األدوات للوصول 

لهذه الغاية.

الوضع االقتصادي الراهن ال يسمح بمغامرات كبيرة بسوق األسهم

كشــف رئيــس جمعيــة المحلليــن المالييــن المعتمديــن فــي البحريــن CFA، علــي الموالني، عــن أن الجمعية ســتعلن قريًبا عن إطالق شــهادة 
برنامــج الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات في قطاع االســتثمار، وســتكون البحريــن واإلمــارات أول دول المنطقة في 
تقديــم الشــهادة بالقطــاع المالــي والمصرفــي، مؤكــًدا أهميــة هــذا البرنامج لوجــود جهود على مســتوى المملكــة والمجتمــع لتطبيق أفضل 

الممارسات وقطاع االستثمار.

 ولفــت الموالنــي إلــى أن الجمعيــة تعمــل فــي العــام الجــاري 2022 مــع معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة )BIBF( على شــهادة 
متخصصــة فــي االســتثمار اإلســالمي لوجــود جــزء مفقــود فيهــا نوًعا مــا، إذ إن الشــهادات المتخصصة في االســتثمار اإلســالمي لممتهني 

االستثمار والمحلل المالي المعتمد غير موجودة، مشيًرا إلى أنه ستصدر في األشهر القادمة أخبار إيجابية عنها.

ــى الــحــديــث عن  ــي الـ ــمــوالن وتـــطـــرق ال
قــائــا   )19 )كـــوفـــيـــد  ــا  ــ كــــورون جــائــحــة 
التحديات،  معها  وجلبت  جــاءت  إنها 
في  عملها  واصلت  الجمعية  أن  مؤكدا 
“متمهن”  وبــرنــامــج  الثقافية  الــبــرامــج 
استخدام  طريق  عن  “قــدوة”  وبرنامج 
ــنـــولـــوجـــيـــا، مـــعـــرًبـــا عــــن فــخــره  الـــتـــكـ
يتكون  إذ  الجمعية  فــي  بالمتطوعين 
ومــع  أعـــضـــاء   6 مـــن  اإلدارة  مــجــلــس 
شخًصا   40 العدد  يتجاوز  المتطوعين 
يبذلون  الــذيــن  والــشــابــات  الشباب  مــن 
في  ساهم  مما  الجمعية  لدعم  الجهود 

تحول البرامج إلى افتراضية.
المستوى  على  الجائحة  أن  إلى  ولفت 
على  االعــتــمــاد  وتــيــرة  ســرعــت  المهني 
وقت  فــي  أتــت  أنها  كما  التكنولوجيا، 
الكثير  ــــى  إل االســتــثــمــار  قــطــاع  يــنــظــر 
ــتــي بــهــا تــكــنــولــوجــيــا،  ــجــوانــب ال مـــن ال
إلى  مشيرا  الوتيرة،  هذه  من  وسرعت 
أصــدره معهد  تقرير  آخر إحصائية من 
الــذي أظهر وجــود قناعة كبيرة   )CFA(
 10 إلـــى   5 خـــال  االســتــثــمــار  لممتهني 
الوظائف  تتغير  بــأن  الــقــادمــة  ســنــوات 
بــشــكــل كــبــيــر، مــوضــحــا أن اســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــن جـــزئـــيـــات  ــ ــي الـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــل فـ ــدخــ ــ ي
ضرورة  التقرير  يبين  حيث  االستثمار، 
الــذكــاء  مــع  الــذكــاء االصطناعي  دمــج 
البشري، إذ أن هنالك الكثير من األمور 

الشخص  ومعرفة  األخاقيات  مثل 
ــام  ــ عــلــى مــســتــوى أكـــثـــر مـــن األرقـ
ــتــعــامــل مـــع الــشــخــص،  وكــيــفــيــة ال
التكنولوجيا  وهذه األمور ال تزال 
ــقــــرار عن  ــ ــذ ال ــأخـ ــم تــغــطــيــهــا وتـ لـ
في  أهمية  هنالك  كما  الشخص، 
المستقبل ووظائف في المستقبل 
الــذكــاء  بين  الــدمــج  فيها  يــدخــل 

