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افتتـــح وزيـــر الصناعة والتجـــارة والســـياحة، زايد الزيانـــي، مصنع 
اســـكون كنتـــرول التابـــع لمجموعـــة AMAD فـــي منطقـــة المـــزرع 
الصناعية بمنطقة عسكر، حيث أثنى على المستوى المتميز للمصنع 
المدعـــم باألجهزة الحديثة والمتطورة والحلول المبتكرة في إنتاج 
المحـــركات الكهربائية والمولدات وأجهزة إمـــدادات الطاقة، والتي 

تعمل في مملكة البحرين منذ 15 عاما.

افتتاح مصنع اسكون كنترول 
بمنطقة المزرع الصناعية

المنامة - بنا

والشـــئون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـامية واألوقـــاف أنـــه فـــي إطار 
المتابعـــة المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا، فقـــد تبيـــن وجود 
حالـــة قائمـــة لفيـــروس كورونـــا فـــي 

مسجد بالمحافظة الشمالية.
الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
العامة وحمايـــًة للمصلين، فقد قررت 
الفريـــق  مـــع  التنســـيق  بعـــد  الـــوزارة 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا غلق المســـجد، وذلك بشـــكل 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوع حتـــى تتمكـــن 
الفـــرق المعنية من القيام بعملية تتبع 
بعمليـــة  القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية بشـــكل صحيـــح ووضعها 

موضع التنفيذ.

 غلق مسجد 
 أسبوعا لوجود 

إصابة بـ “كورونا”
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فوز ثالثي للمنامة على المحرق“األدباء” تكرم الفائزين بـ “القصة”السعودية تدمر هدفًا حوثيًاالغيص أميًنا عاًما لـ “أوبك”البحرين تدين اختطاف السفينة
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين  «

وتستنكر بشدة اختطاف ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية سفينة شحن 

تحمل علم دولة اإلمارات العربية 
المتحدة كانت متجهة من جزيرة 

سقطرى إلى ميناء مدينة جازان 
بالمملكة العربية السعودية.

اختارت الدول الكبرى المنتجة  «
للنفط الكويتي هيثم الغيص 

أمينا عاما لمنظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك(، وفق 
ما أعلنت المنظمة في بيان 

أمس اإلثنين عشية اجتماعها 
الشهري.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،  «
أمس اإلثنين، أن الدفاعات 

اعترضت ودمرت هدفا جويا 
معاديا أطلق نحو مدينة الطائف 

- غرب المملكة-. وقالت إن 
التهديد الجوي أطلقته ميليشيا 

الحوثي من الداخل اليمني.

كرمت األسرة الفائزين بمسابقة  «
القصة القصيرة التي أطلقتها 

في يوليو الماضي بعنوان 
)صيفنا أجمل بالكتابة( وكانت 

تستهدف مشاركة الفئة العمرية 
من سن )15 إلى 25(.

حقق المنامة فوزا الفتا على حساب  «
المحرق بثالثة أهداف دون مقابل، 
في المباراة التي جمعت الطرفين، 

اإلثنين، على االستاد الوطني، ضمن 
افتتاح الجولة 8 لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 

.2022 - 2021
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بدء تطبيق المرحلة الثالثة من “حماية األجور”
المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أعلـــن الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
جمـــال العلـــوي بـــدء المرحلـــة الثالثـــة مـــن تطبيـــق 
النظـــام مـــع بدايـــة الســـنة الجديـــدة والتي تشـــمل 
أصحـــاب العمل الذيـــن لديهـــم 1 – 49 عاماً، وهي 
الشـــريحة األوســـع انتشـــارا بما يفوق نســـبة 97 % 
مـــن اجمالـــي الشـــركات بمراحلهـــا الثاث. مشـــيدًا 

بالتجاوب الواسع والملموس من قبل كافة أطراف 
العمل والجهات المشـــاركة في النظام، مشـــيرًا إلى 
جهوزيـــة كـــوادر الهيئـــة واســـتعدادها التـــام لهـــذه 
المرحلة، واســـتعداد فرق الهيئة لتقديم كافة سبل 
الدعم والمشـــورة ألصحـــاب األعمـــال والعمالة من 
جهـــة، وشـــركاء النجـــاح في هـــذا النظـــام من جهة 

أخرى. 
وأوضـــح حرص الهيئة علـــى التواصل مع أصحاب 
العمل بصورة مباشرة ومستمرة؛ للتأكد من االلتزام 
التام بسداد أجور العّمال المسجلين لديهم، وتذليل 
أي صعوبـــات قد تحول دون التســـجيل في النظام 

)08(في الفترة المقررة.

أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة بحصـــر األضـــرار وتعويـــض 
المتضررين ووضع حلول مســـتدامة 
للبنـــى التحتيـــة فـــي المناطـــق التـــي 
شهدت تجمًعا لمياه األمطار، بجانب 

مواصلـــة تحديـــث وتطوير شـــبكات 
تصريـــف ميـــاه األمطار، فـــي معرض 
متابعتـــه لما تم اتخاذه من إجراءات 
مع هطول األمطار ومدى االستجابة 

لمعالجة أماكن تجمع األمطار.

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وتـــرأس 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمس، 

بقصر القضيبية.

تعويض المتضررين من األمطار
حلول مستدامة للبنى التحتية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

المنامة - بنا

“الملكية” تطلق خدمة “دعم 
األسر الُمتضررة من األمطار”

)٠٥()٠٤(

“طوارئ األمطار” ينجح في شفط مياه األمطار
المنامة - بنا

تنفيذًا ألمر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
بحصر األضرار وتعويـــض المتضررين ووضع حلول 
مســـتدامة للبنى التحتية في المناطق التي شـــهدت 
تجمعـــًا لميـــاه األمطـــار، أّكد وزير األشـــغال وشـــؤون 
أّن  العمرانـــي عصـــام خلـــف  والتخطيـــط  البلديـــات 
الـــوزارة باشـــرت حصـــر األضـــرار التـــي نجمـــت عـــن 
هطول أمطـــار الخير على مملكـــة البحرين لتعويض 
المتضررين. وأّكـــد الوزير نجاح جهود فريق طوارئ 
األمطار في شـــفط مياه األمطـــار المتجّمعة بمختلف 

)06(المناطق وبجميع محافظات مملكة البحرين.

ــي الــقــطــاع  أكـــــد مـــخـــتـــصـــون فــ
الــعــقــاري بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن أن 
الـــوثـــيـــقـــة الـــعـــقـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا جـــهـــاز الــمــســاحــة 
والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري، مــؤخــرا، 
لعهد عقاري رقمي زاهر  تؤسس 

الوقت  تختصر  حيث  بالمملكة، 
ــراءات  ــ وتــقــلــل الــكــلــفــة فــي اإلجـ
ــاوة عــلــى أنــهــا  عــلــى الـــمـــاك، عــ
في  البحرين  مكانة  من  سترفع 
ســوق  فــي  العالمية  الــمــؤشــرات 

العقار.

مختصون: “الوثيقة 
اإللكترونية” تؤسس عهدا 

عقاريا رقميا بالبحرين

)١٨(
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ل سيارات وسقوط أعمدة وأشجار وتجمعات للمياه... “الداخلية”: تعطُّ

610 بالغات لمواجهة تداعيات األمطار
المنامة - وزارة الداخلية

بالمحافظـــات  الشـــرطة  مديريـــات  قامـــت 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة بجهـــود أمنيـــة 
مكثفـــة، من بينها تنظيـــم الحركة المرورية 
تلقتهـــا  التـــي  كافـــة  الباغـــات  ومباشـــرة 
الفتـــرة  فـــي  الرئيســـة  العمليـــات  غرفـــة 
التـــي شـــهدت ســـقوط أمطـــار غزيـــرة على 
البـــاد، إذ تلقـــت 610 باغـــات. فقد قامت 
الطـــوارئ  بتفعيـــل خطـــة  العمليـــات  إدارة 
بالتنســـيق مـــع مديريات الشـــرطة والدفاع 
المدنـــي والمرور واتخاذ إجراءات ميدانية 
ســـاهمت فـــي إعـــادة الوضع في الشـــوارع 
والمناطـــق الســـكنية إلـــى طبيعتـــه، حيـــث 
 292 الرئيســـة  العمليـــات  غرفـــة  باشـــرت 
باغـــا فـــي الفتـــرة مـــن 30 ديســـمبر 2021 
وحتـــى 2 يناير 2022، مـــن بينها 100 باغ 
تتعلـــق بتجمع ميـــاه األمطار. كمـــا تعاملت 
الدوريـــات المروريـــة مـــع 234 حادثـــا، مـــن 

بينها 197 حادث تلفيات بســـيطة، وسحب 
125 مركبـــة متعطلـــة فـــي تجمعـــات ميـــاه 
األمطار، وتنظيم الحركة المرورية على 15 
تقاطعا؛ بســـبب تعطل اإلشـــارات الضوئية. 
وباشـــر الدفـــاع المدني 84 باغـــا في فترة 
األمطار، من بينها باغات بســـقوط أشـــجار 
وأعمـــدة إنـــارة وحـــدوث مـــاس كهربائـــي. 

كمـــا تـــم اســـتخدام المضخـــات في ســـحب 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  األمطـــار  ميـــاه 
البلديات ووزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، كما باشـــر اإلســـعاف 
الوطني في الفترة من 31 ديسمبر وحتى 2 
يناير 490 باغا في إطار دوره في التعامل 

مع الحاالت الصحية الطارئة.

بغداد - وكاالت

تعّرض مطار بغداد حيث توجد قوات استشارية من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
المتحدة، أمس االثنين لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تّم إحباطه، وتزامن مع 
الذكرى الثانية الغتيال القائد العســـكري اإليراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد 

الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في المطار ذاته.
وأفاد مسؤول في التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق عن تعّرض القاعدة 

إلى هجوم “بطائرتين مسيرتين مفخختين” فجر االثنين.

إحباط هجوم استهدف التحالف بمطار بغداد
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عزوز علي

بعد شفط مياه األمطارقبل شفط مياه األمطار



المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة- وزارة الخارجية

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد 
بـــن محمد بـــن ســـلمان آل خليفة، 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  فيهـــا  رفـــع 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
بكـــر  أبـــي  قـــالدة  جاللتـــه  منـــح 
الصديـــق مـــن الطبقـــة األولـــى من 
المنظمـــة العربية للهالل والصليب 
األحمـــر؛ تقديـــرًا لجهـــود جاللتـــه 

اإلنســـانية الكبيـــرة علـــى الصعيد 
الدولي واإلقليمي.

وأشاد سموه بهذا اإلنجاز المشرف 
الذي يعتبـــر إضـــاءة تاريخية في 
منجـــزات العهـــد الزاهـــر لجاللتـــه، 
العهـــد  ولـــي  ومســـاندة  وبدعـــم 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
المولـــى  حمـــد آل خليفـــة، ســـائال 
القدير أن يحفـــظ جاللته ويمتعه 

بموفور الصحة وطول العمر.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن وتســـتنكر بشـــدة ما قامت 
بـــه ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية من 
اختطاف ســـفينة شـــحن تحمل علم 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
كانـــت متجهة مـــن جزيرة ســـقطرى 
إلـــى مينـــاء مدينـــة جـــازان بالمملكة 
العربية الســـعودية، بينما كانت تنقل 
معدات خاصة بتشـــغيل مستشـــفى 
ميدانـــي، فـــي انتهاك صـــارخ لقانون 

البحار الدولي.

مـــا  أن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
قامت به ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
هـــو قرصنـــة بحريـــة تشـــكل خطـــرا 
كبيـــرا علـــى حرية المالحـــة البحرية 
فـــي بـــاب المنـــدب والبحـــر األحمـــر، 
زعزعـــة  إصرارهـــا  علـــى  ويبرهـــن 
المنطقـــة،  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
داعيـــة المجتمـــع الدولـــي إلـــى إدانة 
هذا العمـــل اإلرهابي الخطير وإجبار 
الحوثييـــن على اإلفـــراج الفوري عن 

السفينة وطاقمها.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين واســـتنكرت بشدة قيام 
اإلرهابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا 
الطائـــرات  مـــن  عـــدد  بإطـــالق 
تجـــاه  المفخخـــة  المســـيرة 
مدينة نجـــران بالمملكـــة العربية 
السعودية، مؤكدة وقوف مملكة 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  البحريـــن 
ودعمهـــا  الشـــقيقة  الســـعودية 
الكامـــل في كافة الخطوات التي 
تتخذهـــا ضـــد كل مـــا يســـتهدف 
وســـالمة  واســـتقرارها  أمنهـــا 

أراضيها ومواطنيها.
الخارجيـــة  وزارة  تشـــيد  وإذ 
قـــوات  ويقظـــة  بشـــجاعة 
الســـعودية  الجويـــة  الدفاعـــات 
اعتـــراض  مـــن  تمكنـــت  التـــي 
الطائرات وتدميرها، فإنها تشدد 
علـــى ضـــرورة أن يتخذ المجتمع 
الدولـــي موقفا حازمـــا تجاه هذه 
اآلثمـــة  المتكـــررة  االعتـــداءات 
التـــي ترتكبها ميليشـــيا الحوثي 
القانـــون  منتهكـــة  اإلرهابيـــة 

الدولي اإلنساني.

جاللة الملك يتلقى تهنئة من سمو 
الشيخ حمد بن محمد بن سلمان

البحرين تدين قيام الحوثيين 
باختطاف سفينة إماراتية

البحرين تدين إطالق الحوثي 
مفخخات تجاه نجران

ناصر بن حمد: استنهاض الهمم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
تقـــدم  باتـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
نموذجـــًا مثاليـــًا في تمكين الشـــباب 
وتمهـــد  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 
فـــي  للمشـــاركة  أمامهـــم  الطريـــق 
اتخاذ القـــرارات المصيرية التي تهم 
العالم فـــي مجاالت أهـــداف التنمية 
المســـتدامة واالعتمـــاد عليهـــم فـــي 
بنـــاء المســـتقبل، وهـــو األمـــر الـــذي 
يتوافـــق مـــع الجهـــود التـــي يقودها 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ من أجل 

تســـليط ضوء المجتمع الدولي على 
المبـــادرات  أهميـــة  وإدراك  الشـــباب 
ظـــل  فـــي  الشـــباب  يقدمهـــا  التـــي 
التحديـــات التـــي تواجـــه العالـــم في 

الفترة الحالية.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة فـــي تصريح له بمناســـبة 
إطالق النســـخة الرابعـــة من الجائزة 
“نعتبـــر جائـــزة الملـــك حمـــد لتمكين 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب 
تقديـــر  رســـالة  بمثابـــة  المســـتدامة 
واعتزاز من مملكة البحرين لشـــباب 
العالـــم من أصحاب اإلنجازات الذين 
وحلـــوال  مؤثـــرا  إبداعـــا  يمتلكـــون 
مبتكـــرة فـــي مجـــال تنفيـــذ أهـــداف 

التنمية المســـتدامة، وهو األمر الذي 
اتضـــح من خـــالل مواصلـــة المملكة 
مـــن  الرابعـــة  النســـخة  إطـــالق  فـــي 
جائـــزة الملك حمد لتمكين الشـــباب؛ 
لتحقيـــق التنمية المســـتدامة، والتي 
تمثـــل إحـــدى أهـــم مبـــادرات مملكة 
البحرين تجاه الشـــباب العالمي ومن 
أبـــرز الجوائـــز التـــي تســـتنهض همم 
الشـــباب وتجعلهم يطرحـــون أفكارًا 
“خارج الصنـــدوق”؛ من أجل تحقيق 

األهداف األممية بطريقة شبابية”.
وتابع ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “إن المتتبع لمســـيرة الجائزة 
يـــدرك تمامًا أن مملكة البحرين دائمًا 
مـــا تطرح أفـــكارًا جديدة الســـتدامة 

للمتغيـــرات  ومواكبتهـــا  الجائـــزة 
العالميـــة، وتعد النســـخة الرابعة من 
للشـــباب  جديـــدًا  تحفيـــزًا  الجائـــزة 

وتحديـــًا أمامهـــم يتمثل فـــي تقديم 
أفكار ومشـــروعات ترتبـــط بأهداف 
التنميـــة المســـتدامة في عالم ما بعد 

جائحة كورونا برؤية شبابية”.
وأشار سموه “إلى أن الشراكة القوية 
بين مملكة البحريـــن وبرنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائي عـــززت من مكانة 
العالمـــي  المســـتوى  علـــى  الجائـــزة 
وســـاهمت فـــي إيصالهـــا لعـــدد كبير 
مـــن الشـــباب فـــي مختلـــف الـــدول، 
ولضمـــان النجـــاح في هذه النســـخة 
تم التوسع في الشراكة بين البحرين 
وعـــدد مـــن المنظمـــات التابعة لألمم 
المتحـــدة، وهـــو األمـــر الذي ســـيعزز 
قدرة الجائزة على االنتشـــار العالمي 

وتحقيقها مشاركة واسعة؛ للوصول 
إلـــى األهـــداف النبيلة التـــي وجدت 

من أجلها الجائزة”.
واختتم سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة تصريحه قائال “نحن على 
ثقة كبيرة بأن الجائزة في نســـختها 
الرابعة ســـتحقق نجاحًا كبيرًا، يفوق 
ونتطلـــع  الماضيـــة  الثـــالث  النســـخ 
والهيئـــات  الدولـــي  المجتمـــع  مـــن 
والقطـــاع  والخاصـــة  الحكوميـــة 
األهلـــي والقطاعـــات الشـــبابية حث 
شـــباب العالم للمشاركة في الجائزة؛ 
بوصفهـــا مـــالذًا لهـــم ومكانـــًا إلبـــراز 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  أفكارهـــم 

التنموية”.
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المنامة - بنا

البحرين تتلقى 
شكر رئيس كوريا

الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  عــاهــل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  وولــي 
ــر  ــيـ ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ ــمـ ــسـ ــب الـ ــاحــ صــ
برقيتي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
شــكــر جــوابــيــتــيــن مــن الــرئــيــس مــون 
ــاي أن رئـــيـــس جــمــهــوريــة كــوريــا  جــ
برقيتي  عــلــى  ردا  وذلـــك  الــصــديــقــة، 
بها  بعث  الــتــي  والــمــواســاة  التعزية 
جاللته وسموه إليه في وفاة رئيس 

جمهورية كوريا األسبق روه تيه وو.