االصطناعي والذكاء البشري.
ــزت فــقــرة حــديــث الــســاعــة  ــ وركـ

في  “البحرين  برنامج  في  االقتصادية 
أرقام” الذي يبث مباشرة كل يوم أحد 
البحرين،  ببورصة  الــتــداول  قاعة  مــن 
على برامج ومبادرات جمعية المحللين 
 )CFA( الماليين المعتمدين في البحرين
لتطوير  المستقبلية  الخطط  أبرز  وعن 
قطاع إدارة االستثمار والتحليل المالي، 
 ،CFA المعتمد  المالي  المحلل  وشهادة 

وغيرها.
جمعية  أن  عـــن  ــوالنـــي  ــمـ الـ وتـــحـــدث 
الــمــحــلــلــيــن الــمــالــيــيــن الــمــعــتــمــديــن في 
مهنية  جمعية  هــي   )CFA( الــبــحــريــن 
ــاع مــمــتــهــنــي االســتــثــمــار  ــطـ تـــخـــص قـ
2005، حيث  الــعــام  فــي  إطــاقــهــا  تــم 

وحالًيا  عضوا   50 بقرابة  بــدأت 
عضًوا   250 مــن  أكثر  تضم 
جميعهم من حملة شهادات 
ــي الــتــحــلــيــل  االعـــتـــمـــاد فـ

الـــمـــالـــي واالســـتـــثـــمـــار، 
مشيًرا إلى أن الجمعية 
هــي واحــــدة مــن 150 
ــي الـــعـــالـــم  ــ جـــمـــعـــيـــة فـ
تـــنـــضـــوي تـــحـــت مــعــهــد 

CFA، معرًبا عن 

فخر أعضاء الجمعية بأن عدد األعضاء 
في البحرين يعتبر األكبر في المنطقة، 
 )CFA( إلى أن عدد أعضاء معهد  الفًتا 

في العالم يبلغ 170 ألف عضو.

الخطط المستقبلية

لتطوير  المستقبلية  الخطط  أبــرز  وعــن 
قطاع إدارة االستثمار والتحليل المالي، 
أوضح أن جمعية )CFA( على مر األعوام 
ركزت على شرائح مختلفة من المجتمع 
وقطاعات، ومن األهداف الرئيسة: دعم 
العلمية  المادة  بنشر  االستثمار  ممتهني 
وذلـــك عن  بينهم  االســتــثــمــاري  والــفــكــر 
الثقافية  الفعاليات  تنظيم  طريق 
والمؤتمرات وكذلك القيام 
ــالـــعـــمـــل ومـــســـاعـــدة  بـ
ــي  الــــــراغــــــبــــــيــــــن فـ
تــقــديــم االمــتــحــان 
والــــحــــصــــول عــلــى 
شـــــهـــــادة الــمــحــلــل 
ــمــعــتــمــد  ــــي ال ــال ــمــ ــ ال
أمـــر  وهــــــــذا   CFA

مستمر.
الجمعية  أن  إلى  ولفت 

ــرة بـــعـــدد مــن  ــتـ ــفـ ــذه الـ ــ ــي هـ قـــامـــت فــ
الــمــبــادرات ولعل واحــدة من أهــم هذه 
حيث  “متمهن”  برنامج  هي  المبادرات 
إلى  خريجين  بــإعــداد  الجمعية  تــقــوم 
ســـوق الــعــمــل، اذ بـــدأ الــبــرنــامــج مــنــذ 6 
7 أعــوام في فترة كــان بها تراجع  إلــى 
االستثمارات،  أخصائيي  توظيف  في 
بالتواصل مع شركات  الجمعية  فقامت 
المؤسسات المالية لمعرفة أوجه الخلل، 
لديها  الــمــؤســســات  أغــلــب  ووجـــدت أن 
المتقدمين  أن  إال  لــلــتــوظــيــف  فـــرص 
الــمــهــارات  فــي  نقص  لديهم  للوظائف 
والعرض  القيادة  تشمل  التي  الناعمة 
ــهــم  ــن أن ــم مــ ــرغــ ــ ــل عـــلـــى ال ــواصــ ــ ــت ــ وال
ــــى أن  ــًرا إل مــتــفــوقــون دراســــًيــــا، مــشــي
عددهم  يــتــراوح  لانضمام  المتقدمين 
يتم  سنوًيا  شخًصا  و300   200 بين  ما 
60 شخًصا من بينهم لانضمام  اختيار 
يتم  أسابيع   10 مــدتــه  الـــذي  للبرنامج 
فيها إعدادهم لسوق العمل، إضافة إلى 
المالية  ترتيب الجمعية مع المؤسسات 
ــدى هذه  ــى 6 أشــهــر ل بــتــدريــب يصل إل