إسهامات مشهودة لجاللته في خدمة اإلنسانية

جاللة الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيسة “الثقافة”
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة من رئيســـة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رفعت فيها إلى المقام الســـامي لعاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
منـــح جاللته قالدة أبي بكـــر الصديق من الطبقة 
األولـــى مـــن المنظمـــة العربيـــة للهـــالل والصليب 
األحمر تقديـــًرا لجهود جاللته اإلنســـانية الكبيرة 

على الصعيد الدولي واإلقليمي.
وأكـــدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
فـــي برقيتها أن هذا التكريم يعد تجســـيًدا لرؤية 
جاللتـــه الحكيمـــة؛ نظًرا لما يقدمه من إســـهامات 
مشـــهودة فـــي خدمـــة اإلنســـانية على المســـتوى 
اإلقليمي والدولي، داعية المولى القدير أن يسدد 
علـــى طريق الخير خطـــاه وأن يديم على جاللته 
موفور الصحة والســـعادة وطـــول العمر لمواصلة 
مســـيرة الخيـــر واالزدهـــار فـــي المملكـــة في ظل 

قيادة جاللته الرشيدة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: عالقاتنا مع السعودية تتسم بالرسوخ في جميع محطاتها

أكد ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ما يجمع مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة من 
عالقـــات تاريخية تميزت برســـوخها في 
جميـــع محطاتهـــا مســـتمدة قوتهـــا ممـــا 
تحظـــى به من رعاية واهتمام من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود ملـــك المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، مشـــيًرا إلـــى حـــرص المملكـــة 
علـــى مواصلـــة تعزيـــز عالقـــات البلديـــن 
الســـتمرار  تحتاجـــه  مـــا  بـــكل  ورفدهـــا 
تحقيـــق التطلعات المشـــتركة نحو مزيٍد 
مـــن الخيـــر والنمـــاء للبلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين. جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه 
بقصـــر القضيبيـــة أمس، رئيـــس مجلس 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الشـــورى 
الشـــيخ عبـــد هللا بـــن محمد آل الشـــيخ، 
والوفد المرافق، بحضور رئيسة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل، ورئيـــس مجلس 
الشـــورى، علـــي الصالـــح، ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي 
الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث 
رحـــب ســـموه برئيـــس مجلس الشـــورى 

الســـعودي والوفـــد المرافـــق فـــي بلدهم 
الثاني مملكة البحرين، متمنًيا لهم طيب 
النجـــاح  زيارتهـــم  تلقـــى  وأن  اإلقامـــة، 

المنشـــود مـــن أجـــل تحقيـــق مزيـــٍد مـــن 
العمـــل المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين 
في المجـــال البرلماني بمـــا يحقق الرؤى 
المشـــتركة وينعكس على تعزيز التعاون 
مـــن  المســـتويات.  كافـــة  علـــى  الثنائـــي 
جانبهـــم، أعـــرب رئيس مجلس الشـــورى 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
والوفد المرافق عن شـــكرهم وتقديرهم 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من 
اهتمام دائم بترســـيخ التعاون المشترك 
بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد، 
معربيـــن عـــن تمنياتهم لمملكـــة البحرين 

مزيًدا من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك

المنامة - بنا

المنامة - بنا

إطالق النسخة الرابعة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب

المنامة - بنا
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تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

في بداية االجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني 
والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته قالدة 
أبـــي بكر الصديق رضي هللا عنه، من الطبقة األولى من 
قبل المنظمـــة العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر؛ 
تقديرًا لجهود جاللته اإلنســـانية الكبيرة على المستوى 
اإلقليمي والدولي، مشـــيدًا المجلس برؤى جاللة الملك 
والتـــي جعلت مملكـــة البحرين نموذجًا ملهمـــًا في دعم 

اإلنسانية وإغاثة الشعوب.
بعد ذلك، أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بحصر 
األضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مســـتدامة 
للبنـــى التحتية فـــي المناطق التي شـــهدت تجمًعا لمياه 
األمطـــار، بجانـــب مواصلـــة تحديـــث وتطويـــر شـــبكات 
تصريـــف ميـــاه األمطـــار، وذلك في معـــرض متابعته لما 
تـــم اتخـــاذه مـــن إجـــراءات مع هطـــول األمطـــار ومدى 

االستجابة لمعالجة أماكن تجمع األمطار.
وفي سياق متصل أشاد مجلس الوزراء بجهود الجهات 
المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي واإلدارة العامة للمـــرور، ووزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني في 
التعامـــل مع تجمعـــات األمطـــار بجاهزية كاملـــة، معربًا 
عن شكره وتقديره للمواطنين على ما أبدوه من تعاون 
والتزام عكس الحس الوطني المسؤول وروح الشراكة 

المجتمعية في دعم جهود حفظ سالمة الجميع.
بعدهـــا نظر المجلـــس فـــي الموضوعـــات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد من  «

التشريعات ذات األولوية؛ لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة 
القانون ومواكبة متطلبات التنمية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  «
بشأن مشروع قانون حول تطبيق أحكام االتفاق بين 

حكومة مملكة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  «
بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة 

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية 
الشقيقة.

 4. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني بشأن االكتتاب  «
في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك اإلسالمي 
للتنمية، والتي تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على 
تعزيز االستفادة من خدمات ومبادرات البنك، والمساهمة 

في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية  «
بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس 

النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني بشأن التقرير  «

االقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2021، والذي 
أظهر أن النتائج األولية للناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

باألسعار الجارية أظهرت نمو االقتصاد بنسبة 10.2 % 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 ، مدعومًا بنمو 

القطاعات غير النفطية بنسبة 5.9 %، فيما بلغت نسبة 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة 2.1 

% على أساس سنوي، مع تسجيل القطاع غير النفطي 
نموًا بنسبة 3.8 %.

بعدها، أخذ المجلس علمـــًا بالتقارير الوزارية المرفوعة 
من الوزراء بشـــأن المشاركة في االجتماع العاشر للجنة 
العربية رفيعة المســـتوى لمتابعـــة تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة 2030 في الدول العربية.

المنامة -بنا

جاللة الملك جعل من البحرين نموذجًا ملهمًا في دعم اإلنسانية
مقدرا جهود المعنيين في التعامل مع تجمعات األمطار بجاهزية كاملة... مجلس الوزراء: 

الموافقــة علــى االكتتـــاب فــي الزيــادة العامــة السادســـة بــرأس مــال “اإلسالمــي للتنميـــة”

تطويــر تشريعــات تعزيــز صيانــة الحقــوق وسيـــادة القانـــون ومواكبـــة متطلبـــات التنميـــة

الموافقة على مذكــرة تفاهــم للتعــاون بمجــال الطاقــة المتجــددة بيــن البحريــن والمغـــرب
الموافقــة علــى تطبيــق أحكــام االتفــاق بيـــن البحريــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي

نمو االقتصاد بنسبة 10.2 % في الربع الثالث من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020

@BahrainCPNews

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 3 يناير 2022:

التقرير االقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2021.

تهنئة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة منح 
جاللتـــه قـــالدة أبي بكر الصديق رضـــي الله عنه، من الطبقـــة األولى من قبل 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.

ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يأمر بحصر األضرار وتعويض 
المتضررين ووضع حلول مســـتدامة للبنى التحتية في المناطق التي شـــهدت 

تجمًعا لمياه األمطار.

اإلشادة بجهود الجهات المعنية في التعامل مع تجمعات األمطار بجاهزية كاملة، 
وشكر المواطنين على ما أبدوه من تعاون وإلتزام.

تطويـــر عـــدد مـــن التشـــريعات ذات 
الحقـــوق  صيانـــة  لتعزيـــز  األولويـــة 
وســـيادة القانون ومواكبة متطلبات 

التنمية.

مشـــروع قانون حـــول تطبيق أحكام 
االتفاق بين حكومـــة مملكة البحرين 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مذكـــرة تفاهـــم للتعاون فـــي مجال 
الطاقة المتجددة بين حكومة مملكة 
البحريـــن وحكومة المملكـــة المغربية 

الشقيقة.

العامـــة  الزيـــادة  فـــي  االكتتـــاب 
البنـــك  رأســـمال  فـــي  السادســـة 

اإلسالمي للتنمية.

رد الحكومـــة على اقتراح برغبة  مقدم 
من مجلس النواب.



أمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بحصر األضرار وتعويض 
المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى 
التحتية في المناطق التي شـــهدت تجمًعا 
لميـــاه األمطـــار، بجانب مواصلـــة تحديث 
وتطويـــر شـــبكات تصريـــف ميـــاه األمطار 
وتعزيـــز مقومـــات البنى التحتيـــة بمعايير 
واســـتدامتها  جودتهـــا  لضمـــان  عاليـــة؛ 
بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة اإلنجاز 
التـــي يجـــب أن يالزمهـــا التنفيـــذ المتقـــن 

لألفـــكار المطروحة والحلول المبتكرة في 
المجـــاالت كافة، مشـــيًرا إلـــى أن أولويات 
تحقيـــق  علـــى  قائمـــة  الحكومـــي  العمـــل 
متطلبـــات  وفـــق  المواطنيـــن  تطلعـــات 

الحاضر والمستقبل.
وقـــال ســـموه إن تكاتـــف الجميـــع بـــروح 
الفريـــق الواحـــد فـــي مواجهـــة التحديات 
هـــو ركيزة النجـــاح لنماء وازدهـــار الوطن 
ومواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق علـــى 
جميـــع األصعدة، الفًتا إلـــى أهمية تكثيف 
المنشـــودة  األهـــداف  لتحقيـــق  الجهـــود 

وفـــق ما يتطلع إليـــه أبناء الوطن لتحويل 
التحديـــات إلـــى فـــرٍص مســـتقبلية ترفـــد 

مسيرة النماء والتطوير.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أمـــس، 
محمـــود  والنائـــب  زينـــل،  عبـــدهللا  بنـــت 
البحرانـــي عضـــو مجلس النـــواب، وعضو 
المجلـــس البلـــدي زينـــب الـــدرازي ممثلـــة 
الدائرة الثانية عشـــر بالمحافظة الشمالية، 
حيـــث أكد ســـموه الحرص علـــى مواصلة 
تعزيـــز العمـــل المشـــترك بيـــن الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية؛ لتحقيق مســـاعي 

التنميـــة. وخـــالل اللقـــاء، جـــرى مناقشـــة 
ما اســـتعرضه مجلـــس الوزراء مـــن آليات 
اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات  التعامـــل 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة مـــع ما 
شهدته مملكة البحرين من هطوٍل ألمطار 
الخيـــر وما نتج عنـــه من تجمعـــاٍت للمياه 
فـــي شـــبكة الطـــرق والمناطـــق الســـكنية، 
وتوجيه وزارة األشغال وشؤون البلديات 
األضـــرار  بحصـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الناجمـــة عن األمطار، ورصد األماكن التي 
شهدت تجمًعا للمياه في الطرق واألحياء 
الســـكنية ووضع الحلول المستدامة للبنى 

التحتية فيها.
من جانبهم، أعرب كل من رئيســـة مجلس 
النـــواب وعضـــو مجلـــس النـــواب وعضـــو 
المجلـــس البلـــدي ممثلـــة الدائـــرة الثانيـــة 
عشـــرة بالمحافظة الشـــمالية عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا 
يوليـــه ســـموه من حرٍص واهتمـــام بتعزيز 
العمل المشترك بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية نحـــو آفـــاٍق أكبـــر؛ لتحقيـــق 

وفـــق  الوطنيـــة  المنجـــزات  مـــن  المزيـــد 
تطلعات أبناء مملكة البحرين.

حضر اللقـــاء، نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيـــس اللجنة الوزاريـــة للخدمات والبنية 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  التحتيـــة 
خليفـــة ووزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي عصـــام  خلف، ووزير اإلســـكان 

باسم الحمر.

متابعًة لتنفيـــذ توجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
بتكليـــف  الشـــباب  وشـــؤون 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمد آل خليفة بدعم األســـر 
أعلـــن  األمطـــار  مـــن  المتضـــررة 
األمين العام للمؤسســـة الملكية 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
السيد عن بدء التسجيل لخدمة 

مـــن  الُمتضـــررة  األســـر  “دعـــم 
المؤسســـة  موقـــع  األمطار”عبـــر 

اإللكتروني.
وأوضح السيد بأنه تم التواصل 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــع 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلف، حيث تـــم االتفاق 
الجهـــود  تنســـيق  أهميـــة  علـــى 
بين المؤسســـة والوزارة لخدمة 
بجهـــود  مشـــيًدا  المواطنيـــن، 

الوزارة.

لتقديـــم  التســـجيل  بـــأن  وبيـــن 
لجميـــع  متـــاح  الدعـــم  طلبـــات 
األســـر المتضررة وفًقا للضوابط 
وملء البيانات المطلوبة بشكل 
إرفـــاق  مـــع  وصحيـــح  كامـــل 
المطلوبة واضحة،  المســـتندات 
مؤكًدا أهمية توفير المستندات 
المطلـــوب بخطـــاب ُمقـــدم مـــن 
ولـــي أمـــر األســـرة يوضـــح فيه 
بصـــورة تفصيلية مقـــدار الضرر 
الـــذي لحـــق بالمنـــزل، مـــع صور 

واضحة تبيـــن مقدار الضرر في 
المنـــزل ويمكـــن االطـــالع علـــى 
والمســـتندات  الشـــروط  كافـــة 
الموقـــع  خـــالل  مـــن  المطلوبـــة 
االلكترونـــي للمؤسســـة الملكيـــة 
www. اإلنســـانية  لألعمـــال 
يمكنكـــم  كمـــا   ،rhf.gov.bh
التقديـــم  لصفحـــة  الوصـــول 
https:// المباشـــر  الرابـــط  عبـــر 
f o r m . 1 2 3 f o r m b u i l d e r .

.com/6064871/form

آخر موعـــد  بـــأن  الســـيد  وبيـــن 
الســـتالم الطلبات ســـيكون يوم 
اإلثنين الموافق 17 يناير، حيث 
سيتم التواصل مع مقدم الطلب 
بعد التســـجيل ودراسة الطلبات 
وصـــرف  الحـــاالت  وتقييـــم 
ألنظمـــة  وفًقـــا  المســـاعدات 
المؤسســـة، وفي حـــال الموافقة 
علـــى المســـاعدة ســـيتم إشـــعار 
مقـــدم الطلـــب وتحويـــل المبلـــغ 

على الحساب البنكي.
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المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بحصر األضرار وتعويض المتضررين جراء األمطار
وضع حلول مستدامة للبنى التحتية ومواصلة تحديث شبكات تصريف المياه

المنامة - وزارة الداخلية

لمحافظـــة  التنســـيقي  المجلـــس  اطلـــع 
األشـــغال  وزارة  خطـــة  علـــى  العاصمـــة 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
لموســـم األمطـــار والحلـــول واإلجـــراءات 
لمواجهـــة تجمع مياه األمطـــار في مناطق 
وشـــوارع وطرق المحافظة، وذلك لتفادي 
األضـــرار التي قد تنجم عـــن تجمع المياه، 
واتخاذ كافـــة اإلجراءات واالســـتعدادات 
لمواجهـــة أي اخطار أو كـــوارث قد تحدث 
بفعل األمطار. جاء ذلك خالل ترؤس نائب 
محافـــظ العاصمة حســـن  المدني اجتماع 
المجلس التنســـيقي الثاني عشر لمحافظة 
العاصمـــة في دورتـــه الثالثـــة، والذي عقد 
بمشـــاركة  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
الحكوميـــة  الجهـــات  ممثلـــي  األعضـــاء 
المختلفـــة، إذ اســـتعرض المجلـــس تقريرا 
مرئيـــا عـــن احتياجات منطقـــة جدحفص، 
والتي تمثلت في صيانة ســـوق جدحفص 
وإعـــادة رصـــف بعـــض الطـــرق الحيويـــة، 
وإنشـــاء مرتفعـــات على الطـــرق الداخلية 

للحد من السرعة، وتحقيق أقصى درجات 
األمان للمشـــاة ومســـتخدمي الطـــرق. كما 
أطلـــع المجلـــس علـــى عرض مرئـــي تناول 
أهم االحتياجـــات الخدمية والتنموية في 
منطقـــة الصالحيـــة، والمتمثلـــة في حاجة 
المنطقة إلى إقامة مشـــاريع إســـكانية في 
منطقـــة الحـــزام األخضر، وتطويـــر الطرق 
والشـــوارع، وشبكة تصريف مياه األمطار، 
وصيانـــة منتـــزه عيـــن قصـــاري، وتوفيـــر 
ومنـــع  المنطقـــة،  فـــي  ســـيارات  مواقـــف 
دخول الشـــاحنات الثقيلة وســـط االحياء 
الســـكنية، وتعديل وضـــع الحوط والورش 

غير المرخصة المنتشرة في المنطقة.
ألهـــم  مرئيـــًا  عرضـــًا  االجتمـــاع  وشـــهد 
االحتياجـــات الخدميـــة لمنطقـــة طشـــان، 
والمتمثلـــة بصيانة وتعبيـــد الطرق، وإزالة 
المهجـــورة  والمبانـــي  البنـــاء  مخلفـــات 
المتهالكـــة واآليلـــة للســـقوط، إضافـــة إلى 
إنشاء حديقة نموذجية، وأوصى المجلس 
بتنفيذ طلبات األهالي بالتنســـيق مع كافة 
الجهات المعنية تحقيقًا لتطلعات األهالي، 
وترســـيخًا ألهداف التنمية الشـــاملة التي 
تشـــهدها محافظـــة العاصمـــة فـــي شـــتى 

المجاالت.

أوصى بتنفيذ احتياجات جدحفص والصالحية وطشان

“تنسيقي العاصمة” يستعرض خطة “األشغال” في التعامل مع األمطار
المنامة - وزارة الداخيلة

أشـــاد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
بتوجيهـــات ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، بتكليـــف المؤسســـة الملكيـــة 
طلبـــات  باســـتقبال  اإلنســـانية  لألعمـــال 
المتضرريـــن مـــن موجـــة األمطـــار التـــي 
شهدتها المملكة، وصرف التعويضات لهم 

بحسب أنظمة المؤسسة المعتمدة.
ولـــدى زيارتـــه منطقـــة اللـــوزي بحضـــور 
عضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي زينـــب 
الدرازي، وممثلي وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي صـــادق 
األدرج ومحمد الساري، ومدير الخدمات 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الشـــمالية خالـــد عبداللطيـــف وعـــدد مـــن 
المســـؤولين بالمحافظـــة، اطلـــع محافـــظ 
الشـــمالية على نظام تصريف شبكة مياه 

األمطـــار من المنطقـــة الغربية إلى بحيرة 
اللـــوزي، وكيفيـــة التعامـــل فـــي الحـــاالت 
الطارئة لســـيول األمطار فـــي غير معدلها 

المعتاد.
كما تفقد محافظ الشمالية حجم األضرار 
األمطـــار،  جـــراء  المنـــازل  طالـــت  التـــي 
مشـــيرًا إلـــى أن المحافظـــة حريصة على 
الوقوف بجانب األسر المتضررة وتلمس 
احتياجاتهـــم؛ للتخفيـــف مـــن آثـــار الضرر 
الـــذي لحـــق بمنازلهـــم، وذلـــك مـــن خالل 
التنســـيق والمتابعة من الجهات الخدمية 

ذات العالقة.
وثمن المحافظ الجهود التي بذلتها وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي في عملية شـــفط مياه األمطار 
بشكل متواصل خالل الساعات الماضية، 
البلـــدي الشـــمالي  ودور عضـــو المجلـــس 
المبذولـــة  وجهودهـــا  الـــدرازي  زينـــب 
المواطنيـــن  مـــع  الدائـــم  التواصـــل  فـــي 
مـــع  الحثيثـــة  ومتابعتهـــا  المتضرريـــن، 

الجهات المختصة.

متفقدا حجم األضرار في اللوزي جراء األمطار

العصفور يشيد بتوجيهات ناصر بن حمد لتعويض المتضررين

أولويات العمل الحكومي قائمة على تحقيق تطلعات المواطنين وفق كافة المتطلبات
العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات ركيزة النجاح الزدهار الوطن
زينل والبحراني: إشادة بحرص سموه على تعزيز العمل المشترك بين السلطتين

 المنامة-المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

آخر موعد الستالم الطلبات 17 يناير الجاري

“الملكية” تطلق خدمة “دعم األسر الُمتضررة من األمطار”

مصطفى السيد 
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تنفيـــذًا ألمـــر صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بحصر 
األضرار وتعويض المتضررين ووضع 
حلـــول مســـتدامة للبنـــى التحتية في 
المناطـــق التـــي شـــهدت تجمعـــًا لمياه 
األمطار، أّكد وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف أّن الوزارة باشـــرت حصر 
عـــن هطـــول  نجمـــت  التـــي  األضـــرار 
أمطـــار الخيـــر علـــى مملكـــة البحريـــن 
لتعويـــض المتضررين، كما ســـتواصل 

تحديـــث وتطويـــر شـــبكات تصريـــف 
ميـــاه األمطار وتعزيـــز مقومات البنى 
التحتية بمعايير عالية وتنفيٍذ متقن. 
كما أشـــاد بتوجيه ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الملكية لألعمال اإلنســـانية بمســـاعدة 
األسر المتضررة من األمطار، وتكليف 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  ســـموه 
تقييـــم  علـــى  باإلشـــراف  اإلنســـانية 
الطلبـــات الُمقدمـــة والصرف بحســـب 

أنظمة المؤسسة المعتمدة. 
ودعـــا خلـــف المواطنيـــن إلـــى حصـــر 
األضـــرار الماديـــة التـــي وقعـــت علـــى 
منازلهم بسبب تجمعات مياه األمطار 
ورفعها إلى المجالس البلدية ومجلس 
بدورهـــا  والتـــي  العاصمـــة،  أمانـــة 
ســـتقوم برفعهـــا إلـــى وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني لدراســـتها وتقييمها واتخاذ 
والمناســـبة  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
ســـيتم  حيـــث  التعويضـــات،  لصـــرف 
حصـــر األضـــرار وتلقي الطلبـــات على 

أن يتـــم صرف التعويضـــات فيما بعد، 
مـــن منطلـــق التعـــاون المشـــترك بيـــن 

المجالس البلدية والوزارة.
بـــأن  الوزيـــر  أكـــد  أخـــرى،  مـــن جهـــة 
اهتمـــام  أولويـــات  مـــن  المواطـــن 
الحكومـــة ولـــه توجـــه كافـــة الخطـــط 
التنموية تحقيًقا لتطلعاته، مشيرًا إلى 
أن الوزارة في تنسيق دائم مع الجهات 
الخدمية األخرى للحفاظ على شـــبكة 
الطرق بشكٍل سلس وضمان انسيابية 
الحركة المرورية عليها والحفاظ على 
أنظمة الصرف الصحي وهو ما يندرج 

ضمن أهم أولوياتها.

وفـــي هذا الســـياق، أّكـــد الوزير نجاح 
جهـــود فريـــق طـــوارئ األمطـــار فـــي 
المتجّمعـــة  األمطـــار  ميـــاه  شـــفط 
بمختلف المناطق وبجميع محافظات 
مملكـــة البحرين، مشـــيرًا إلى مواصلة 
العمل بعمليات الشـــفط تباعًا بحســـب 
قاعدة البيانات والمعلومات المحدثة 
لدى الـــوزارة، وذلك للتأّكد من شـــفط 
الميـــاه وفتح الطرق والشـــوارع كافة 

وعودة الحياة إلى طبيعتها. 
الشـــوارع  جميـــع  أن  الوزيـــر  وبّيـــن 
نتيجـــة  ســـالكة  أصبحـــت  الحيويـــة 
العمـــل الميدانـــي علـــى مدار الســـاعة 

لفـــرق طـــوارئ األمطـــار الموزعة على 
المحافظات األربـــع، والتي لم تتوقف 
مباشـــرة  فـــي  اآلن  حتـــى  جهودهـــا 
مهامهـــا وتنفيذ خطـــة العمـــل بتوفير 

المضخات وصهاريج شفط المياه. 
ودعـــا الوزيـــر المواطنيـــن والمقيمين 
إلـــى توخـــي الحـــذر واإلبـــالغ عـــن أي 
تجمـــٍع لميـــاه األمطار علـــى الخطوط 
الســـاخنة التي خصصتها الوزارة لكل 
بلديـــة، والتـــي ال زالـــت مســـتمّرة في 
تلّقـــي البالغـــات علـــى مـــدار الســـاعة 

ومباشرة العمل فيها.

المنامة - بنا

“األشغال” تباشر تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحصر األضرار
خلف: “طوارئ األمطار” نجح في شفط مياه األمطار المتجّمعة بمختلف المناطق

بعد شفط مياه االمطار قبل شفط مياه االمطار

610 بالغــات لمواجهـة تداعيـات األمطــار
ل سيارات وسقوط أعمدة وأشجار وتجمعات للمياه تعطُّ

فـــي إطـــار الحفـــاظ علـــى الســـالمة العامـــة، وتعزيـــزا 
إلســـتراتيجية الشـــراكة المجتمعية المعمـــول بها في 
وزارة الداخليـــة بقطاعاتهـــا كافـــة، قامـــت مديريـــات 
المعنيـــة  األمنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة 
بجهـــود أمنيـــة مكثفـــة، مـــن بينهـــا تنظيـــم الحركـــة 
المرورية ومباشـــرة البالغـــات كافة التي تلقتها غرفة 
العمليـــات الرئيســـة في الفترة التي شـــهدت ســـقوط 
أمطـــار غزيرة على البالد. فقـــد قامت إدارة العمليات 
مـــع مديريـــات  بالتنســـيق  الطـــوارئ  بتفعيـــل خطـــة 
الشـــرطة والدفاع المدني والمـــرور واتخاذ إجراءات 
ميدانيـــة ســـاهمت فـــي إعـــادة الوضـــع في الشـــوارع 
والمناطق الســـكنية إلى طبيعته، حيث باشرت غرفة 
العمليـــات الرئيســـة 292 بالغـــا فـــي الفتـــرة مـــن 30 
ديســـمبر 2021 وحتـــى 2 ينايـــر 2022، من بينها 100 
بـــالغ تتعلق بتجمـــع مياه األمطار، وتـــم التواصل مع 
الجهات األمنية المعنية واتخاذ اإلجراءات القانونية 

واألمنية الالزمة.
كما تعاملـــت الدوريات المرورية مـــع 234 حادثا، من 
بينهـــا 197 حـــادث تلفيـــات بســـيطة، وســـحب 125 
مركبـــة متعطلة في تجمعات ميـــاه األمطار، وتنظيم 
الحركـــة المروريـــة علـــى 15 تقاطعـــا؛ بســـبب تعطـــل 
اإلشارات الضوئية ومســـاعدة المواطنين والمقيمين 
الذين تعطلت مركباتهم ومتابعة اإلشـــارات الضوئية 
المتعطلـــة، وعمـــل التحويـــالت الالزمـــة فـــي الطـــرق 

واألنفـــاق باإلضافـــة إلـــى مراقبـــة الحركـــة المروريـــة 
واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات؛ لتســـهيل الحركـــة 
والتعامل مع تداعيات الظروف المناخية التي تطلبت 
تواجدا مكثفا من قبل الدوريات المرورية، بما يضمن 
حماية األرواح والممتلكات وضمان الحركة المرورية 
في معدالت طبيعية قدر اإلمكان. في الســـياق ذاته، 
باشـــر الدفاع المدني 84 بالغـــا في فترة األمطار، من 
بينها بالغات بســـقوط أشجار وأعمدة إنارة وحدوث 
مـــاس كهربائـــي، كمـــا تـــم اســـتخدام المضخـــات في 
سحب مياه األمطار بالتعاون والتنسيق مع البلديات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 
العمراني، كما باشـــر اإلســـعاف الوطني في الفترة من 

31 ديســـمبر وحتى 2 يناير 490 بالغا في إطار دوره 
في التعامل مع الحاالت الصحية الطارئة.

وضمـــن دورها فـــي تعزيز الثقافة األمنيـــة لدى فئات 
المجتمع كافة، تابعت اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمنية دورها التوعوي من خالل الموقع اإللكتروني 
لمركز اإلعـــالم األمني وقنـــوات التواصل االجتماعي 
من خالل دعوة المواطنين والمقيمين؛ ألخذ الحيطة 
والحـــذر والتقيـــد باإلرشـــادات الوقائية، مـــع التنويه 
إلـــى أن غرفـــة العمليات تتلقـــى البالغـــات على مدار 
الســـاعة ودعوة ســـائقي المركبـــات إلى عـــدم القيادة 
بسرعة عالية وترك مسافة أمان كافية بين المركبات 

واالنتباه لمتغيرات الطريق وتجمع مياه األمطار.

المنامة - وزارة الداخلية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعربت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي، نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
عن خالص تهنئتها لكل من الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خالد آل خليفة ونادين 
وائـــل مطـــر لمشـــاركتهم المتميـــزة 
فـــي النســـخة الرابعـــة من مســـابقة 
االبتـــكار الحكومي “ فكـــرة” والتي 
الدؤوبـــة  الجهـــود  ضمـــن  تأتـــي 
والمبـــادرات المتقدمـــة التـــي يقوم 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بهـــا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للتطويـــر الدائـــم للعمـــل الحكومي 
وتعزيـــز ثقافـــة اإلبـــداع واالبتـــكار 
تماشـــًيا مع مبـــادئ رؤيـــة البحرين 
يحقـــق  بمـــا   ،2030 االقتصاديـــة 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة بقيادة 

عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. 

أنـــه  إلـــى  العـــام  األميـــن  وأشـــارت 
رغـــم عـــدم فوزهمـــا في المســـابقة 
النهائيـــة  للمرحلـــة  تأهلهمـــا  أن  إال 
يعـــد إنجـــاًزا ويعكـــس مـــدى تميـــز 
الفكـــرة التـــي شـــاركوا بهـــا، مؤكدة 
أن مجلس التعليم العالي ســـيتبنى 
تنفيـــذ هذه الفكرة التـــي تدعو إلى 
إنشـــاء صندوق وطني للبحوث بما 
يســـهم في جعل البحوث متوافقة 
مع احتياجـــات االقتصـــاد الوطني 
وتوفيـــر   ،2030 رؤيـــة  وأهـــداف 
مهنيـــة  بحثيـــة  حوكمـــة  منصـــة 
مملكـــة  قـــدرة  وتعزيـــز  وشـــفافة، 
البحريـــن علـــى المنافســـة العالمية 
في مجـــال البحث واالبتـــكار، وهو 
ما يتوافـــق ويدعم األهـــداف التي 
يسعى إليها مجلس التعليم العالي.

رنا بنت عيسى: سنتبنى “فكرة” إنشاء صندوق وطني للبحوث

جذور تاريخية متينة لعالقاتنا مع بريطانيا
اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيادة العامة، امس االثنين، قائد 
العنصر البحـــري البريطاني العميد 
 Edward بحـــري إدوارد أهلغريـــن
Ahlgren، بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة 
عمله، بحضور رئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء رحب القائـــد العام 
لقوة دفاع البحريـــن بقائد العنصر 
البحري البريطاني والوفد المرافق 

لـــه، مثمًنا الجهود التي بذلها خالل 
فترة عمله كمـــا تمنى معاليه لقائد 
العنصـــر البحـــري البريطانـــي دوام 

التوفيق في مهامه القادمة.

بعالقـــات  العـــام  القائـــد  وأشـــاد 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  الصداقـــة 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
والتـــي لها جـــذور تاريخية متينة، 

منوها بالتعـــاون الثنائـــي وتطوير 
الصداقـــة القائمة بيـــن البلدين في 
شـــتى المجـــاالت ومنها مـــا يتعلق 
بتبـــادل الخبـــرات والتعـــاون فـــي 

المجال العسكري.
حضـــر اللقـــاء اللواء الركن حســـن 
محمـــد ســـعد مدير ديـــوان القيادة 
بحـــري  الركـــن  واللـــواء  العامـــة، 
يوســـف أحمـــد مـــال هللا مســـاعد 
لإلمـــداد  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
والتمويـــن، وعدد مـــن كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

تطــور العالقــات العسكريــة مع أميركــا
اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيـــادة العامة، امس االثنين، قائد 
القـــوات البحرية بالقيـــادة المركزية 
األميركية قائد األســـطول الخامس 
برادفـــورد  تشـــارلز  بحـــري  الفريـــق 
 Charles Bradford Cooper كوبر
والوفد المرافق لـــه، بحضور رئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذياب 

النعيمي.
 وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة 

دفاع البحرين بقائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األميركيـــة قائد 
األسطول الخامس والوفد المرافق 

لـــه، مشـــيًدا بالعالقـــات القائمة بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة الصديقـــة ومـــا تشـــهده 

تلـــك العالقة من تطـــور ونماء على 
كافة األصعدة خصوًصا في المجال 

العسكري.
 كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
العامة، واللواء الركن بحري يوسف 
أحمد مال هللا مســـاعد رئيس هيئة 
األركان لإلمـــداد والتمويـــن، وعـــدد 
من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

البحرين ال تستحق هذا منكم!
Û  الــوالء واالنتمــاء والمواطنــة، كلهــا قيــٌم وطنيــة عظيمــة تتصــف بهــا

كلُّ الشــعوب المخلصــة لتــراب أوطانهــا، حيــث تشــمخ كالســد المنيع 
، تدافــع وتضّحــي ردا للجميــل، وذوًدا عن  فــي وجــه أي غريــب معتــدٍّ
حــدود وســمعة الوطن، لكننا لألســف نجد أناًســا ســقطت، هــذه القيم 
مــن قاموســهم الوطنــي، فبدل أن يكونوا أمناء للبلــد التي وفرت لهم 
الحياة الســعيدة واألمن واألمان، حيث ولدوا وترعرعوا ونشــأوا، بل 
ووصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه من علــم ونجاح وشــهرة داخــل الوطن 
وخارجــه، والفضــل كلــه يعــود لهذا الوطــن، نجدهم غيــر أوفياء، وإذ 
بهــم وألغــراض شــخصية ســوف يندمــون عليها الحًقــا يصبحون في 

خانة “الخونة”.
Û  فهــؤالء وبــدل أن يــردوا الجميــل ويدفعــون الديــن الذي فــي رقابهم

لوطنهــم، يروجــون اإلشــاعات واألباطيــل واألكاذيــب ألجــل الشــهرة 
والمــال، وأيضــا لغايــات مشــبوهة، وقــد تكــون مدفوعــة مــن الخارج 
لتنفيــذ أجنــدة خبيثــة ألعــداء الوطــن؛ بهــدف بــث الفتنــة وزعزعــة 
االســتقرار والتشــكيك والتخوين بمن هم أولى بكل وفاء، وبكل حبة 

دماء في جسد أي مواطن مخلص وشريف.  
Û  أقول لهم، لكل شخص يتمرد على مملكة البحرين، بأن المال سيزول

وتتبخــر الشــهرة وســيبقى الوطــن هو الملجــأ والحضــن الدافئ الذي 
يفتح ذراعيه دائما ويحتضننا جميعا.

Û  فيــا أيهــا المغرضــون إن هللا حبانــا بوطننــا البحريــن، وبملــك محــب
ومســالم، ملــٌك يهتم بشــؤون رعاياه، وبأدق تفاصيــل حياتهم؛ بهدف 
تأميــن أفضــل ســبل الرفاهيــة والعلــم لهــم، أن البحريــن ال تســتحق 
هــذا منكــم! أتأســف يــا بحريــن وأمســح مــع كل األبناء واألشــقاء كل 
دمعــة مــن عينيــك تــذرف مــن أجــل الخيانة ونكــران الجميــل، عوضا 
عــن االمتنــان والتقديــر ألجــل كل ما قدمته لنا جميعــا، فيا وطننا ويا 
ملجأنــا ويــا حصننا، أنــِت ال تحزني، فأوالدك ومحبــوك من كل أنحاء 
العالــم ملتفــون حولــك، ومتمســكون بــك، تماما كما يتمســك األطفال 

بأحضان أمهاتهم؛ ألنك أنت وال أحد سواك “حمايتنا”.

بقلم: القسيس هاني عزيز

هشام بن عبدالرحمن: خط ساخن للتسريع بإنجاز التأشيرات بكافة أنواعها
اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الجنســـية والجوازات الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة مـــع عدد 
من مديري الفنادق بالمملكة، بحضور 
واإلقامـــة  التأشـــيرات  إدارة  مديـــر 

الشيخ أحمد بن عبدهللا آل خليفة.
وفي بداية االجتماع رحب  الحضور، 
مشـــيدًا بالدور المهم الذي يضطلع به 
القطـــاع الفندقـــي فـــي البحريـــن وما 
يحققـــه مـــن إســـهامات بـــارزة للدفـــع 
بعجلة التنمية االقتصادية نحو مزيد 

من التطور واالزدهار.
وكيـــل  اســـتمع  االجتمـــاع  وخـــالل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجوازات لكافـــة مالحظات ممثلي 
الفنادق حول عملية تســـهيل وسرعة 
أنواعهـــا،  بكافـــة  التأشـــيرات  إنجـــاز 

فـــي  أو  المؤتمـــرات،  لـــزوار  خاصـــة 
حـــال وجـــود فعاليـــات أو مناســـبات 
تتطلب الســـرعة فـــي اإلنجاز، وحول 
كافة التأشـــيرات التي بإمكان ممثلي 
الفنـــادق التقديم لها، موجهًا بإنشـــاء 
خط ســـاخن؛ بهدف التواصـــل الدائم 

وللنظر في الطلبات العاجلة.
بـــأن الخطـــة  وأشـــار الشـــيخ هشـــام 
اإلســـتراتيجية واألهـــداف المتكاملة 
الجنســـية  شـــؤون  تبنتهـــا  التـــي 
لمواءمـــة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
 ،2030 البحريـــن  رؤيـــة  متطلبـــات 
تهـــدف إلـــى تقديم أفضـــل الخدمات 
واالرتقاء في رفع كفاءة التســـهيالت 
المقدمـــة للـــزوار وأصحـــاب األعمـــال 
والمســـتثمرين لدفـــع عجلـــة التنمية، 
اســـتدامة  تعزيـــز  ضـــرورة  مؤكـــدًا 

التعـــاون بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي 
والخـــاص لدفـــع عجلـــة التقـــدم بمـــا 
يتماشـــى مع سياســـة االنفتـــاح التي 
تشهدها المنطقة، فتجديد اللقاء بين 
الشـــركاء يســـاهم فـــي طـــرح األفكار 

واإليجابيات والسلبيات.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أشارالشـــيخ 
هشـــام إلى ســـعي شـــؤون الجنســـية 
علـــى  الدائـــم  واإلقامـــة  والجـــوازات 
لتعزيـــز  الراميـــة  المبـــادرات  تبنـــي 

وتحســـين  العمـــل  أنظمـــة  وتطويـــر 
كافـــة،  المجـــاالت  فـــي  اإلجـــراءات 
والتنميـــة،  التطـــور  متطلبـــات  وفـــق 
وعلى أهمية مواصلة الســـعي لتعزيز 
كافـــة  توفيـــر  خـــالل  مـــن  التعـــاون 
رفـــع  شـــأنها  مـــن  التـــي  التســـهيالت 

االقتصاد الوطني والذي يســـاهم في 
جذب المزيد من الســـياح، مؤكدًا بأن 
هـــدف شـــؤون الجنســـية والجوازات 
لشـــركائها  االســـتماع  هـــو  واإلقامـــة 
وخدمتهم والعمل علـــى تطوير كافة 
خدماتهـــا بما يتماشـــى مـــع متطلبات 

عمالئها الكرام.
من جانبهم، أثنى مديرو الفنادق على 
مبادرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
واإلقامـــة،  والجـــوازات  الجنســـية 
وتشـــجيعه ودعمـــه المتواصـــل لدعم 

القطاع الفندقي.

المنامة - وزارة الداخلية

توفير التسهيالت 
الكفيلة بجذب 

السياح وتنشيط 
االقتصاد

والدة ناصر بن حمد تدعو األمهات للمشاركة بالمشروعات المربحة
معربة عن تقديرها لمشروع “نتاج”

 اســـتقبلت والـــدة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة ، بمجلســـها عـــددا من أمهات 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية المساهمات 
العـــام  األميـــن  بحضـــور  “نتـــاج”  مشـــروع  فـــي 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
السيد وعدد من منتسبات وموظفات المؤسسة.