المؤسسات.
ــه يــوجــد حالًيا  ــى أن ولــفــت الــمــوالنــي إل
من  الــســوق  فــي  يعملون  شخص   500
متمهن  بــرنــامــج  فــي  المنضوين  ضمن 
منذ انطاقه، وقد كان لهم دور أو كان 
لــلــبــرنــامــج دور فــي تــوظــيــفــهــم، وهــذه 

إحدى مبادرات الجمعية.
مبادرات  لديها  الجمعية  أن  وأضــاف 

برنامج  أخــرى، منها مبادرة قدوة وهو 
ــتــم فــيــه دعـــــوة عــــدد من  تــوجــيــهــي ي
األعـــضـــاء لــتــوجــيــه الــجــيــل الـــقـــادم من 
ممتهني االستثمار للعمل بشكل ممنهج 
ــدى 6 أشـــهـــر لــوضــع  وواضــــــح عــلــى مــ
تواصل  هنالك  ويــكــون  بينهم  أهـــداف 
برنامج ممتهن  أن  بينهم، مؤكًدا  دوري 
ليس  تنفيذهما  يــتــم  قـــدوة  وبــرنــامــج 
فقط على مستوى البحرين ولكن على 
الــعــالــم، فــقــد تــواصــل المعهد  مــســتــوى 
تجربة  إلعـــادة  بالبحرين  الجمعية  مــع 
ــرى، مضيًفا  بـــدول أخــ الــتــجــارب  هـــذه 
من  عــدد  في  يطبق  متمهن  برنامج  أن 
بطلب  “إلينا  المعهد  تقدم  وقــد  الــدول 

للحصول على حق البرنامج واسمه”.

شهادة المحلل

المعتمد  الــمــالــي  الــمــحــلــل  شـــهـــادة  ــن  وعـ
شــهــادة  أن  الـــمـــوالنـــي  ــح  ــ أوضـ  ،)CFA(
وتتكون  ذلك،  من  أشمل  المالي  التحليل 
على  يــعــتــمــد  جــــزء  أول  أجــــــزاء،   3 مـــن 
كالسندات  الــمــالــيــة  ــاألدوات  ــ بـ الــتــعــريــف 
واألســهــم والــقــطــاع الــعــقــاري والــشــركــات 
هذه  لفهم  المهمة  األســاســيــات  وإعــطــاء 
األدوات، والجزء الثاني يركز على تقييم 
الــســهــم  تــقــيــيــم  وكــيــفــيــة  األدوات  هــــذه 
لهذه  الــعــادلــة  والقيمة  والــعــقــار  والــســنــد 
األدوات، والجزء الثالث تنظر في كيفية 
إدارة المحافظ واالستثمار وهذا ما يميز 
البرنامج في أنه يعطي المهارات والخبرة 

المحافظ،  إلدارة  المطلوبة  والــمــعــرفــة 
وفن  علم  المحافظ  إدارة  أن  إلى  مشيًرا 
الن بها الكثير من العوامل ثابتة وعوامل 
التي  المؤسسة  أو  الشخص  إلــى  تنتمي 

تدير استثماراتها.
ــى أن شـــهـــادة الــمــحــلــل الــمــالــي  ــفــت إلـ ول
المعتمد تعتبر األبرز في قطاع االستثمار 
عن  مــعــرًبــا  الماجستير،  تــعــادل  كــشــهــادة 
ــوام الــمــاضــيــة يتم  ــ فــخــره بــأنــه فــي األعـ
بين  مــا  وتــخــريــج  حــفــل  تنظيم  ســنــوًيــا 
أحد  في  العدد  وصــل  إذ  طالًبا،  و40   30
خريجا   43 إلــى  الجائحة  قبل  ــوام  األعــ
يعطي  العدد  وهــذا  البحرين،  مملكة  في 
ليس  أنه  إلى  مشيًرا  المال،  لقطاع  دعما 
بالضرورة أن يعمل جميع الخريجين في 
منهم  جــزء  سيعمل  إذ  االستثمار،  إدارة 
في التحليل المالي وآخرين في قطاعات 
مساندة إلدارة األصول، وهذه المساهمة 
التي تقوم بها هذه الشهادة في البحرين.