وخالل اللقاء أعربت ســـموها عن خالص شـــكرها 
وامتنانهـــا لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة علـــى اهتمام ومتابعة 
واأليتـــام  األرامـــل  لدعـــم  الشـــخصية  جاللتـــه 
»المؤسســـة  قبـــل  مـــن  المكفوليـــن  البحرينييـــن 
الملكية لألعمال اإلنسانية«، وما يوليه جاللته من 
اهتمـــام دائم بجميع األيتام واألرامل البحرينيين 
ورعايته األبوية لهم وحرصه بأن يحظى الجميع 
بتوفيـــر كافة الخدمات والرعاية، بما يمكنهم من 
الحصـــول على حياة كريمة ومســـتقرة، وتيســـير 
السبل التي تعينهم على تطوير مهاراتهم وتوفير 
فـــرص عمل مناســـبة لهـــم ونقلهم ليكونـــوا لبنات 
صالحة معطاءة في المجتمع يســـاهمون بشـــكل 
فعال في رقيه وازدهاره، ســـائلة المولى عز وجل 
أن يبـــارك فـــي جاللتـــه وأن يســـبغ عليـــه موفـــور 

الصحة والسعادة وطول العمر.
كمـــا أشـــادت ســـموها بمشـــروع نتـــاج ومســـتواه 
الراقـــي والمميـــز مؤكـــدة دعمهـــا لهـــذا المشـــروع 
وتقديـــم الدعـــم لتوفيـــر مقـــر بمـــا يســـاهم فـــي 
تحقيـــق أهدافها الســـامية التي تعمل المؤسســـة 
علـــى تحقيقهـــا، كما وجهـــت األمهات إلـــى أهمية 
المشـــاركة واالنخـــراط فـــي مثـــل هذه المشـــاريع 

التـــي تصـــب فـــي مصلحتهـــم فـــي المقـــام األول 
وتعـــود بالنفـــع والفائـــدة عليهـــم وعلـــى أســـرهم 
مؤكدة ســـموها على أهمية العمـــل بجد واجتهاد 
وإتقـــان العمل الذي يقومون به  والتســـلح بالعلم 
النافع، من أجل رد الشـــكر والتحية لجاللة الملك  
والمســـاهمة في رفعة مملكتنا الغالية وازدهارها، 
والتـــي تنعـــم بالقيـــادة الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك 

وحكومته الرشيدة.
وأكدت سموها اســـتمرار دعمها لألرامل واأليتام 
البحرينييـــن وااللتقـــاء بهم بشـــكل ســـنوي حيث 
إنها على ثقة بأن المشاريع التنموية التي تطلقها 
المؤسســـة ســـتكون ذات نفع وعائد يرقى بحياة 
جميـــع منتســـبي المؤسســـة بمـــا يحقـــق تطلعات 

ورؤى جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
كما قدمت سموها درعا تذكاريا للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية تقديرا على الجهود اإلنسانية 
المبذولـــة مشـــيدة بالعمل الذي تقدمه المؤسســـة 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا من خـــالل الخدمات 
الرعائيـــة التـــي تقدمها لأليتـــام والمحتاجين في 
مملكـــة البحريـــن والمشـــروعات التنمويـــة التـــي 
تنفذهـــا في مختلـــف الدول الشـــقيقة والصديقة 
مما يســـاهم بشكل كبير وفعال في ترسيخ األمن 
واالســـتقرار النفســـي للشـــعوب، وهـــو عمـــل غير 
مســـتغرب علـــى جاللـــة الملك الـــذي كان واليزال 
ســـباقا فـــي دعـــم ومســـاعدة وإغاثـــة المنكوبين 
والمتضرريـــن فـــي مختلـــف دول العالـــم، ما يدل 
علـــى حســـن اإلدارة والتنظيم الكبيـــر الذي تعمل 
مـــن خاللـــه المؤسســـة والتـــي اســـتطاعت تنفيذ 
جميـــع مشـــاريعها وبرامجهـــا بمهنيـــة احترافيـــة 
عاليـــة. مـــن جانبـــه، تقدم الســـيد بخالص الشـــكر 
إلى والدة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مشـــيدًا بهـــذه المبـــادرة الكريمـــة منهـــا وحرصهـــا 
على اســـتقبال عدد من أمهات المؤسسة وحثهم 
علـــى أهمية المشـــاركة واالنخـــراط في مثل هذه 
المشـــاريع  العمـــل بجـــد واجتهـــاد وإتقـــان العمل 
الـــذي يقومـــون بـــه  والتســـلح بالعلم النافـــع، لرد 
التحيـــة لجاللة الملك المفـــدى وخدمة مجتمعهم 

وبناء مستقبلهم.
يذكر أن ســـمو الشيخة والدة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ســـبق ان تبرعت مشـــكورة 
ببناء روضـــة نموذجية لألطفـــال يخصص ريعها 

لصالح االيتام.

المنامة - بنا
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بدء تطبيق المرحلة الثالثة من نظام حماية األجور
أشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل جمال العلـــوي بمدى التزام 
أصحـــاب األعمـــال بالمشـــاركة اإليجابية 
في نظـــام حماية األجور مما يســـهم في 
القضاء على ظاهرة تأخر ســـداد األجور، 
وضمـــان  العماليـــة  المنازعـــات  وتقليـــل 
حقـــوق العمـــال بشـــفافية. عـــاوة علـــى 
حفظ حقـــوق أصحاب األعمـــال وإثبات 
وتوثيق إيفائهم بسداد أجور العمال، مما 
يمنع المطالبات والشكاوى، حيث أثبتت 
إحصـــاءات هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
التزام جميع  أصحاب األعمال للشركات 
بإتمـــام  فأكثـــر(  عامـــل   500( الكبـــرى 
أصحـــاب  وتجـــاوز  للنظـــام،  انضمامهـــم 
األعمـــال المتوســـطة ) 50 - 499 عامـــاً( 

نسبة 88 % من االنضمام للمبادرة. 
وأكد العلوي أن هذه اإلحصاءات تشـــير 

إلى دالالت مبشـــرة بنجـــاح النظام الذي 
دشـــن في مايو من العـــام الماضي وذلك 
بنـــاًء على قـــرار مجلس الـــوزراء الموقر 
األجـــور،  حمايـــة  نظـــام  تطبيـــق  بشـــأن 
العمـــل والتنميـــة  بقـــرار وزيـــر  وإلحاقـــًا 
االجتماعية رقم )22( لســـنة 2021 بشأن 
مراحل تطبيق النظام للعّمال في منشآت 
القطـــاع الخـــاص. والذي ينضـــوي تحت 
مظلـــة تطويـــر بيئة األعمال واالســـتثمار 
مما يعزز من اســـتقرار االقتصاد الوطني 
مـــن خـــال خلق بيئة عمل مســـتقرة عبر 
اســـتقرار عاقـــات العمـــل فـــي منشـــآت 
القطـــاع األهلـــي بتقريـــر مبدأ الشـــفافية 
والمحافظـــة علـــى حقوق العمـــال، حيث 
يشـــكل نظام حماية األجـــور نقلة نوعية 
فـــي حمايـــة حقـــوق العامـــل المشـــروعة 
المنصـــوص عليها في عقـــد العمل المبرم 

ويغطـــي  العمـــل.  صاحـــب  وبيـــن  بينـــه 
النظـــام جميـــع المنشـــآت المســـجلة لدى 
الهيئة في مختلف القطاعات واألنشـــطة 
التجارية، كما يســـتفيد مـــن النظام كافة 
الشـــرائح والفئـــات العماليـــة فـــي مملكة 

البحرين.
المرحلـــة  بـــدء  إلـــى  العلـــوي  أشـــار  كمـــا 
الثالثـــة مـــن تطبيـــق النظـــام مـــع بدايـــة 
الســـنة الجديـــدة والتي تشـــمل أصحاب 
العمـــل الذين لديهـــم 1 – 49 عاماً، وهي 

الشـــريحة األوســـع انتشـــارا بمـــا يفـــوق 
الشـــركات  اجمالـــي  مـــن   %  97 نســـبة 
بالتجـــاوب  مشـــيدًا  الثـــاث.  بمراحلهـــا 
كافـــة  قبـــل  مـــن  والملمـــوس  الواســـع 
أطـــراف العمـــل والجهات المشـــاركة في 
كـــوادر  جهوزيـــة  إلـــى  مشـــيرًا  النظـــام، 
الهيئة واســـتعدادها التـــام لهذه المرحلة، 
واســـتعداد فـــرق الهيئـــة لتقديـــم كافـــة 

سبل الدعم والمشورة ألصحاب األعمال 
والعمالـــة من جهة، وشـــركاء النجاح في 
هـــذا النظـــام مـــن جهـــة أخـــرى. موضحًا 
حرص الهيئة على التواصل مع أصحاب 
العمل بصورة مباشـــرة ومستمرة؛ للتأكد 
مـــن االلتـــزام التام بســـداد أجـــور العّمال 
المســـجلين لديهـــم، وتذليل أي صعوبات 
قد تحول دون التسجيل في النظام في 

الفترة المقررة.
كمـــا أشـــار العلـــوي إلـــى أنـــه مـــن الافت 
مـــن   %  15 مـــن  أكثـــر  انضمـــام  للنظـــر 
الشريحة الجديدة إلى النظام حتى قبل 
بدء تطبيق إلزاميته على هذه الشريحة 
المجتمعـــي  الوعـــي  ازديـــاد  يبيـــن  ممـــا 

بفوائد هذا النظام لجميع األطراف.
وأكـــد العلـــوي مجـــددًا جهـــود الحكومـــة 
وحرصهـــا علـــى إطـــاق مشـــروع نظـــام 
حمايـــة األجـــور على مراحـــل عدة وذلك 
حرصـــًا علـــى تســـهيل عمليـــة االنضمـــام 
الدعـــم  النظـــام  يوفـــر  حيـــث  للنظـــام، 
ويبـــدي  األعمـــال  ألصحـــاب  الـــازم 
المرونة الكافية؛ لضمان اســـتدامة النمو 
االقتصـــادي وتعزيـــز اإلنتاجيـــة وضمان 

حقوق جميع أطراف اإلنتاج.

المنامة - هيئة  تنظيم سوق العمل

العلوي: 97 % من 
إجمالي الشركات 

لمن لديهم 1 
وحتى 49 عاماًل

أشــادت رئيســة مجلس النواب فوزية زينل بعمق أواصر األخوة التاريخية واالســتراتيجية المتميزة، والروابط الوثيقة بين مملكة 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، التــي تقــوم على وحدة الــدم والمصير المشــترك، والعالقات المتجذرة التي تشــهد 
مستوى متناميا من التقدم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، وأخيه خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود ملك المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، حيث بات البلدان الشــقيقان 

نموذجًا للتالحم والتعاضد في كافة المراحل، وفي مختلف الظروف.

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت  كمـــا 
بمـــا حققتـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، مـــن 
تطـــور مســـتمر وتقـــدم ونمـــو متصل على 
المجـــاالت،  وكافـــة  المســـتويات  جميـــع 
األمـــر الذي أســـهم فـــي تحقيـــق مزيد من 
للشـــعب  واالســـتقرار  والرفاهيـــة  األمـــن 
أن  مؤكـــدة  الشـــقيق،  الكريـــم  الســـعودي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تمثـــل صماَم 
أمـــاٍن الســـتقرار المنطقـــة، ومركـــز العمـــق 
االستراتيجي، وثقا عالميا يزداد رسوخا 
يومـــا بعد يـــوم، نظـــرا لدورهـــا الرفيع في 
مناصـــرة القضايـــا اإلنســـانية، معربـــة عـــن 
بالـــغ االعتـــزاز بالـــدور المحـــوري للمملكـــة 
في دعم ورعايـــة مصالح األمتين العربية 

واإلســـامية، تأكيدًا لمبادئهـــا المنبثقة من 
الدين اإلسامي الحنيف.

جاء ذلك في جلســـة مباحثات مشـــتركة، 
عقـــدت أمس، بين رئيـــس مجلس النواب، 
ورئيس مجلس الشـــورى بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
محمـــد آل الشـــيخ، بمعيـــة وفـــد برلمانـــي 
ســـعودي رفيع المســـتوى، وحضور النائب 
مجلـــس  لرئيســـة  الثانـــي  والنائـــب  األول 
النـــواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، 
واألميـــن العـــام للمجلـــس وعدد مـــن كبار 

مسؤولي األمانة العامة.
وتـــم فـــي الجلســـة بحث ومناقشـــة ســـبل 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العاقـــات  دعـــم 
علـــى  وتنميتهـــا  وتعزيزهـــا  الشـــقيقين 

جميع المســـتويات، وتوسعة أطر التعاون 
المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات 
الصعيـــد  المشـــترك علـــى  الثنائـــي  العمـــل 
البرلمانـــي، واالرتقـــاء بمســـتوى التنســـيق 
المحافـــل  والمواقـــف  الجهـــود  وتوحيـــد 

اإلقليمية والدولية.
ووصفت رئيســـة مجلس النـــواب، المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة بأنها سٌد منيٌع 
لألمـــن واألمـــان والتنمية واالســـتقرار، بما 
لهـــا مـــن دور اســـتراتيجي عميـــق وريادي 
والسياســـي  اإلنســـاني  المســـتوى  علـــى 
واالقتصـــادي إقليميـــًا ودوليـــًا، وبما تقوم 
العادلـــة  للقضايـــا  دائمـــة  نصـــرة  مـــن  بـــه 
وترســـيخها، ودفاعها المســـتمر عن وحدة 
الصف العربي واإلســـامي، مشيدة بالدور 

الرفيـــع الذي تضطلـــع به المملكـــة العربية 
الســـعودية في تقديـــم مبادرات إنســـانية 
إنجـــازات  وتســـجيل  دوليـــة،  وحضاريـــة 

تنموية متواصلة.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إن  وقالـــت 
الشـــقيقة ال تـــزال هـــي الشـــريك التجاري 

األكبر على اإلطاق لمملكة البحرين.

ووجـــه رئيس مجلـــس الشـــورى بالمملكة 
جزيـــل  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــكر لفوزية زينل علـــى الدعوة الكريمة 
لزيارة مملكـــة البحرين، مؤكدًا أن جلســـة 
المباحثات المشـــتركة مـــع مجلس النواب 
تعد فرصة لألخذ بمســـار العمل المشـــترك، 
الســـلطتين  بيـــن  والتعـــاون  والتنســـيق 

التشريعيتين في البلدين الشقيقين آلفاق 
أرحب.

التـــي تربـــط مملكـــة  العاقـــات  وأكـــد أن 
العربيـــة  والمملكـــة  الشـــقيقة  البحريـــن 
الســـعودية تعـــد نموذجـــًا متميـــزًا للتاحم 
الوثيق، وتشكُل درســـًا في وحدة المصير 
والمســـتقبل المشترك، مشـــيدًا بما تشهده 
هـــذه العاقـــات مـــن تطـــور مســـتمر فـــي 
الروابـــط  ظـــل  فـــي  المجـــاالت  مختلـــف 
فـــي  القيادتيـــن  بيـــن  المتينـــة  األخويـــة 

البلدين الشقيقين.
وأشاد بما تشهده مملكة البحرين من تقدم 
شـــامل، ونهضة تنموية واســـعة على كافة 
األصعـــدة، وفضاء ديمقراطـــي رحب، في 
ظل القيادة الحكيمة لجالة الملك، مؤكدًا 
حـــرص مجلـــس الشـــورى الســـعودي على 
االنفتاح على مسارات أوسع من العمل مع 
مجلـــس النواب البحرينـــي، وزيادة تفعيل 
التواصل والزيـــارات والتعاون المشـــترك، 
بما يدعـــم خطـــوات البنـــاء والتطوير في 

البلدين الشقيقين.

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علي الصالح أن اســتدامة ازدهــار ونماء العالقــات التاريخية المتجــّذرة بين مملكة البحريــن والمملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة، تؤكد حرص القيادتين الحكيمتين في المملكتين الشــقيقتين على تعميق مســارات النهضة، والتعاون 
المشترك الذي تشهده المملكتان في شتى المجاالت، معرًبا عن عظيم الفخر واالعتزاز بما تحظى به العالقات البحرينية السعودية 
من حرص ودعم متواصل من لدن  عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  المفدى حفظه هللا ورعاه، وأخيه 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

الـــدور  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وثّمـــن 
المحوري واإلســـهامات المتعددة لصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  وأخيـــه صاحـــب 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفـــاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، ودعم ســـمّوهما المشهود لكافة 
مجـــاالت التقـــدم والنماء فـــي المملكتين، 
رؤى  يمتلـــكان  ســـمّوهما  أنَّ  مؤكـــًدا 

استشـــرافية، وطموحات عالية لمســـتقبل 
وشـــعبيهما  للمملكتيـــن  ومشـــرق  زاهـــر 

الشقيقين.
جاء ذلك خال لقائه أمس رئيس مجلس 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الشـــورى 
الشـــقيقة عبـــدهللا بـــن محمد بـــن إبراهيم 
آل الشـــيخ، والوفـــد المرافـــق لـــه، بحضور 
الســـيد جمال محمـــد فخـــرو النائب األول 
لرئيس مجلس الشورى، وعدٍد من أعضاء 
المجلس، واألمين العام لمجلس الشورى.

واعتبر أن ما يجمع المملكتين والشـــعبين 

الشـــقيقين مـــن أواصـــر المحبـــة والمـــودة 
ووشـــائج القربى، يمثـــل نموذًجـــا متقدًما 
للعاقـــات األخوية الراســـخة القائمة على 

وحدة المصير.
التشـــريعي،  التعـــاون  أّن  إلـــى  ولفـــت 
الســـلطة  بيـــن  المتواصـــل  والتنســـيق 
التشـــريعية ومجلس الشـــورى الســـعودي، 
يشـــّكل أحـــد الجوانب المهمـــة في تدعيم 
ومســـاندة  واالزدهـــار،  التطـــور  أوجـــه 
الحثيثـــة  والجهـــود  الدؤوبـــة،  المســـاعي 
التي تبذلها المملكتان الشقيقتان واللجان 

المشتركة ومختلف المؤسسات والجهات 
لفتـــح مســـارات زاخـــرة بالعمـــل واإلنجـــاز 

للمملكتين.
الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  وأكـــد 
المملكـــة  ومـــؤازرة  دعـــم  فـــي  والراســـخ 

العربيـــة الســـعودية، وتأييدهـــا فـــي كافة 
الخطـــوات التـــي تتخذهـــا لتعزيـــز أمنهـــا 
دورهـــا  علـــى  والتأكيـــد  واســـتقرارها، 
المحـــوري، وعمقها اإلســـتراتيجي لضمان 

األمن والسام واالستقرار في المنطقة.

مـــن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشـــورى 
الســـعودي، عن االعتزاز الرفيع بالشراكات 
والتعـــاون الممتد عبر التاريخ بين المملكة 
العربية الســـعودية ومملكـــة البحرين وهو 
مـــا أسســـه اآلبـــاء واألجـــداد وســـار عليـــه 
األبنـــاء حتـــى يومنـــا الحاضر، األمـــر الذي 
أثمـــر عنـــه تكامـــًا وتطـــوًرا مضطـــرًدا في 
شـــتى المجاالت الحيوية والمهمة، بفضل 
الحكيمتيـــن  القيادتيـــن  واهتمـــام  رعايـــة 
للمملكتين الشـــقيقتين والدفـــع نحو مزيد 
من أطر العمل الثنائي، ومساندة المشاريع 

والبرامج التنموية المشتركة.
الشـــقيقتين  المملكتيـــن  أّن  وأوضـــح 
تمضيان بـــإرادة ثابتة، وعزيمة قوية نحو 
حصد منجزات تنموية شـــاملة، في شـــتى 
المجاالت المهمـــة لتحقيق أهداف التنمية 
للبلديـــن  والنمـــاء  والرخـــاء  المســـتدامة 

والشعبين الشقيقين.