من حملة  دفعة خريجين  آخــر  أن  وذكــر 
شهادة المحلل المالي المعتمد بلغ عددها 
23 خريجا، وقد تراجع قليا عن األعوام 
بينها  ــبـــاب واضـــحـــة مـــن  ــمــاضــيــة ألسـ ال
الــجــائــحــة وتــغــيــر طــريــقــة االمــتــحــان من 
ورقـــي إلــى أونــايــن، مــســتــذكــًرا أنــه في 
كان  شهادته  استلم  عندما   2009 الــعــام 
وكــان   5 الــمــســرح  على  الخريجين  عــدد 
العدد كبير آنذاك، مضيًفا أنه ال يزال العدد 
أعـــداد  ــودة  عـ متمنيا  كــبــيــر،  خــريــجــا   23

الخريجين إلى ما قبل الجائحة.

 500 خريج من برنامج “متمهن” في سوق العمل
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التغييرالسعر 0.9200.000 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

السعر

السعر

التغيير

التغيير

0.350 دوالر

0.097 دينار

0.000

0.000

مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 5.13+0.410 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.25+0.805 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.
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الثالثاء
11 يناير 2022 - 8 جمادى الثانية 1443 

أكـــدت الناطقـــة اإلعالميـــة لجمعية 
البحريـــن لمراقبـــة حقـــوق اإلنســـان 
لجنـــة  أن  المحجوبـــي  نعيمـــة 
“نزاهـــة” بالجمعية -المعنية بمراقبة 
االنتخابات- ستتقدم بطلب رسمي 
إلى رئيس لجنة االنتخابات للدورة 
)30( لمجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 

وصناعة البحرين.
فـــي تصريـــح  المحجوبـــي  وقالـــت 
لــــ “البـــالد االقتصـــادي”: “إن غرفـــة 
تعتبـــر  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
الممثـــل الرئيـــس للقطـــاع الخـــاص 
عـــن  المعبـــر  والصـــوت  البحرينـــي 
مجتمـــع المـــال واألعمال بأنشـــطته 
بعراقتهـــا  المختلفـــة  وقطاعاتـــه 
الممتـــدة ألكثـــر مـــن 80 عامـــًا. منـــذ 
تأسيسها العام 1939م وهو نموذج 
مهـــم للديمقراطيـــة مؤمنـــة بنزاهة 
االنتخابات في البحرين والمنطقة”.

وأكـــدت المحجوبي “هـــذه الخطوة 
تأتـــي بنـــاء علـــى حـــرص الجمعيـــة 
واهتمامها بمتابعة جميع انتخابات 
البحريـــن، فقـــد راقبـــت االنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة داخـــل وخـــارج 
الـــدورات  مـــن  لعـــدد  البحريـــن 
والنقابـــات  الجمعيـــات  وانتخابـــات 
واالتحـــاد العمالـــي وغرفـــة التجارة 
سابقا، وشـــاركت بمراقبة انتخابات 
بـــدورات  وتقـــوم  ودوليـــة  عربيـــة 
خـــالل  مـــن  فالجمعيـــة  تدريـــب، 
لجنـــة “نزاهـــة” لمراقبـــة االنتخابات 
تريـــد دعم عمـــل لجنـــة االنتخابات 

بالغرفة”.

األهليـــة  “المراقبـــة  وأضافـــت 
المسجلة قانونيا مهمة ألجل التأكد 
من تطبيـــق أعلى معاييـــر الحوكمة 
فـــي العمـــل االنتخابـــي وفًقـــا لنظام 
فـــي  التجاريـــة  الغـــرف  انتخابـــات 

العالم”.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة التأكـــد مـــن 
أهمية التزام المترشـــحين لعضوية 
الغرفة بالنظام العام وقيم المجتمع 
والتنافـــس العـــادل، ومراعاة التقيد 
والتعليمـــات،  واللوائـــح  باألنظمـــة 
المترشـــحين  حقـــوق  ومراعـــاة 
اآلخريـــن بمـــا في ذلك عـــدم التأثير 

على حمالتهم االنتخابية.
المحجوبـــي تصريحهـــا  واختتمـــت 
بالقول “ســـيكون لنـــا كذلك دور في 
دعـــم اإلدارة القادمـــة بعـــد فوزهـــا 
بانتخابـــات شـــفافة للقيـــام بدورها 
فـــي الدفـــاع عـــن مصالـــح األعضاء 
الجهـــات  لـــدى  الخـــاص  والقطـــاع 
القوانيـــن  واقتـــراح  الرســـمية، 
واألنظمـــة التي تصـــب في مصلحة 
اللجـــان  فـــي  وتمثيلهـــم  القطـــاع، 
والهيئات المحلية والدولية وغيرها 

من أهداف الغرفة”.