القضيبية - مجلس النواب

القضيبية - مجلس الشورى

السعودية سٌد منيٌع لألمن والتنمية واالستقرار

البحرين والسعودية نموذج متقدم للعالقات األخوية الراسخة

زينل: عالقاتنا تأخذ مداها في التفرد والتميز على مستوى العالم

الصالح: التعاون التشريعي أحد الجوانب المهمة في تدعيم أوجه التطور واالزدهار

 جمال العلوي

“التشريع”: الوسامان الملكيان تكريم للشجعان
لضباط وأفراد األمن العام ممن قدموا أعماالً أمنية استثنائية ومن عملوا 15 سنة على األقل

قدمــت هيئــة التشــريع والــرأي القانوني مالحظاتها حول مشــروع قانــون بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم 
)19( لسنة 1976 في شأن األوسمة.

هيئـــة  الـــى  ورد  الهيئـــة:  وقالـــت 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي كتـــاب  
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشـــئون القانونية 
والتشـــريعية طلب اعداد الصياغة 

القانونية لمشـــروع قانـــون بتعديل 
بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم 
)19( لسنة 1976 في شأن األوسمة.

وقامـــت الهيئـــة بدراســـة مشـــروع 
القانـــون المشـــار اليـــه وتبيـــن أنـــه 

يتألـــف -فضا عـــن الديباحـــة- من 
ثـــاث مواد، تناولت المـــادة األولى 
منه انشاء وسامين جديدين باسم 
)الوســـام الملكـــي للشـــرطة( وأســـم 

)وسام الخدمة األمنية المميزة(.

 يضافـــان إلى األوســـمة المنصوص 
عليها فـــي المادة )1( من المرســـوم 
بقانون )19( لســـنة 1976 في شـــأن 
األوســـمة، ويكـــون ترتيبهمـــا علـــى 

التوالي )وسام العمل الوطني(.
مـــن  الثانيـــة  المـــادة  وجـــاءت 
مادتيـــن  بإضافـــة  المشـــروع، 
 )5( مكـــررًا   )6( برقمـــي  جديدتيـــن 
المرســـوم  الـــى   )6( مكـــررًا  و)6( 

بقانـــون رقم )19( لســـنة 1976 في 
شـــأن األوســـمة، أما المـــادة الثالثة 

فجاءت تنفيذية.
الـــى  القانـــون  المشـــروع  ويهـــدف 
تكريـــم ضبـــاط الشـــرطة وضبـــاط 
األمـــن  قـــوات  وأفـــراد  الصـــف 
العـــام الذيـــن قدمـــوا أعمـــاالً أمنية 
اســـتثنائية، أظهروا فيها الشجاعة 
والبســـالة، وذلـــك بمنحهم الوســـام 

الملكي للشرطة.
وتكريـــم الضباط، وضبـــاط الصف، 
العـــام،  األمـــن  قـــوات  وأفـــراد 
وزارة  فـــي  العامليـــن  والمدنييـــن 
الداخلية، الذيـــن أمضوا في العمل 
خمـــس عشـــرة ســـنة علـــى األقـــل، 
وأدوا أعمالهـــم بأمانـــة وإخـــاص، 
الخدمـــة  وســـاك  بمنحهـــم  وذلـــك 

األمنية المميزة.

إبراهيم النهام
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شماي للتأجير ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / قتاده 
احمد يوسف ابراهيم بوشقر نيابة عن السادة شركة شماي للتأجير ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 145090-1، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شماي للتأجير ذ.م.م

SHAMAY RENTING W.L.L
الى: الجزيرة للتأجير ذ.م.م

ISLAND RENTING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة مونتريال فيو يونيفورم ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 119746-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيد نجيب ابراهيم 
حسن كاظم نيابة عن السادة شركة مونتريال فيو يونيفورم ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم -119746
عادل  والسيد  كاظم  حسن  ابراهيم  نجيب  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،1
سلطان حسن سلطان الزري مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
 ،2001 لعام  بقانون رقم )21(  بالمرسوم  البحريني الصادر  التجارية  325 من قانون الشركات  المادة 
و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة  إليه، 

التالي:عنوان المصفي: نجيب ابراهيم حسن كاظم
عادل سلطان حسن سلطان الزري

 )973 +(36496688 - )973 +(36431134 
najeeb@thd.bh - adel@thd.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة كارتك - جونز البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم   119316 - 1  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  عبدالعال 
جونز   - كارتك  شركة  من  التخويل  بموجب  بحرينية  تضامن  شركة   - للتدقيق  الخليج 
البحرين ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   119316 - 1   بطلب تصفية الشركة تصفية  
اختيارية وتعيين السادة   ZHONGHUA WAN   مصفيا للشركة. عنوان المصفي :

جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية  
  17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية  
شركة ام اند تي للتجارة  ذ.م.م

سجل تجاري رقم1 – 80204  

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بانه قد تقدم اليها السيد / سلمان عبد الحسن 
رقم      القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتجارة  تي  اند  ام  السادة شركة  نيابة عن  العريبي  محمد  عبد علي 
80204-1  ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية تعيين السادة سلمان عبد الحسن عبد علي محمد 
العريبي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
s.aloraibi@hotmail.com - 38881411 - سلمان عبد الحسن عبد علي محمد العريبي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشان تغيير االسم التجاري لفرع في  
مركز ياسمين التجاري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد عادل عبد 
هللا عبد الكريم يعقوب المير المالك ل مركز ياسمين التجاري ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 

رقم 2 - 15329 ، طالبا تغيير االسم التجاري للفرع رقم 6  من : 
كفتريا دوار 5 ذ.م.م

  DAWAR5 CAFETERIA W.L.L
إلى

مطعم هاي ميالن ذ.م.م
HI MILAN RESTURANT W.L.L

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

التاريخ : 3/1/2021

CR 2021 – 196454  رقم االعالن

تنازل عن المحل التجاري 

تقدم الينا السيد المعلن ادناه فهد عبد هللا خلف حمود بطلب تحويل المحل التجاري التالي 

الى السيدة ورده ناصر مصلح شاجي فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد : 124113 – 2

االسم التجاري: ينفرسال لكهرباء السيارات

رقم القيد : 124113 – 4

االسم التجاري : أي ام بالك دايموند لخدمات السيارات

تاريخ 2022/1/3
) CR2022- 72( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

بطلب  السعيد  محمد حسين  فضيله  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيدة/ فاطمه سلمان علي سيف 
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 : 11 24336

االسم التجاري : الخيط الذهبي ألدوات الخياطة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير

اسم شركة مار باست ميدل إيست لألسهم والسندات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / شركة مار باست ميدل 

إيست لألسهم والسندات ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم: )1-120171(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة مار باست ميدل إيست لألسهم والسندات ذ.م.م

MARPAST MIDDLE EAST SHARES & SECURITIES COMPANY W.L.L

الى: كافن لألسهم والسندات ذ.م.م

CAFEN SHARES & SECURITIES W.L.L

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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الخليج جرافيك - 
شركة توصية بسيطة 

 
 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشيخ محمد علي محمد آل خليفة نيابة عن السادة شركة الخليج جرافيك - شركة توصية 
بسيطة، المسجلة بموجب القيد رقم 2050 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 11                        

من : سيماء للخياطة الرجاليه - شركة توصية بسيطة            
SIMA GENTS TAILORING – SIMPLE COMMANDITE 

                       COMPANY 
 إلى : سيماء للخياطه  شركة توصية بسيطة              

                       SIMA TAILORING  SIMPLE COMMANDITE COMPANY
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما 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

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 
17111444 - 17111504
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DAR ALOFOGH FOR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39361094  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM 

ALBURHAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675055  or  alburhanworkshop@gmail.com 

BIG POINT PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17470588  or  FADHEELAABDULLA037@GMAIL.COM 

W & S ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34306061  or  WAQAR9792@GMAIL.COM 

PATTAYA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772132  or  pattaya.bh@gmail.com 

USMAN ALI NIAMAT ALI REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665634  or  USMANALI40402@GMAIL.COM 

RAMNA TAILOR AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33032325  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

EASTERN EXPRESS BUSINESS BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39991176  or  mustafaalodaili@gmail.com 

Home Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17257400  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38384025  or  accounts@clearvisionme.com 

TREE OFLIFE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506525  or  SAMIALMAJEDBH@GMAIL.COM 

Ibrahim late osman fashion design A Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38218421  or  IBRAHIMOSMAN983@GMAIL.COM 

FIORI FOR FLOWERS AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33991392  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

Sunshine Steel works Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

FIORI FOR FLOWERS AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33991392  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

SAFTAIN AHMED PHONES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13618938  or  SAFTAINAHMED28@GMAIL.COM 

USMANS on way cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

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

ABU MOHAMMED PRINTING OFFISCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786662  or  KSAHAR.SH91@GMAIL.COM 

Diamond Arts Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600092  or  ABUSAJAD74@HOTMAIL.COM 

ABDUL AZIZ ABDULLA ALALI ALGHANIM EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38162204  or  AAZIZ_ALGHANIM@YAHOO.COM 

UMALHANAYIN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39093333  or  Isa.mamin81@gmail.com 

ASHIQ PESHAWAR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33882271  or  GHOLAM10026@GMAIL.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

HABTAMU CARGO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33099645  or  DANIELTESHOME1973@GMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

SURAYYA AL BAHRAIN FOR FIBERS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38876692  or  anildkp@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

RASHEED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  olwynp@gmail.com 

THE BUTTERFLY WINGS BUILDING AND INDUSTRIAL CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660843  or  SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.COM 

MRG MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34207388  or  MRGMANAGEMENT2020@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

Golden Trinity Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

AVAILABLE TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34035017  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

SAJID MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058503  or  BASHIRARSHAD006@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Golden Trinity Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@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 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241024  or  EVERGREENBAHRAIN@GMAIL.COM 

Pakistan star restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39126738  or  JAHAN4352@GMAIL.COM 

PACIFIC ALUMINUM GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666779  or  naiminfc@yahoo.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

UPWINGS EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33005885  or  ESSA96334@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

VAISHNAVU MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33092207  or  VINOD.VIDHYADARAN@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

USMAN GHANI SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

REEM ABDULLAH ALHALYU FOR RENTING AND OPERATING THE MACHINES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.COM 

ALDERA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338380 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

AZWA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED GHORM AL GHAMDI FOR OFFICE MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35110240  or  MF.VIPP@GMAIL.COM 

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

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

SEDIRLA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 32133133  or  jasimfakhroo@gmail.com 

NEW  GULF STAR  GENT  SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

SANA SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33106956  or  sanascrap01@gmail.com 

ALMANDI PALACE RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

GUL LINE TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33572848  or  A.HAFEEZ62@YAHOO.COM 

AL HAREB RENTAL PROPERTY & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

MALABAR JUNCTION FOR INDIAN CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

AFRAA PHONE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39339044  or  KINGSMMS@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36680288  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

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

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

MOHAMED SULTAN JUMAAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

LONG VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000198  or  PPCBAH@GMAIL.COM 

FARHANA FOR TOYS AND HOUSEHOLD UTENSILS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344254  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000198  or  PPCBAH@GMAIL.COM 

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

India Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36955566  or  IED996@HOTMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000198  or  PPCBAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

EXTRA FOODSTUFF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611591  or  VNRASHEED@YAHOO.COM 

Gulf Union Gate general trading 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 33966641  or  gulfunion@hotmail.com 

CALL OASIS DOCUMENTS CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212870  or  ALWAHADCCPR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( ALHUMIDI / 7129 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

Haji Juice Centre 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33574635  or  DR-ABDELMAGEED@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SAHARI STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17276149  or  MOHAMED6@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALGHAYA GOLDEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38363232  or  AALALI.5.ALALI@GMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

AL-HUSIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33887700  or  akaa1231@gmail.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

RIO INTERNATIONAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  info@riowll.com 

AL OSRA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240098  or  alosrarestaurant.hoora@gmail.com 

SANA SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33106956  or  sanascrap01@gmail.com 

AL ERADA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

YOUSIF MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39686605  or  YOUSIFMANPOWER@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

HATLAR CONSTRUSTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39809594  or  MOON4_HONNEY@YAHOO.COM 

Lotus gardening and landscaping 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(GEN.MAINTENANCE WORKS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

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

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

FABULOUS FIT TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@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 

ASPIRE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39353590  or  ALI_MURAD82@HOTMAIL.COM 

ALARKHABEEL FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39660648 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

SHABAB GARMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33244082  or  shabab_sa@outlook.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

HELLO STAR ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17769506  or  hercules_wll@yahoo.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 

Tandoori Tarka Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33777328  or  ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@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 

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact
 13302967  or  NALBASTAKI@KU.EDU.BH 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

MIRAJ ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17760816  or  miraj.electric@gmail.com 

BLOSSAM LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400253  or  rabiyas650@gmail.com 

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17679414  or  HR@hpc.com.bh 

NOOR AL BADAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

ALEZERAQ BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552771  or  bmohdfati0@gmail.com 

M.E.S. TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785195  or  asemeda@yahoo.com 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BU ATIYAH CARPENTRY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36362332  or  BRITESHOWROOM@GMAIL.COM 

HALDOR TOPSOE INTERNATIONAL A S - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 33518111  or  NAPF@TOPSOE.COM 

Salah Mechanical Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39303041  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

BU KHALLAF TRADING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39366296  or  AHMED.BUKHALLAF@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL KHULOOD ALUMINIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

AKRAM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

Cube Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795697  or  SALES@ZAHIDUPHOLSTERY.COM 

Satkar contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273364  or  rajesh.poojary@alshatra.com 

ALKHALIDIA SOLUTION PROVIDERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17832244  or  TAKA@BATELCO.COM.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

ALFASEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461969  or  TARIQRAMZAN4@GMAIL.COM 

GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

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 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

NEW ORISSA ALUMINUM FABRICATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38074209  or  ORISSAGROUP@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ALIF ELECTRONCIS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Bukuvara star Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33998472  or  abithn@gmail.com 

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

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

DAR ALKHAIR SECOND HAND GOOS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35471565  or  CHISMAILBH@GMAIL.COM 

CANDY BEAUTY LOUNGE AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36353323  or  AYAALHELEWA.FASHION@GMAIL.COM 

Bahar Alfadheela for Vegetables and Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701707  or  MO7J2MEELALABB2S@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

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

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

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

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

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

ALMARZOOQ ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

GULF GATE CUSTOMS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393430  or  NADEEMAALHAIKI@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737077  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

Nadia Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34094903  or  nadiatradingadv@gmail.com 

MOSCAVA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38385157  or  NEW_DAY999@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

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

050 TELECOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35091363 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

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 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

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

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.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 

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

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

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ECIOM contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

FUTURE PHARMACY  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17320644  or  OFFICE@FUTURE-PHARMACY.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Miss Bahrain Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39001234  or  FATHIYASALEEL@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALREJENSI AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252548  or  ARACKALMATHEWS@HOTMAIL.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ALMAEDAH FOR BUKHARI RICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 35054747  or  HAWAS919@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

SEVENTY SEVEN FOR SALE-TRADE OF ELECTRICAL MACHINERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38431431  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

S 5 EXPRESS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250575  or  amadan@s5express.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

THE COFFEE BEAN AND TEA LEAF. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  rmk@RMKGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM 

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36828666  or  ELYABH@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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

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

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR ALDHALAM-10954) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39403141  or  ABDULLA.101@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39845228  or  ASIAFAKHROO1@GMAIL.COM 

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35109004  or  RAFIBH1233@GMAIL.COM 

Yearn International Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66708919  or  1124172213@QQ.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ALBANDAR FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ALMEERA BUTIQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39778674  or  YUMYUMMARKET.BH@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36960999  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

MIRNAH  SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 66643747 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM

MADREED ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39098999  or  madridgroup@gmail.com 

Alexandra trading co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34230389  or  DXB.ALRAIS@GMAIL.COM 

TRUST WORLD BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552543  or  FALAK-BMC@HOTMAIL.COM 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

DAR ALBASTAKI CONTRACTING AND REALESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39880983  or  daralbastaki18@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

Um Alshajar Cold Store 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35376385  or  AHMED.SS12BH@GMAIL.COM 

ARES REAL ESTATE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38889761  or  eyad@renobh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

SALMAN ABDULLA ABDULHUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39903466  or  nasser.alsarraj@msn.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SOUND EQUIP.OPERATOR & PROJECTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 35982880  or  MOHD.KH86@GMAIL.COM 

DAR ALOFOGH FOR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39361094  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM 

HA ALRASHIED BUILDING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17274843  or  alrashid.pools@gmail.com 

Salman international market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  LIVE27@LIVE.COM 

H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35496853  or  hjk.cc2018@gmail.com 

RAM MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33389339  or  GM@RAMCLINICS.COM 
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عمان ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية الســـعودي األمير فيصل بـــن فرحان، أمس االثنين، أنه 
بحث في األردن، التحديات األمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

كما أشـــار خالل مؤتمر صحافي مشـــترك مع وزير الخارجية األردني أيمن 
الصفـــدي مـــن عّمان، إلـــى أن الطرفين بحثـــا دور إيران المزعزع الســـتقرار 
المنطقـــة والعالـــم. وأكد في الوقت عينه أن يد المملكة ممدودة للحوار في 

حال عالجت طهران ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
مـــن جهتـــه، دان وزيـــر الخارجيـــة األردنـــي أيمـــن الصفـــدي، كل الهجمـــات 
اإلرهابيـــة التـــي تتعـــرض لها الســـعودية، مثمنـــا مواقف المملكة المســـاندة 

لألردن.
الخارجيـــة  الخارجيـــة األردنيـــة، وزيـــر  فـــي مقـــر  التقـــى  وكان الصفـــدي 
الســـعودي، وبحثـــا “ســـبل تعزيـــز العالقات األخوية الراســـخة بيـــن البلدين 
وآخـــر المســـتجدات اإلقليميـــة”. كما عقـــد الجانبان مباحثـــات تركزت على 
ســـبل تعزيز العالقات التاريخية االســـتراتيجية بين البلدين الشقيقين في 
المجـــاالت كافة، وتنســـيق المواقف حول المســـتجدات اإلقليمية والقضايا 

الدولية ذات االهتمام المشترك، وفق ما أفاد بيان الخارجية األردنية.