“حقوق اإلنسان” ستراقب انتخابات “الغرفة”

حسابات مشاهير “السوشل ميديا” ليست مستثناة من رقابة البنوك

السوق خالية من المواشي واألسعار ترتفع 20 %

رئيس “المصارف” أيد الخطوة اإلماراتية ودعا لبحرنتها... “المركزي” لـ “^”:

30 % زيادة في قيمة األعالف

أكـــد مصـــرف البحريـــن المركـــزي أن البنـــوك العاملـــة فـــي 
الخاصـــة  للمخاطـــر  تقييـــم  بإجـــراء  “مطالبـــة  المملكـــة 
بالتعامـــالت والتحويـــالت المالية المتعلقـــة بالعمالء دون 
أي اســـتثناء”، بمن فيها حســـابات مؤثري مواقع التواصل 

االجتماعي وفناني “السوشل ميديا” والمشاهير.
“البـــالد  لــــ  تســـاؤالت  علـــى  رده  فـــي  “المركـــزي”  وعّلـــق 
االقتصادي” بشأن إمكانية أن يحذو المصرف حذو البنوك 
المركزيـــة فـــي المنطقـــة لتشـــديد الرقابـــة على حســـابات 
مشـــاهير “السوشـــل ميديـــا” بالقـــول “إن قانـــون مكافحة 
غســـل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلـــك اللوائح الصادرة 
عـــن المصـــرف المركزي تنـــص علـــى المتطلبـــات الواجب 
تطبيقها من قبل كافة المعنيين على كافة العمالء بحسب 
طبيعـــة عملهـــم بمـــا يتناســـب مـــع درجـــة مخاطـــر غســـل 

األموال أو تمويل اإلرهاب المرتبطة بالعميل”. 
يأتـــي رد مصـــرف البحريـــن المركـــزي بالتزامـــن مع توجه 
البنـــوك المركزية فـــي المنطقة، آخرها المصـــرف المركزي 
اإلماراتـــي، إلصـــدار تعميمـــات تدعـــو البنوك إلـــى مراقبة 
والفنانيـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  مؤثـــري  حســـابات 

فـــي  األمـــوال  مـــن أن دوران  للتأكـــد  والمشـــهورين 
حساباتهم المصرفية يتناسب مع ما هو مصرح به 

عند فتح تلك الحسابات. 
وفـــي ســـياق متصـــل، أكـــد رئيس 
مصـــارف  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
أن  يوســـف،  عدنـــان  البحريـــن، 

الرقابـــة  فـــرض  علـــى  اإلقـــدام 
التواصـــل  مؤثـــري  حســـابات  علـــى 

والمشـــاهير  والفنانيـــن  االجتماعـــي 
“خطـــوة فـــي االتجـــاه الصحيح ولـــن تجد أي 

ممانعـــة من قبـــل المصـــارف والبنوك في 
المملكة”.

وبين يوســـف أن “البحرين تمتلك نظاًما مالًيا قوًيا بفضل 
التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تـــم ســـنها للقطـــاع المالـــي، 
وتتفـــوق على دول المنطقة في هـــذا المجال”، مؤكًدا أنه 
يؤيـــد مثل هذه الخطوة كونها تحمي االقتصاد البحريني 

مـــن المخالفـــات المالية وعمليات غســـل األموال وغيرها، 
وتنســـجم كذلـــك مع مـــا يتـــم اتخاذه مـــن تدابيـــر معززة 
للنظـــام المالي وتتماشـــى مع اإلطار التشـــريعي والرقابي 

لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب”.
وتعمـــل الدول على مثـــل هذه اإلجراءات لمنع اســـتغالل 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي ألغـــراض غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، والجرائم األصلية ذات الصلة، والتأكد 
مـــن أن الحســـاب المصرفـــي يســـتخدم للغـــرض المفتوح 
ألجلـــه، ضـــرورة االنتبـــاه إلـــى عوامـــل الخطـــر المختلفة، 
والمؤشـــرات التـــي يمكـــن أن تســـاعد علـــى الكشـــف عـــن 

المعامالت المشبوهة، واإلبالغ عنها عند التعامل معها.
إلـــى ذلـــك، وجـــه مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
المركـــزي مـــن البنوك في دولة اإلمارات مراقبة حســـابات 
مؤثـــري التواصـــل االجتماعـــي والفنانيـــن والمشـــهورين، 
للتأكـــد مـــن أن دوران األمـــوال في 
الحســـاب المصرفي يتناســـب مع 

ما هو مصرح به عند فتحه.

قـــال تاجـــر المواشـــي علـــي الفضالة إن 
الســـوق  فـــي  الحيـــة  المواشـــي  أســـعار 
المحلية تشـــهد حالًيا زيادة في األسعار 
بنســـبة 20 %، مع اقتراب شـــهر رمضان 
المبارك، إذ يســـتعد التجار الشهر المقبل 
الطلـــب  لمواجهـــة  االســـتيراد  لزيـــادة 

المتزايد في الشهر الفضيل.
وأبلغ الفضالة “البالد” أن سوق المواشي 
الحيـــة اليـــوم شـــبه خالية من الماشـــية 
مقارنة مع الشـــهرين الماضيين، مشـــيًرا 
الســـوق  فـــي  المواشـــي  عـــدد  أن  إلـــى 
حالًيا ال تشـــكل ســـوى 5 % من إجمالي 
المعـــروض فـــي خـــالل األشـــهر الثالثـــة 
الماضية؛ بسبب زيادة الضريبة وارتفاع 

األسعار.

وأشـــار الفضالة إلى أن الســـوق شـــهدت 
زيادة في أســـعار المواشـــي بين 10 إلى 
20 دينارا بحســـب نوع الماشـــية ســـواء 
الصوماليـــة أو غيرهـــا، مبينـــا أن أســـعار 
اللحوم الصوماليـــة ارتفعت لتبلغ قرابة 
55 دينـــارا مقارنـــة بنحـــو 40 دينارا في 
حيـــن ارتفعـــت أســـعار اللحـــوم العربية 
مثل العجـــل األردني ســـتزيد بحيث لن 

تقل عن 125 دينارا.
وأشـــار الفضالـــة إلى أن أســـعار مختلف 
أنـــواع العلـــف قفـــزت أيضـــا 30 % إلـــى 
جانـــب أســـعار الشـــحن التـــي ارتفعـــت 
بنفـــس النســـبة وزيادة أســـعار الضريبة، 
مناشـــدا الجهات المعنية مراجعة فرض 
القيمـــة المضافة علـــى مدخالت اإلنتاج 
فـــي تربيـــة المواشـــي المحليـــة والتـــي 

تمس احتياجات الناس الغذائية.
وتابـــع “أنـــه فـــي الوقـــت الســـابق كانت 
شـــحنة البرسيم )بالة( زنة 20 كيلو نحو 
3.3 دنانيـــر لترتفـــع إلـــى 5.8 دنانيـــر، إذ 
يتم اســـتيرادها من دول مثل السودان، 
والتبـــن زاد من 1.6 دينـــار إلى دينارين، 
والشـــعير مـــن 5 دنانيـــر لنحـــو 6 دنانير، 
مشـــيًرا إلى ارتفـــاع في مختلـــف أنواع 
العلـــف األخرى مثل الصويا والذرة التي 

تدخل في تربية حيوانات أخرى.
وأشـــار إلى أنه حينما يتم ذبح الماشية، 
فإنه من غير الممكن فرض قيمة مضافة 

على الذبيحة ألنها من السلع المعفية.
فـــي  االرتفـــاع  الفضالـــة  يســـتبعد  ولـــم 
المنتجـــات المبـــردة ســـواء مـــن اللحوم 
والدواجـــن في الفترات المقبلة؛ بســـبب 

ارتفاع أسعار األعالف.