بن فرحان من األردن: بحثنا دور إيران المزعزع لالستقرار

فيينا ـ وكاالت

مـــن  الثامنـــة  الجولـــة  اســـتئناف  مـــع 
المفاوضـــات النوويـــة فـــي فيينـــا، دعـــا 
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث 
اإليرانيـــة ســـعيد خطيـــب زاده، أمـــس 
االثنين، الغرب إلى التنازل عن “مطالبه 
القصـــوى”، وفـــق تعبيـــره، مشـــددا على 
أن بـــالده لـــن تقبـــل بـــأي ســـقف زمنـــي 
للمحادثات. وقال في تصريحات نقلتها 
وســـائل إعالم محلية، إن “كل المطالب 
التي تقـــع خارج إطـــار االتفـــاق النووي 
غير مقبولة.. وهدفنـــا الوصول لتوافق 
جيـــد”. كذلـــك أضـــاف أن علـــى الطرف 
المقابـــل تقديـــم برامـــج وجـــداول لرفع 

العقوبات عـــن بالده، وتأكيد التزامه 
باالتفـــاق النـــووي، في إشـــارة 

إلى الواليات المتحدة.
أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
الراميـــة  المفاوضـــات 
إلحيـــاء االتفـــاق النـــووي 

“ثنائية ومتعددة األطراف”، مشيرا إلى 
أن االجتماعـــات بين إيـــران والصين أو 
تصريحـــات  تأتـــي  متواصلـــة.  روســـيا 
متحـــدث الخارجيـــة فـــي الوقـــت الذي 
ُتستأنف فيه مفاوضات الجولة الثامنة 
مـــن المباحثـــات فـــي فيينـــا بيـــن إيران 
ومجموعة )1+4(، بعد توقف دام 3 أيام 
بغية مواصلة المشـــاورات والمحادثات 
المكثفـــة بين المفاوضيـــن للوصول إلى 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وكان  اتفـــاق. 
الوفـــد  رئيـــس  السياســـية  للشـــؤون 
اإليراني المشـــارك فـــي المحادثات علي 
باقري كني، الذي وصل في وقت سابق 
إلـــى العاصمة النمســـاوية، بحســـب 
ما أفادت وكالـــة “إرنا” اإليرانية 
األســـبوع  أعلـــن  الرســـمية، 
المباحثـــات  أن  الماضـــي، 

جيدة وإيجابية.

إيران: على الغرب التنازل عن أي مطلب خارج االتفاق
طهران - وكاالت

تعهد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
أمـــس اإلثنين بالثـــأر لمقتل قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الجنرال 
قاســـم سليماني قبل عامين ما لم تتم 
محاكمـــة الرئيـــس األميركـــي الســـابق 

دونالد ترامب.
وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية “إذا 
لـــم ُيحاكم ترامـــب ووزيـــر الخارجية 
الســـابق مايـــك بومبيـــو أمـــام محكمة 
اغتيـــال  جريمـــة  الرتـــكاب  عادلـــة 
المســـلمين  فـــإن  ســـليماني،  الجنـــرال 

سيثأرون لشهيدنا”.
أن  إيرانيـــة  إعـــالم  وســـائل  وذكـــرت 

إيـــران دعـــت مجلس األمـــن الدولي 
فـــي رســـالة يـــوم األحـــد إلى 

الواليـــات  محاســـبة 
وإســـرائيل،  المتحـــدة 
طهـــران  تقـــول  التـــي 
إنها متورطـــة أيضا في 

جريمة القتل.
أبلغـــت  االغتيـــال  مـــن  أيـــام  وبعـــد 
الواليـــات المتحدة األمـــم المتحدة أن 
هـــذه العملية كانت دفاعـــا عن النفس 
وتعهـــدت باتخـــاذ إجـــراءات إضافية 
“حسب الضرورة” في الشرق األوسط 

لحماية األفراد والمصالح األميركية.
وكان ســـليماني الذي وصفه ترامب بـ 
“اإلرهابـــي” علـــى قائمـــة أميركية منذ 
فترة طويلة كهـــدف محتمل وتعتبره 
“اإلرهابييـــن”  أخطـــر  مـــن  واشـــنطن 
هجمـــات  عـــن  المســـؤولية  وحملتـــه 
تعرضـــت لهـــا قواتهـــا ومصالحهـــا في 

العراق خالل السنوات األخيرة.
ونجـــح ســـليماني إلى حـــّد كبير 
في تعزيز قدرات ميليشيات 
موالية إليـــران في كل من 
العراق وســـوريا واليمن 

ولبنان.

رئيسي يتعهد بالثأر لمقتل سليماني ما لم يحاكم ترامب
واشنطن ـ وكاالت

أعلـــن البيـــت األبيـــض أن الرئيـــس جـــو 
بايدن أبلغ نظيره األوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي خـــالل مكالمـــة هاتفيـــة أن 
الواليات المتحدة وحلفاءها “ســـيردون 

بحزم” إذا غزت روسيا جارتها الغربية.
الرئاســـة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
األميركيـــة جيـــن ســـاكي فـــي بيـــان إن 
بايدن أكد أيضا لزيلينسكي أن الواليات 
المتحـــدة تدعـــم حل األزمـــة األوكرانية 
عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في 
ذلـــك المحادثـــات الروســـية - األميركية 
الرفيعـــة المســـتوى المقـــرر عقدهـــا فـــي 

جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.
وتبدأ روســـيا والواليات المتحدة 

ينايـــر  مـــن  التاســـع  فـــي 
جنيـــف  فـــي  مباحثـــات 
تتناول الشأن األوكراني، 
وزيـــر  نائبـــة  تتوالهـــا 

الخارجيـــة األميركـــي وينـــدي شـــيرمان 
ونظيرهـــا الروســـي ســـيرغي ريابكوف، 
علـــى أن يليها في 12 من الشـــهر نفســـه 
شـــمال  وحلـــف  روســـيا  بيـــن  اجتماعـــا 
األطلســـي ثم اجتمـــاع فـــي 13 منه في 
إطار منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
بايـــدن  “الرئيـــس  أن  البيـــان  وأضـــاف 
أوضـــح أن الواليات المتحدة وحلفاءها 
وشـــركاءها ســـيردون بشـــكل حـــازم إذا 

غزت روسيا أوكرانيا”.
كما أعـــرب الرئيس األميركي عن “دعمه 
إلجراءات بناء الثقة من أجل نزع فتيل 
التوتـــرات فـــي دونبـــاس ولدبلوماســـية 
نشـــطة للدفـــع قدًمـــا بتطبيـــق اتفاقيات 
مينســـك” التي أبرمت برعاية فرنســـا 
بموجبهـــا  وتعهـــدت  وألمانيـــا 
إصالحـــات  إجـــراء  أوكرانيـــا 
سياســـية مقابل تعهد روسيا 
إنهاء دعمهـــا لالنفصاليين 

الموالين لها.

واشنطن تهدد “برد حازم” إذا غزت روسيا أوكرانيا

السعودية تدمر هدفًا 
حوثيًا أطلق نحو الطائف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس اإلثنين، 
هــدفــا جويا  ودمـــرت  اعترضت  الــدفــاعــات  أن 
مــعــاديــا أطــلــق نــحــو مــديــنــة الــطــائــف - غــرب 
أطلقته  الجوي  التهديد  إن  وقالت  المملكة-. 
مؤكدة  اليمني،  الداخل  من  الحوثي  ميليشيا 
لتحييد  رادعــــة  عملياتية  إجــــــراءات  اتــخــاذ 

التهديد وحماية المدنيين.
نشر  اليمن،  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  وكــان 
ــرات مــســّيــرة  ــائـ أمــــس، لــقــطــات لــتــدمــيــر 3 طـ
المنطقة  تــجــاه  الحوثية  الميليشيا  أطلقتها 

الجنوبية في المملكة، مساء األحد.

حمولة السفينة تشمل عربات إسعاف ومعدات طبية وأجهزة اتصاالت وخيام

ميليشيا الحوثي تسطو على سفينة شحن قبالة الحديدة
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، أمس االثنين، إن ســـفينة شـــحن 
تعرضت للقرصنة والســـطو المسلح من 
قبل ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية، قبالة 

مدينة الحديدة اليمنية.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
المتحـــدث  نقـــال عـــن  الرســـمية )واس( 
المالكـــي خبـــر  تركـــي  التحالـــف  باســـم 
تعـــّرض ســـفينة الشـــحن  روابـــي  التي 
“تحمـــل علـــم دولـــة اإلمـــارات للقرصنة 
واالختطـــاف مســـاء يـــوم األحـــد أثناء 
إبحارها مقابـــل محافظة الحديدة” في 
غرب اليمن. وأضاف المالكي أن سفينة 
الشـــحن “كانت تقوم بمهمـــة بحرية من 
جزيـــرة ســـقطرى” اليمنيـــة إلـــى مينـــاء 
جـــازان )في جنوب الســـعودية( وتحمل 
علـــى متنهـــا “معـــدات ميدانيـــة خاصـــة 
بتشغيل المستشفى السعودي الميداني 
بالجزيـــرة بعـــد انتهـــاء مهمته وإنشـــاء 

مستشفى بالجزيرة”.
تشـــمل  الســـفينة  حمولـــة  أن  وأوضـــح 
طبيـــة،  ومعـــدات  إســـعاف،  “عربـــات 
وأجهـــزة اتصـــاالت، وخيـــام، ومطبخـــا 
ميدانيـــا، ومغســـلة ميـــدان، وملحقـــات 

مساندة فنية وأمنية”.
ونبـــه التحالـــف العربـــي إلـــى أن عملية 
القرصنـــة مـــن قبـــل الحوثييـــن تشـــكل 
تهديدا حقيقيا لحرية المالحة البحرية 

والتجارة العالمية في البحر األحمر.
تتحمـــل  الميليشـــيات  أن  أكـــد  كمـــا 
فعلهـــا  نتيجـــة  الكاملـــة  المســـؤولية 
اإلجرامـــي بقرصنـــة الســـفينة وانتهـــاك 
مبادئ القانون الدولي اإلنســـاني ودليل 
الدولـــي  القانـــون  “ســـان ريمـــو” بشـــأن 
البحـــار  فـــي  المســـلحة  النزاعـــات  فـــي 

واتفاقيات األمم المتحدة للبحار.
وشـــدد التحالف العربي علـــى أن قواته 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كافـــة  ســـتتخذ 
مـــع هـــذا  التعامـــل  مـــن أجـــل  الالزمـــة 
االنتهـــاك. وكانـــت البحريـــة البريطانية 
قالت في وقت سابق، إنها تلقت تقارير 

تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب 
من مينـــاء رأس عيســـى اليمني المطل 

على البحر األحمر.
التجـــارة  عمليـــات  هيئـــة  وأوضحـــت 
الملكيـــة  للبحريـــة  التابعـــة  البحريـــة 
البريطانيـــة التحقيقـــات جارية لمعرفة 
تفاصيل الحادث، فيما نصحت البحارة 

بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.
وتتصاعد المخـــاوف في هذه المنطقة، 
الســـيما مـــع قربها مـــن مناطق ســـيطرة 
أضحـــت  التـــي  الحوثـــي  ميليشـــيات 

مصدر تهديد كبير للمالحة الدولية.
وتوالـــت ردود الفعل التي تدين بشـــدة 
قيام ميليشـــيا الحوثي الموالية إليران، 
بالســـطو المســـلح على ســـفينة الشحن 

قبالة مدينة الحديدة.

شبوة.. غارات جديدة للتحالف 

على مواقع للمتمردين في بيحان

فيما تستمر المعارك في محافظة شبوة 
بين قوات الجيش اليمني وميليشـــيات 
دعـــم  تحالـــف  طيـــران  نفـــذ  الحوثـــي، 
سلســـلة  االثنيـــن،  أمـــس  الشـــرعية 
غـــارات جديدة على مواقـــع وتجمعات 

فـــي  االنقالبيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 
مديرية بيحان غرب المحافظة.

قـــوات  واصلـــت  ذلـــك،  مـــوازاة  فـــي 
العمالقـــة  بألويـــة  مســـنودة  الجيـــش، 
ومقاتـــالت تحالـــف دعم الشـــرعية في 
اليمن، تحقيـــق تقدمها بالمعارك الدائرة 
غرب محافظة شـــبوة، وســـط انهيارات 

واسعة في صفوف الميليشيا.
قـــوات  إن  عســـكرية  مصـــادر  وقالـــت 
الجيش والعمالقة بإســـناد من مقاتالت 
التحالـــف واصلـــت التقـــدم ميدانًيا في 
الجبهات الغربية مـــن المحافظة، حيث 
مازالـــت القـــوات تتقدم باتجـــاه منطقة 

النقوب.
وتخوض قوات الجيش وألوية العمالقة 
معـــارك ضارية ضد الميليشـــيا بمختلف 
أنـــواع األســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي، ومازالت 
المعـــارك جاريـــة حتـــى هـــذه اللحظات 

وتواصل التقدم نحو مديرية بيحان.
التحالـــف  مقاتـــالت  وجهـــت  كذلـــك، 
العمالقـــة  وألويـــة  الجيـــش  ومدفعيـــة 
مواقـــع  اســـتهدفت  مركـــزة  ضربـــات 
وثكنات الميليشـــيا في مختلف جبهات 

القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في 
صفـــوف الحوثـــي. وتكبدت الميليشـــيا 
وضربـــات  المعـــارك  خـــالل  خســـائر 
التحالـــف خســـائر فادحـــة فـــي العتـــاد 
واألرواح ولقي العشـــرات من عناصرها 
مصرعهم وجـــرح مئات آخرون، إضافة 

إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.
في الســـياق، واصلت الفرق الهندســـية 
التابعـــة لقـــوات الجيـــش نـــزع األلغـــام 
الحوثية التي زرعتها الميليشيا بكثافة 
فـــي  بالســـكان،  األهلـــة  المناطـــق  فـــي 
محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش 

والعمالقة.
وأكـــد قائـــد محـــور عتـــق اللـــواء الركن 
عزيز العتيقي، أن قوات الجيش وألوية 
العمالقة مستمرة في تحقيق انتصارات 
ميدانية ســـاحقة علـــى مختلف جبهات 

القتال في مديريات بيحان.
من جانبه، أكد مدير مديرية عســـيالن، 
أن  الحارثـــي،  القحيـــح  ناصـــر  العميـــد 
عســـيالن باتـــت محـــررة مـــن الحوثـــي، 
معبًرا عن شكره لقوات الجيش الوطني 
وقوات العمالقة والتحالف العربي على 

تقديم الدعم لتحرير المديرية.

عواصم ـ وكاالت

الحوثيون تحولوا الى قراصنة يستهدفون السفن جنوب البحر االحمر

عواصم ـ وكاالت

األمم المتحدة تعلن استعدادها لتسهيل حوار شامل لحل األزمة

الواليات المتحدة تجدد دعمها للحكم المدني في السودان

بريطانيا حزينة الستقالة حمدوك.. ومؤازرة دولية للسودانيين

بغداد - وكاالت

ميليشيات موالية إليران نفذته باستخدام مسيرتين مفخختين

إحباط هجوم استهدف التحالف الدولي في مطار بغداد

بقايا إحدى المقذوفات تحمل رسالة “عمليات انتقامية للقادة”

فيمـــا جـــددت الواليـــات المتحـــدة دعمها 
عقـــب  الســـودان،  فـــي  المدنـــي  للحكـــم 
اســـتقالة رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك، 
أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة 

التي أعلن عنها ليل األحد.
وقالـــت وزيـــرة شـــؤون إفريقيـــا بـــوزارة 
فـــورد،  فيكـــي  البريطانيـــة،  الخارجيـــة 
بتغريـــدة على حســـابها على تويتر اليوم، 
إنها تشـــعر بحزن شديد الســـتقالة رئيس 
الـــوزراء الســـوداني، داعيـــة إلـــى احترام 

مطالب المنادين بالحكم المدني.
وكان مكتـــب الشـــؤون اإلفريقيـــة بوزارة 
فـــي وقـــت  الخارجيـــة األميركيـــة حـــث 
ســـابق أمس زعماء السودان على ضمان 
استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد 
المحتجيـــن بعـــد اســـتقالة حمـــدوك التي 
فاقمـــت الغموض حول العملية االنتقالية 

في البالد، والمضي نحو االنتخابات.
وقـــال بتغريـــدة على حســـابه فـــي تويتر 
“بعـــد اســـتقالة رئيـــس الـــوزراء حمدوك، 

يتعيـــن على الزعماء الســـودانيين تنحية 
الخالفـــات جانبـــا والتوصـــل إلـــى توافق 

وضمان استمرار الحكم المدني”.
مـــن جهتها، أعلنـــت بعثة األمـــم المتحدة 
المتكاملـــة لدعـــم المرحلـــة االنتقالية في 
السودان “يونيتامس”، أمس اإلثنين، عن 
اســـتعدادها لتســـهيل حـــوار شـــامل لحل 

األزمة السودانية.
وقـــال الممثل الخاص لألمين العام لألمم 

المتحـــدة فـــي الســـودان فولكـــر بيرتس، 
تطلعـــات  تكـــون  أن  “يجـــب  بيـــان  فـــي 
الشـــعب السوداني إلى مســـار ديمقراطي 
واســـتكمال عملية الســـالم حجـــر الزاوية 
في جميـــع الجهود المبذولـــة لحل األزمة 
انعـــدام  علـــى  التغلـــب  يجـــب  الحاليـــة. 
الثقة بيـــن الجهات الســـودانية من خالل 
حوار هـــادف وشـــامل. )يونيتامس( على 

استعداد لتسهيل هذه العملية”.

توجـــد  حيـــث  بغـــداد  مطـــار  تعـــّرض 
قوات استشارية من التحالف الدولي 
أمـــس  المتحـــدة،  الواليـــات  بقيـــادة 
االثنيـــن لهجـــوم بطائرتين مســـيرتين 
وتزامـــن  إحباطـــه،  تـــّم  مفخختيـــن 
مـــع الذكـــرى الثانيـــة الغتيـــال القائـــد 
العســـكري اإليرانـــي قاســـم ســـليماني 
ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي 
ضربـــة  فـــي  المهنـــدس  مهـــدي  أبـــو 

أميركية في المطار ذاته.
وكان القائـــد الســـابق لفيلـــق القـــدس 
قاسم سليماني مسؤوال عن العمليات 
الثـــوري  الحـــرس  فـــي  الخارجيـــة 
اإليراني وأحد أبرز مهندسي السياسة 
اإلقليمية أليران. وقضى مع المهندس 
بضربة نفذتها طائرة أميركية مســـّيرة 
بعيـــد خروجهمـــا من مطـــار بغداد في 

الثالث من يناير 2020.
وأفـــاد مســـؤول في التحالـــف الدولي 
لمكافحـــة الجهاديين فـــي العراق عن 

تعّرض القاعدة إلى هجوم “بطائرتين 
مسيرتين مفخختين” فجر االثنين.

وأضاف أن “منظومة ســـي رام للدفاع 
الجـــوي” األميركيـــة قامـــت بإســـقاط 
الطائرتيـــن، موضًحـــا أن “الهجـــوم لم 

يسفر عن أضرار”.
وأظهـــرت صور نشـــرها التحالف بقايا 
مـــن الطائرتين كتـــب عليهـــا “عمليات 

ثأر القادة”.

ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم.
عـــدم  فّضـــل  الـــذي  المصـــدر  وأشـــار 
الكشـــف عن هويتـــه إلـــى أن “تحقيًقا 

عراقًيا بدأ في الحادثة”.
الشـــعبي  أيـــام، يقيـــم الحشـــد  ومنـــذ 
مواليـــة  عـــدة  فصائـــل  مـــن  المؤلـــف 
فـــي  احتفـــاالت  إليـــران،  بمعظمهـــا 
المهنـــدس  الثانيـــة الغتيـــال  الذكـــرى 

وسليماني.

دبي - العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لذوي النفوس المريضة.. البحرين عصية عليكم
لقـــد أصبحـــت بعـــض العواصـــم ســـوقا تقليديـــة لصـــادرات اإلســـاءة إلى 
البحريـــن وقيادتهـــا، والخارجيـــن عن القانـــون بكل االمتيـــازات الخاصة، 
وبيـــن فترة وأخرى يشـــنون هجوما جديدا علـــى البحرين بأمل أن يؤدي 
ذلك إلى تمكنهم من الحصول على تأييد الرأي العام الغربي، ولكن الفشل 
حليفهـــم ألن األضواء مضاءة والســـتائر مرفوعة والحقيقة واضحة بكل 

ما في الكلمة من مدلوالت.
هـــؤالء يتصـــورون أن االنفعـــاالت واألكاذيـــب واالدعـــاءات الشـــخصية 
اليائســـة ضـــد المجتمع البحريني بأكمله، ســـتجدي نفعا وســـتوصلهم إلى 
اآلمـــال الكبـــرى، ولكن غاب عـــن بالهم أنه علـــى طول التاريخ اإلنســـاني، 
كانت هناك نماذج مماثلة أشد غلظة وعنفا وتعصبا لم تستطع أن تؤثر في 
الـــدول التي تقود طريق التقدم والتنوير مثل مملكة البحرين الشـــامخة، 
وطن اإلخاء والوفاء والعطاء، ويكفي في مجال ضرب األمثلة أن شعبها 
بتأييـــده الكاســـح ووقوفـــه خلـــف قيادتـــه هو الســـاح األعظم والســـاح 
الحقيقي الذي تنتصر به مهما تنوعت المؤامرات واالنحرافات. إن شـــعبا 
بهـــذا الحجـــم وهذه الضخامة التي يعمل بها من أجل قيادته وأرضه بكل 

أمانة وصدق ال يمكن محو صفحته أبدا أو االقتراب منه.
إن أبســـط صـــور الوفـــاء للشـــعب البحرينـــي وقوفـــه فـــي أرض وســـائل 
التواصـــل االجتماعي الشاســـعة مدافعا عن الوطـــن وفاضحا االفتراءات 
واألكاذيـــب وقصـــف العماء والهاربين، ألن ســـمعة الوطـــن البد أن تكون 
أول األولويـــات، وبذل الجهـــود الكبرى في كل ميدان مـــن الميادين، لهذا 
البحريـــن بخير، ألنهـــا بلد الرجال األوفياء والنســـاء القويـــات الماجدات، 
هـــؤالء الذين يقدمون عرقهم وصحتهم وحياتهم في ســـبيل رفعة شـــأن 
الوطـــن ونجاحـــه، كما أنهم قادرون على الوقوف في وجه كل المؤامرات 

والمخططات.
لـــذوي النفوس المريضـــة الذين يحاولون بغباء إحـــداث اضطراب وفتنة 
في الباد.. البحرين عصية عليكم وســـتبقى بلـــد األفراح والظفر والنصر 
بقيادة سيدي جالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وعلى يمينه سيدي 
ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، ومن حولهم 

الشعب البحريني الوفي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

5 “مسجات” ألصحاب السعادة
أي تذمر شعبي على النواب، فهو بسببهم هم، وبسبب أدائهم، فالمواطن 
الـــذي أوصل صوته صاحب الســـعادة، ليكـــون ممثلـــه المنتخب، ينتظر 

مقاباً لهذه الثقة، فهل حدث هذا؟ 
خمســـة “مســـجات” مهمة، أوجزها بمتن هذا المقال ألصحاب الســـعادة 
الموقرين، بناء على بعض ما رصده المواطنون، عســـى أن يؤتي ذكرها 

ثمارًا:

 خـــروج بعـــض النواب عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي لدغدغة 
مشـــاعر المواطنين، عبر التســـويق اإلعامي لمقترح إســـقاط القروض، 
أمـــر “مأكول خيـــره” وضحك على الذقون، فالكل يعـــرف أنه مقترح لن 
يأخذ حيزا من التنفيذ، ولو قيد شـــعرة، بســـبب الدين العام، والظروف 
االقتصاديـــة المنهكـــة للدولـــة، وتداعيـــات الجائحـــة وغيرهـــا مـــن هذه 

التراكمات المعقدة.

 توزيع الشـــهادات التكريمية والدروع الامعة ألهالي الدائرة بمناسبة 
وبغير مناسبة، يأتي في سياق التكتيكات المتبعة الستقطاب األصوات 
االنتخابيـــة، وتصحيح األوضاع مع الناخبين باكرًا، وهو أمر مكشـــوف، 
ويمثـــل هـــدرا لوقت الناس، وتنفيع أصحاب المحـــات التي تصنع هذه 

الدروع والشهادات، ال أكثر وال أقل.

 بالرغـــم مما أحدثته موجـــة األمطار الهادرة من ضرر فادح للكثيرين، 
ال يزال الكثير من النواب على صمتهم، فا تكتل برلماني، وال مبادرات 

حية، وال حديث عن محاسبة أو سؤال أو متابعة، فلماذا؟

 إعـــادة التواصـــل مع الناخبين بعـــد انقطاع جـــاف دام أكثر من ثاثة 
ســـنوات، لـــن يؤتـــي أي ثمـــار، النـــاس “طقـــت” و”ملـــت” من تكـــرار هذه 
الســـيناريوهات، وحصاد العمل واإلنجاز والتصويت في المجلس حجر 

الزاوية بتحديد بقاء النائب، من عدمه.

 مـــا الرســـالة مـــن تواجد بعـــض النـــواب أثنـــاء التوزيعات اإلســـكانية 
للمنتفعين؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

 مؤشرات الموارد البشرية.. 
تكاليف الطلبة في 50 عاما )3(

مـــع احتفاالت مملكـــة البحرين باألعياد الوطنيـــة وعيد جلوس صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه نواصـــل رصـــد مؤشـــرات الموارد البشـــرية ودعمهـــا من قبل 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، فبعد عرض 
نمو العنصر البشـــري عبر تعزيز متوسط العمر المتوقع لإلنسان وتطوير 
الكوادر الطبية والصحية خال الفترة من عام االســـتقال في )1971م( 
حتـــى الوقـــت الحاضـــر، نطلع اليوم علـــى تنامي كلف تعليـــم الطلبة في 

مدارس حكومة البحرين.
ففي الوقت الذي لم يتعد معدل تكلفة الطالب في البحرين )100( دينار 
في مستهل سبعينيات القرن الماضي، إلى زهاء أربعة أضعاف ذلك في 
بدايـــة الثمانينات عند )500( فـــي )1981م(، وإلى قرابة )700( دينار في 
)1990م(، إال أن ربع القرن التالي بين ارتفاع كلفة دراسة كل طالب إلى 
عشرة أضعاف، لتصل إلى )7109( دنانير سنويًا في )2015م(، “وفصلت 
وزارة التربية والتعليم بأن كلفة تدريس الطالب في المرحلة االبتدائية 
تبلـــغ 2191 دينارًا، وتبلغ فـــي المرحلة اإلعدادية 2391 دينارًا، في حين 
تصـــل إلـــى 2527 دينارًا بالنســـبة للطالب في المرحلـــة الثانوية، و3220 
دينارًا بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية الصناعية”، وتعكس أن هذه 
الزيادة النوعية في حجم اإلنفاق على التعليم تعود إلى “نمو عدد الطلبة 
وتوزعهم بين بنين وبنات وبمستوى التحسين في الخدمات التعليمية، 
وتطويـــر طرق التدريس والمناهج الدراســـية، والتوســـع في اســـتخدام 
التقنيـــة الحديثة وعدد البرامج التطويرية التـــي تنفذها الوزارة تنفيذًا 
لبرنامـــج الدعـــم الحكومي وبمســـتوى التدريـــب والتمهين الـــذي توفره 
للمعلميـــن”، مضيفـــة أن زيـــادة موازنـــة وزارة التربيـــة والتعليم عن قبل 
عشر سنوات )2005م( تعكس ارتفاع تكاليف الخدمة التعليمية، باعتبار 
أن المحافظـــة علـــى نوعية جيدة من التعليـــم تحتاج إلى موارد ضخمة 
مـــن ناحيـــة، كما تعكـــس هذه الزيادة تطـــور حجم اإلنفاق علـــى التعليم 
نظـــرًا لمـــا توليه الدولة من اهتمام كبير لهـــذا القطاع الحيوي من ناحية 
أخرى”، “وحافظت هذه الكلف على مستواها في )2019م(”، وربما حتى 

وقتنا الحاضر.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

مـــع دخول العـــام الجديد، تبدأ األحـــام تتطاير، حلما تلـــو اآلخر، إما 
جديـــدة العهد للعهد، أو مؤجلة منذ ســـنوات مضت تأتي وتذهب مع 
بدايـــة العـــام ونهايته، تتجدد ذكراهـــا أحياًنا، ولكنها تبقـــى أحاًما ال 
تبـــرح مكانهـــا خطوة، وكأنها وجـــدت لكي تقي صاحبها شـــعور اللوم 

جراء خلو حياته من األهداف واألمنيات مثل الكثير من البشر.
وتوقفت عند هذا السيناريو، وقد ال يراه البعض عائًقا، ماذا لو دخلنا 
العام الجديد بحركة جديدة ال نفاجئ بها أحامنا فحســـب، بل العام 

الجديد ذاته وما يعقبه من أعوام؟
بعـــد دراســـة مقارنـــة بســـيطة، أرى أن عنصـــر التوقيت يبدو مناســـًبا 
للشـــخصيات التـــي تحرص علـــى متابعة عنصر الزمن وتربط مؤشـــر 
إنجازاتهـــا معـــه بحبـــل متيـــن، ألن هـــؤالء يمتلكـــون الدقـــة التامـــة 
ويهتمـــون بحركـــة عقارب الســـاعة كثيًرا، ويترقبونها باســـتمرار ألنها 
مرتبطـــة باإلنجـــاز، ولديهم فرص ثمينـــة لتحقيق ما يريـــدون، ألنهم 
يتعلمون بالتكرار فيتوصلون لإلتقان، وذلك بعيًدا عما يعترضهم من 

عقبات خال مسيرتهم اإلنجازية.
أما الشـــخصيات التي تنتظـــر دخول العام، كي تضـــع أهداًفا وتنتظر 

التوقيـــت اآلخـــر كي تقرر البـــدء واالنطاق، فهؤالء أصـــاً ينتظرون 
من يصنع الفرصة إليهم، وال يهمهم أن يبقوا في طابور طويل طالما 
ينتظـــر فيـــه الكثيرون، هـــؤالء أقول لهم “إننـــا جميًعا نحمـــل أوقاتنا 
الخاصـــة بنـــا، ونختلف في ترتيـــب أولوياتنا بما نريـــد”، نظرة متأنية 
لـــكل منهـــم كي يحدد “مـــا الذي يســـتحق” ربما تصنع الفـــارق، وتعيد 
لحظـــة البدء بســـرعة تعويضية بدالً مـــن االنتظار الطويـــل، والتي ال 
يهم أن تبدأ بحركة عقرب الساعة باتجاه رقم معين، فلن يكون لذلك 
معنـــى دون المـــرور بمحطـــات متنوعة أصاً تحاكـــي عقولنا وقلوبنا، 

وتحرك كياننا اإلنساني وفق وجهة استحقاقية بجدارة.
ولإلجابة على السؤال الذي بدأ عليه مقال اليوم، أقول للقارئ العزيز، 
إنـــك تســـتحق أن تمتلك ســـاعة جميلـــة تازمك في أجمـــل أوقاتك، 
وتســـتحق أن تبني معها صداقة الشـــخص وظله، وتستحق أن تشكر 
نفســـك على تشـــجيعها إليك كي تكون أنت اليوم، كما أنك تســـتحق 
أن تقدر التجارب والخبرات التي مررت بها وصنعت منك شـــخصية 
تقف وتبني التحدي لصياغة ما تســـتحق، يا ترى، ماذا ســـتفعل؟ عام 

جميل مليء باإلنجازات أتمناه لكم.

د. حورية الديري

ماذا تستحق؟

مع بداية العام الجديد، أو قبل بدايته بوقت قصير، تقوم وسائل 
اإلعام الراغبة في تحقيق انتشـــار لنفســـها بالسعي إلى العرافين 
أو العرافات إلطاق نبوءات عن العام الجديد وما ينتظر البشرية 

من أحداث خال العام.
وبما أن البشرية منذ عامين على األقل أصبحت مسكونة بالخوف 
والرعب جراء الوباء والكوارث، فقد أصبح العنوان الرئيس لهذه 
الوســـائل هـــو أن العرافة تبشـــر العالم بالهاك والدمـــار والكوارث 

التي ال قبل له بها.
شيء عجيب أن يكون أهم ما تهتم به وسائل اإلعام هو االنتشار 
للحصـــول على اإلعانات مهمـــا كان المضمون الذي تقدمه ســـببا 
لليـــأس واالكتئـــاب واألمراض النفســـية، وكأن األمراض النفســـية 
التي أصابت مايين البشر بسبب الوباء ال تكفي لكي تعفينا هذه 

الوســـائل من رســـائل التيئيس التي تبثها والدمار الذي ســـيضرب 
الكرة األرضية ويقضي على البشر.

لـــو قمنا بقياس المســـاحة التي تدعـــو للتفاؤل فيما تبثه وســـائل 
اإلعام والمســـاحة التي تدعو إلى العكس، لوجدنا فرقا شاســـعا، 
وهذا يؤكد أن وســـائل اإلعام تســـتفيد من حالة الذعر والترقب 
التـــي تنتاب البشـــرية وتقـــوم بالترويج ألخبارها المرعبة بشـــكل 

غير أخاقي.
إن السعي إلى الكسب فقط ونسيان الدور االجتماعي واألخاقي 
لوســـائل اإلعام أمر غاية في الســـوء، ألنه من المفترض أن تقوم 
هذه الوســـائل في وقت المحن بمســـاعدة الناس على تجاوز هذه 
المحـــن، ال أن تقوم بإضافة محن جديدة للمحن التي يعاني منها 

الناس بالفعل.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

العرافون وكوارث العام



فـــــوز ثــالثـي للمنــامــة على المحـــرق
حقـــق المنامة فـــوزا الفتا على 
حساب المحرق بثالثة أهداف 
دون مقابـــل، فـــي المباراة التي 
جمعت الطرفين، اإلثنين، على 
االستاد الوطني، ضمن افتتاح 
الجولة ٨ لدوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم للموســـم 

الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
فـــي  األمـــور  المنامـــة  وحســـم 
الشـــوط األول بتسجيله جميع 
األهـــداف، إذ ســـجل المحترف 
السوري محمد الحالق هدفين 
فـــي الدقيقتيـــن ٣٣ و٤٢، قبـــل 
أن يســـجل مهـــدي عبدالجبـــار 
نهايـــة  مـــع  الثالـــث  الهـــدف 
الشوط. وشهدت المباراة طرد 
العـــب المحرق حســـين جميل؛ 

لحصوله بطاقتيـــن صفراوين. 
محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
خالد، وعاونـــه عبدهللا يعقوب 
وأحمـــد جابـــر، والحكـــم نواف 

شكرهللا.
يـــوم  األولـــى  المبـــاراة  وفـــي 
أمـــس، تعادل األهلـــي مع الحد 
ســـلبيا بدون أهداف؛ ليتقاســـم 
الطرفان نقاط المبـــاراة. وبقي 
األهلي بهذا التعادل بدون فوز 

حتـــى اآلن بعد مرور ٨ جوالت 
وتبقي جولة واحدة على ختام 
الحـــد  ووصـــل  األول.  القســـم 
إلـــى ٨ نقـــاط واألهلـــي ٥. أدار 

المبـــاراة الحكم عمار محفوظ، 
وعاونه فيصـــل علوي وصالح 
جناحي، والحكم الرابع أســـامة 

إدريس.

وتقام اليوم )الثالثاء( مباراتان 
ضمـــن الجولـــة ٨ علـــى اســـتاد 
آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
 ٩( الخالديـــة  يلعـــب  خليفـــة. 

نقـــاط( مع الحالة )٨ نقاط( عند 
٥.٤٥ مساء، وعند ٨.٢٠ مساء 
يلعب الرفاع الشرقي )٩ نقاط( 

مع النجمة )٦ نقاط(.

اليوم لقاءان ضمن 
الجولة ٨ لدوري 

ناصر بن حمد 
الممتاز

من مباراة المنامة والمحرق من مباراة األهلي والحد
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نتائج مباريات األمس

دوري الدرجة الثانيةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

سترة

االتفاق

االتحاد

٠

١

٢

١

١

١

البحرين

المالكية

البسيتين

تغطية - اللجنة اإلعالمية

بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، وتحـــت رعايـــة النائـــب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية، ينظم 
االتحـــاد الملكـــي ســـباق خالـــد بـــن حمـــد 
للقـــدرة علـــى مـــدار 3 أيام فـــي الفترة من 
6 حتـــى 8 ينايـــر الجـــاري 2022 في قرية 

البحرين الدولية للقدرة.
وبهذه المناســـبة، وجه ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة االتحاد الملكي لضرورة 
التحضير المتميز إلقامة السباق وإخراجه 

بالصورة المتميزة من كافة النواحي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
إلـــى ســـمو الشـــيخ  خليفـــة عـــن تقديـــره 
خالـــد بن حمد آل خليفة على دعم ســـموه 
المتواصل لسباقات القدرة وحرص سموه 
الدائم علـــى دعم اإلســـطبالت عبر تنظيم 
هـــذه البطولـــة الغاليـــة، مؤكـــدًا أن متابعة 
واهتمام سموه الدائمة أسهم في مواصلة 
تطويـــر رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة طوال 

الفترة الماضية. 
 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة عـــن تفاؤله بمســـتقبل زاهر للقدرة 
المســـتوى  علـــى  المقبلـــة  الســـباقات  فـــي 
المســـتويات  بعـــد  المملكـــة  فـــي  المحلـــي 
المتميزة التي شهدتها السباقات الماضية، 
مبينًا ســـموه إلى أن ســـباق ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة للقـــدرة يعد من 
البطوالت المتميزة التي تشـــهد اكتشـــاف 
العديـــد مـــن المواهـــب في رياضـــة القدرة 
والقادرة على تمثيل المملكة في المحافل 

الخارجية القادمة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اســـتثنائيا  ســـتكون  الســـباقات  هـــذه  أن 
وســـوف تشـــهد اإلثـــارة والحماســـة وقوة 
المنافســـة، خصوصـــا وأنها ســـتكون قوية 
بيـــن جميـــع الفرســـان واإلســـطبالت التي 
بـــدأ  حيـــث  الســـباقات،  فـــي  ستشـــارك 
الجميـــع اســـتعداداته لخوض المنافســـات 
بعـــد سلســـلة مـــن الســـباقات القويـــة التي 
شهدها الموسم، في الوقت الذي كان فيه 
بعض اإلســـطبالت في مرحلـــة خاصة من 
االســـتعدادات، ولـــم تتوقف اســـتعداداتها 

منذ ختام الموسم الماضي.

منافسة مفتوحة

وتوقـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة أن يشـــهد هذا الســـباق إقباالً كبيرًا 
من المنافســـين بين اإلسطبالت خصوصا 
فـــي ظـــل اإلقبـــال الكبيـــر مـــن الفرســـان 
الســـباق،  فـــي  للمشـــاركة  واإلســـطبالت 
االيجابيـــة  المشـــاركة  هـــذه  أن  موضحـــا 
فـــي  الفرســـان  ســـجلها  التـــي  والمتميـــزة 
الســـباقات الماضية ستســـاهم بـــكل تأكيد 
في نجاح البطولة وتميزها، وأشـــاد ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة بالجهود 
الكبيرة التـــي يبذلها جميـــع القائمين على 

تنظيم السباقات.

جاهزية فيكتوريوس

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة إلى أن فريق فيكتوريوس سيكون 
جاهزًا للســـباق كما جرت العادة، وسيكون 
هدفه الدائم حصد اللقب، موضحا ســـموه 
بـــأن فرســـان الفريـــق هـــم اآلن فـــي قمـــة 
الجاهزيـــة؛ مـــن أجـــل خوض هذا الســـباق 
الـــذي يســـعى مـــن خاللـــه الفرســـان إلـــى 

تســـجيل أرقـــام متميـــزة، متمنيـــا ســـموه 
فـــي  المشـــاركين  للفرســـان  التوفيـــق  كل 
هـــذه البطولـــة، وأن يظهـــر الفرســـان كافة 
إمكاناتهـــم الفنية التي تؤكد تطور رياضة 

القدرة البحرينية.