عدنان يوسف

المصدر: مصرف البحرين المركزي

علي الفردان

حسن عبدالنبي

هبة محسن

نعيمة المحجوبي

اإلنفاق على أسواق السوبرماركت تراجع 22.8 %

31 % انخفاض قيمة عمليات البيع مطلع 2022

تراجعـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيع 
مملكـــة  فـــي  اإللكترونيـــة  والتجـــارة 
البحريـــن في األســـبوع الماضي، الذي 
العـــام  مـــن  األول  األســـبوع  صـــادف 
إلـــى  لتصـــل   %  31.6 بنســـبة   ،2022
61.8 مليـــون دينار، مســـجلة انخفاًضا 
مقابـــل  دينـــار  مليـــون   28.5 مقـــداره 
90.3 مليـــون دينار في األســـبوع قبل 

الماضي. 
وشـــكلت العمليات الالتالمســـية 45.6 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة عمليـــات نقاط 
فـــي  اإللكترونيـــة  والتجـــارة  البيـــع 
األســـبوع الماضي، و29.3 % لعمليات 
اإللكترونيـــة. وشـــهد مطلـــع  التجـــارة 

العام الجاري 2022 تطبيق رفع نســـبة 
القيمة المضافة من 5 إلى 10 %.

الخصـــم  بطاقـــات  واســـتحوذت 
البحرينيـــة علـــى نســـبة 40.6 % مـــن 
تـــم  التـــي  العمليـــات  قيمـــة  إجمالـــي 
تنفيذها في األســـبوع الماضي بالفترة 
مـــا بيـــن 2 و8 ينايـــر، تليهـــا بطاقـــات 
االئتمـــان البحرينيـــة بنســـبة 36.8 %، 
ثـــم بطاقات االئتمـــان غيـــر البحرينية 
بطاقـــات  وأخيـــًرا   ،%  14.4 بنســـبة 
الخصم غير البحرينية بنسبة 8.2 %.

وبلغـــت عمليات نقاط البيـــع والتجارة 
اإللكترونية في األسبوع الماضي 2.8 
مليون عمليـــة بتراجع 10.3 % مقابل 
3.1 مليون عملية تقريًبا في األســـبوع 
العمليـــات  وشـــكلت  الماضـــي.  قبـــل 

الالتالمسية 70.9 % من إجمالي عدد 
العمليـــات، و8.8 % لعمليـــات التجارة 

اإللكترونية.
وجـــاءت أهـــم القطاعـــات مـــن حيـــث 
القيمة في األســـبوع الماضي، كالتالي: 
التـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات  أوال 
 32.5 بنســـبة  عليهـــا  اإلنفـــاق  تراجـــع 
% عـــن األســـبوع قبـــل الماضـــي، ثانًيا 
قطـــاع المطاعم الـــذي تراجـــع اإلنفاق 
أســـواق  ثالًثـــا   ،%  1.5 بنســـبة  عليـــه 
الســـوبرماركت التـــي تراجـــع اإلنفـــاق 
عليهـــا بنســـبة 22.8 %، رابًعـــا الفنادق 
اإلنفـــاق  ارتفـــع  التـــي  والمنتجعـــات 
عليهـــا بنســـبة 12.2 %، وأخيًرا قطاع 
تراجـــع  الـــذي  واألحذيـــة  المالبـــس 

اإلنفاق عليه بنسبة 31.3 %.

أمل الحامد

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  صـــرح 
شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
“البـــالد  لــــ  كانـــو،  نبيـــل  “بـــاس” 
االقتصـــادي” أنـــه تلقـــى العديد 
من االتصاالت تدعوه للترشـــح 
تجـــارة  غرفـــة  النتخابـــات 
ورئاســـة  البحريـــن  وصناعـــة 
أنـــه  مؤكـــدا  انتخابيـــة،  قائمـــة 
يدرس حاليا فرص خوض غمار 
انتخابـــات بيت التجـــار كرئيس 
لقائمـــة. وبيـــن أنـــه ســـيعلن عن 
تفاصيـــل أهـــداف الترشـــح في 
حال حســـم موقفه أثناء مؤتمر 

صحافي في وقت الحق.
وعلـــى صعيـــد آخر، أكـــد رئيس 
للمؤسســـات  البحريـــن  جمعيـــة 

عبـــد  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
هنـــاك  أن  الديـــري  الحســـن 
أصحـــاب  أمـــام  كبيـــرة  فرصـــة 
المشروعات الصغيرة للفوز في 
انتخابـــات الغرفـــة بقائمة قوية 
عكـــس مـــا يتصـــور البعـــض من 
عـــدم أحقيتهـــم وقدرتهـــم على 

ذلك.

نبيل كانو لـ “^”: رئاستي لقائمة 
بانتخابات “الغرفة” قيد الدراسة

هبة محسن
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