جناحي: هدفنا المراكز األولى

وأكـــد المـــدرب أحمد جناحي مـــدرب فريق 
فيكتوريـــوس بـــأن الفريـــق يحظـــى بدعـــم 
واهتمـــام دائـــم مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، وهو ما يســـهم في تحقيق 
الفريـــق  أن  إلـــى  مبينـــًا  النتائـــج،  أفضـــل 

يســـتهدف لقب كأس ســـمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للقدرة.

أقـــوى  مـــن  البطولـــة واحـــدة  “تعـــد  وقـــال 
البطوالت في الموسم والفريق الملكي دائمًا 
يكون هدفه حصد األلقاب وســـيدخل بقوة 
فـــي الســـباقات القادمـــة؛ من أجـــل تحقيق 
النتائج التي تؤكد قدراته العالية ويتســـلح 
بالفـــوز األخير الذي حققـــه في بطولة العيد 

الوطني وسيكون دافعًا كبيرًا للفريق”.

وأضاف “التوقعات تشـــير إلى أن المنافسة 
ســـتكون مفتوحـــة بين جميع االســـطبالت، 
تواجـــد  هدفهـــا  فنيـــة  بخطـــة  وســـندخل 
فيكتوريـــوس فـــي المراكـــز الثالثـــة األولى 
ونحن على ثقة كبيرة بقدرات الفرسان في 

تقديم أفضل المستويات”.

5 سباقات مثيرة

وسينظم االتحاد ســـباقات دولية لمسافة 

120 و100 كم، وسباقات تأهيلية لمسافة 
40 و80 كـــم، إضافـــة إلـــى ســـباق 120 كم 

لإلسطبالت الخاصة “األهالي”.

برنامج حافل

وتشـــهد قريـــة البحريـــن الدوليـــة للقـــدرة 
برنامجـــًا حافـــالً مـــن الســـباقات الدوليـــة 

والتأهيلية، وستقام على النحو اآلتي:
- الخميس 6 يناير 2022: الفحص البيطري 
لجيـــاد ســـباق 120 كم دوليا وســـباق 100 
كم دوليا على كأس ســـمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، ثم انطالقة السباقات في 
الســـاعة 7 صباحـــًا، على أن يقـــام الفحص 
البيطري لسباقات 40 و80 كم تأهيليا في 

الفترة المسائية. 
- الجمعة 7 يناير 2022: انطالق ســـباقات 
40 و80 كم الســـاعة السابعة صباحًا، وفي 
الفترة المسائية ســـيقام الفحص البيطري 
الخاصـــة  لإلســـطبالت  كـــم   120 لســـباق 

“األهالي”. 
- الســـبت 8 ينايـــر 2022: انطـــالق بطولـــة 
كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للقـــدرة لإلســـطبالت الخاصـــة الســـاعة 7 

صباحًا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: اهتمام ودعم خالد بن حمد أسهم في مواصلة تطوير رياضة القدرة

االتحاد الملكي يستعد لتنظيم 5 سباقات في بطولة خالد بن حمد

أحمد جناحي

من منافسات القدرة

انفرد البحرين بصدارة دورة الثانية بتخطيه سترة بهدف البرازيلي بريتو

أحمد مهدي



نادي الحالة

الحالـــة  نـــادي  إدارة  عقـــد مجلـــس 
يـــوم  مســـاء  العـــادي  اجتماعـــه 
الخميـــس الموافـــق 30/12/2021م 
برئاســـة الســـيد هشـــام عبـــد العزيز 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  العوضـــي 
وبحضـــور أعضـــاء المجلـــس حيث 
ناقـــش المجلـــس األمـــور المدرجـــة 
ووضـــع  األعمـــال  جـــدول  علـــى 
الســـلة،  وكـــرة  القـــدم  كـــرة  فريـــق 
وبمبـــادرة مـــن مجلـــس اإلدارة فقد 

يـــوم  النـــادي  ديوانيـــة  فتـــح  قـــرر 
أبتـــداء  أســـبوع  كل  مـــن  الجمعـــة 
وذلـــك  7/1/2022م  تاريـــخ  مـــن 
الســـتقبال أعضاء ومرتـــادي النادي 
واإلجـــراءات  لالشـــتراطات  وفًقـــا 
االحترازية المتبعة من قبل الفريق 
الوطنـــي، ويهيـــب مجلـــس اإلدارة 
بأعضـــاء ومرتـــادي النـــادي الكـــرام 
االلتـــزام بهـــذه اإلجـــراءات لما فيه 

المصلحة العامة.

العوضي يترأس اجتماع “الحالة”

التطبيقية ينتزع الفوز من البحرين للتكنولوجيا
للكـــرة  الجامعـــة األهليـــة  افتقـــد فريـــق 
الطائرة للمعد محمد هرونة وضاربه في 
مركـــز 4، فتأثـــر أداء الفريق أمام جامعة 
البحرين المتميز بغالبية عناصره ليخسر 
األهليـــة المبـــاراة بشـــوطين دون مقابـــل 
ضمـــن دوري الجامعات يوم أمس األول 

على صالة نادي عالي.
وقـــام الضارب حســـن علي بـــدور المعد، 
وجـــاءت نتائـــج الشـــوطين علـــى النحو 
اآلتـــي: 15-25 و11-25 رغـــم محاوالت 
العبـــه حســـين علي خليـــل الـــذي حاول 
تقوية اإلرساالت لخلخلة االستقبال لدى 
العبي جامعة البحرين الذي تحّمله قائد 

الفريق محمد هرونة.
وأنهـــى جامعـــة البحريـــن الشـــوط األول 
بفارق عشـــر نقاط بفضـــل نجاح ضربات 
قائـــده محمد عاشـــوري وإبراهيم محمد 

ومحمد عبدالعظيم.
وفـــي الشـــوط الثانـــي بدأ فريـــق جامعة 
لالبتعـــاد  الفـــارق  بتحقيـــق  البحريـــن 
بالنتيجـــة وتحقـــق لـــه مـــا أراد، وتراجـــع 
أداء ضاربـــي الجامعـــة األهلية واختالل 
اســـتقبال، مقابل قـــوة حوائط الصد عند 
فريـــق جامعـــة البحريـــن ضـــد الضـــارب 
حســـين علـــي خليل فـــي مركـــز 4 وتألق 
ضاربي فريـــق جامعـــة البحرين مجتبى 

الشاخوري.
وتوســـع الفـــارق ليصـــل إلى عشـــر نقاط 
عندمـــا تقـــدم جامعة البحريـــن 9-19 ثم 
9-22، وهـــو ثاني فـــوز لجامعة البحرين 
مقابل الخسارة الثانية للجامعة األهلية.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة من انتـــزاع الفوز من 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  فريـــق 

بشـــوطين مقابـــل شـــوط واحـــد بفضـــل 
براعـــة نجمه مجيد محمد الذي كان أبرز 
العبـــي فريقه، فيمـــا كان العب البحرين 
للتكنولوجيـــا إليـــاس جعفـــر أبـــرز العبي 
فريقـــه بالضرب من مركـــزي 4 و6، وتأثر 
العبيـــه  مـــن  اثنيـــن  لغيـــاب  التطبيقيـــة 

لظروف مختلفة.
لصالـــح   25-23 األول  الشـــوط  انتهـــى 
البحريـــن للتكنولوجيا، ثم فاز التطبيقية 
18-25 و14-16. وكانت المؤشرات تدل 

علـــى فوز البحريـــن للتكنولوجيـــا، إال أن 
العبـــي التطبيقيـــة لعبـــوا مـــن دون يأس 
واقتربوا من خط النهاية بهدوء وضربوا 
بقـــوة في منطقة البحريـــن للتكنولوجيا، 

وحققوا الفوز بجدارة واستحقاق.
الفـــارق  وصـــل  األول  الشـــوط  ففـــي 
البحريـــن  لصالـــح  نقـــاط  خمـــس  إلـــى 
محـــاوالت  رغـــم   )20-15( للتكنولوجيـــا 
التطبيقيـــة فـــي العـــودة إلـــى المنافســـة 
وأحراز مجيـــد محمد أربع نقاط متتالية 

نصفها من إرسالين مباشرين.
البحريـــن  بـــدأ  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
للتكنولوجيـــا بشـــكل جيـــد وتقـــدم 7-3 
ليتكفل نجم اللقاء مجيد محمد بالضرب 
القـــوي ويقلـــب الطاولة وينتـــزع التقدم 
13-20، باإلضافـــة إلـــى تراجـــع مســـتوى 
البحريـــن  لـــدى  واالســـتقبال  الضـــرب 

للتكنولوجيـــا، مقابـــل تقليـــل التطبيقيـــة 
جماهيريـــة  مســـاندة  وســـط  ألخطائـــه 

وأهازيج تحفيزية للتطبيقية.
وفي الشـــوط الحاســـم اقتـــرب البحرين 
الفـــوز عندمـــا  مـــن  للتكنولوجيـــا كثيـــًرا 
تقـــدم 10-13، لكـــن ضـــارب التطبيقيـــة 

مجيـــد محمـــد أبـــدع وقّلص الفـــارق من 
خـــالل ضربات مركزة من مركز 4 وأحرز 
ثـــالث نقاط متتالية وســـاعد فريقه على 
الفـــوز وســـط حســـرات العبـــي البحرين 
للتكنولوجيا الذين باركوا لزمالئهم الفوز 

بروح رياضية عالية.

اللجنة اإلعالمية

طائرة جامعة 
البحرين ُتجّرع 

األهلية مرارة ثاني 
خسارة

عيسى تقي يتألق في دوري البولينج
انطالق األسبوع التاسع غًدا

شـــهد األســـبوع الثامن من الـــدوري المحلي العـــام للبولينج 
الـــذي يقـــام علـــى صالـــة أرض المـــرح بتنظيم مـــن االتحاد 
البحريني للبولينج تألق العب نادي مدينة عيســـى، عيسى 
تقـــي والـــذي أحرز أعلى شـــوط في هذا األســـبوع 268 كما 
حقق أعلى ثالثة أشواط 663 ومازال العب نادي البحرين 
إيمرســـون في الصدارة من حيـــث أعلى معدل في الدوري 

على مستوى الالعبين 219.
وواصل البحرين تفوقه بتحقيقه أعلى معدل على مستوى 
الفـــرق 844 وحقـــق أم الحصـــم أعلى شـــوط في األســـبوع 

الثامن 864 وحقق المنامة أعلى ثالثة أشواط 2421.
وأســـفرت نتائج منافسات األســـبوع الثامن عن فوز الحالة 
على نادي الصم 8/0 وحقق العب الحالة ياسر الخان أعلى 
شـــوط 212 وأعلـــى ثالثـــة أشـــواط 558 ومن جانـــب نادي 
الصم أحرز الالعب نضال جمعة أعلى شـــوط 190 وعباس 

العالي أعلى ثالثة أشواط 505.
وفـــاز مدينة عيســـى على الرفاع 6/2 وحقـــق العب الرفاع 
ســـيد موسى حسين أعلى شوط 236 وأعلى ثالثة أشواط 

562 ومن جانب مدينة عيســـى حقق الالعب عيســـى تقي 
أعلى شوط 268 وأعلى ثالثة أشواط 663.

وفـــاز نـــادي المنامة علـــى أم الحصـــم 6/2 وحصل العب أم 
الحصـــم طـــالل يعقـــوب العبـــدهللا علـــى أعلى شـــوط 255 
وعلـــي درويش نـــال أعلى ثالثة أشـــواط 635، ومن جانب 
المنامـــة أحـــرز الالعـــب أحمـــد الخاجـــة أعلـــى شـــوط 244 

وأعلى ثالثة أشواط 619.
وبعد نهاية منافسات األسبوع الثامن واصل نادي البحرين 
صـــدارة الترتيب بــــ 44 نقطة وجاء المنامـــة بالمركز الثاني 
بــــ 40 نقطة، وأم الحصـــم بالمركز الثالث 36 نقطة، والحالة 
بالمركـــز الرابع 34 نقطة، ونـــادي الصم بالمركز الخامس 22 
نقطة، ومدينة عيســـى بالمركز الســـادس 12 نقطة والرفاع 

بالمركز السابع واألخير بـ 4 نقاط.
وتســـتمر منافسات الدوري المحلي العام للبولينج بانطالق 
األســـبوع التاســـع يوم غد األربعـــاء عندما يلتقـــي البحرين 
والمنامـــة، والرفـــاع مـــع نادي الصـــم، ومدينة عيســـى أمام 

الحالة.

اللجنة اإلعالمية

عيسى تقي

من منافسات دوري الجامعات
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صالح بن هندي يستقبل إسحاق والسيد
أشاد بكفاءة نائب رئيس “رفع األثقال” ودور مدير عام “جولدن توليب”

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون 
الشـــباب والرياضـــة صالـــح بـــن عيســـى 
بن هندي المناعـــي، كال من نائب رئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال إســـحاق 
إبراهيـــم إســـحاق، ومديـــر عـــام فنـــدق 

جولدن توليب  عبدالرحيم السيد.
بالكفـــاءة  هنـــدي،  بـــن  صالـــح  وأشـــاد 
اإلداريـــة والفنية التي يمتلكها إســـحاق 
فـــي  أنموذجـــًا  يعتبـــر  والـــذي  إبراهيـــم 
القـــدرات البحرينية الشـــابة المســـاهمة 
في تطوير األلعاب الرياضة في المملكة، 
متمنيـــًا لـــه دوام التوفيـــق والنجاح في 

الفترة المقبلة.
كمـــا أعرب صالح بن هنـــدي عن تقديره 

توليـــب  جولـــدن  لفنـــدق  البـــارز  للـــدور 
وجهود مديره العام عبدالرحيم الســـيد 
مـــع  الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون  فـــي 
القطاع الرياضي في المملكة وحرصهم 
نجـــاح  فـــي  الفاعلـــة  المســـاهمة  علـــى 
مختلف الفعاليات واألنشـــطة الرياضية 

في المملكة.
مـــن جانبهمـــا، أعـــرب إســـحاق إبراهيم 
شـــكرهما  عـــن  الســـيد  وعبدالرحيـــم 
وتقديرهمـــا إلـــى صالح بن هنـــدي على 
أن  مبينيـــن  للجميـــع،  المســـتمر  دعمـــه 
هذا الدعـــم واالهتمام يمثـــل حافزا في 
مواصلـــة العمل نحو المزيـــد من ازدهار 

وتطور الرياضة البحرينية.
من اللقاء

إستراتيجية الرياضة البحرينية 2030

الرياضة، كميدان وصناعة، تتغير بسرعة. لذلك، هناك حاجة متزايدة 
لوضع إستراتيجية شاملة للتكيف مع هذه المتغيرات، ومن المهم أن 
يكــون لدينــا خارطــة طريق واضحــة ورؤية للمســتقبل؛ للوصول إلى 
أعلى مستوى من اإلنجاز، واالرتقاء باألداء الرياضي في المنافسات 

المحلية والدولية.
إن التخطيــط اإلســتراتيجي علــى مســتوى االتحــادات واألنديــة هــو 
مفتــاح نجاحها واســتقرارها، ومقدرتها على توفيــر الدعم المالي لها، 
حيــث يجــب أن توفــر اإلســتراتيجية الجيــدة لالتحــادات أو األنديــة 
الرياضيــة خارطــة طريق لمســاعدتها علــى تحقيق أهدافهــا ورؤيتها 
الشاملة. إستراتيجية تساعد على التركيز ليس فقط على الموظفين 
المنشــآت، ولكــن علــى مــوارد االتحــادات واألنديــة  أو الالعبيــن أو 

وتطويرها واالستفادة منها.
مــع نهايــة العــام 2021 أطلقــت معظــم الهيئــات الرياضيــة الحكومية 
بــدول مجلــس التعــاون عــن إســتراتيجيتها الرياضية الجديــدة التي 
ستســعى لتحقيقها خالل الســنوات الخمس القادمــة؛ بهدف النهوض 
بالقطــاع الرياضــي ومواءمتــه مــع رؤيتهــا المســتقبلية. ونحــن فــي 
انتظــار إطــالق المملكــة إســتراتيجيتها الرياضيــة التــي تتــواءم مــع 
رؤيتها الوطنية 2030 في القريب العاجل، من خالل الدعوة لورشــة 
عمــل تنظمهــا الهيئة العامة للرياضة في بادرة كريمة من خالل دعوة 
جميع المختصين في الشــأن الرياضي، وبمشــاركة أعضاء االتحادات 
واألندية الرياضية، ذلك أن المشاركة وسماع اآلراء والمقترحات من 
مختلــف شــرائح العمــل الرياضــي، أكثــر نفعــًا، وأجدى أثرا فــي إعداد 
اإلســتراتيجية أوال، ومــن ثم في اإلســهام الفاعل فــي تنفيذها وبلوغ 

غاياتها ثانيًا. 
إن المؤسســات الرياضية الناجحة هي التي تتبنى مفهوم التخطيط 
اإلســتراتيجي وتطبيقــه إذا مــا أرادت التطــور والرقــي؛ لتكون قادرة 
علــى خــوض معترك المنافســة المحليــة والعربية والدوليــة. ولضمان 
نجاحهــا واســتمرارها البــد مــن وجــود خطــط إســتراتيجية محكمــه 

قائمة على المعلومات والتفكير السليم.
يقــال إن الحــظ هــو المــكان الــذي يلتقــي فيــه االســتعداد بالفرصــة. 

والشك في أن الفرصة متاحة للرياضة البحرينية، 
وســتمنحنا هــذه الخطــة وتنفيذهــا ذلك االســتعداد واألســاس القوي 

للنجاح على المدى الطويل.

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com
سبورت

اتحاد “ذوي اإلعاقة” يشيد بإنجازات 202١
يتابع التحضيرات لدورة غرب آسيا بالمملكة

البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
الرابـــع  اجتماعـــه  اإلعاقـــة  ذوي  لرياضـــة 
واألخيـــر خـــالل العـــام ٢٠٢١، حيـــث تمـــت 
مناقشة العديد من المواضيع أبرزها تقرير 
المشـــاركة ضمـــن منافســـات دورة األلعـــاب  
البارالمبية اآلســـيوية للشـــباب التي أقيمت 
خـــالل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  منافســـاتها 

ديسمبر الماضي.
وقـــد أشـــاد مجلـــس إدارة االتحاد برئاســـة 
خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن  ســـلطان  الشـــيخ 
الرياضيـــون  حققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات 
المشـــاركة  هـــذه  خـــالل  البحرينيـــون 
بتحقيقهـــم تســـعة ميداليـــات ملونة، وهي 
خمســـة  ذهبيتـــان،  ميداليتـــان  كالتالـــي: 

ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان.
االجتمـــاع  خـــالل  اإلدارة  مجلـــس  وأثنـــى 
علـــى جهود جميـــع المنظميـــن للبطولة وما 

قامـــوا به من جهـــود كبيرة في 
الحـــدث  هـــذا  اســـتضافة 
القـــاري الكبير في المملكة، 
بـــه  تتمتـــع  بمـــا  مشـــيدين 
مـــن  البحرينيـــة  الكـــوادر 

كفـــاءة عاليـــة أســـهمت فـــي 
نجاح تنظيم الحدث.

كمـــا تقدمـــوا بالشـــكر الجزيـــل إلـــى اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة علـــى تعاونهـــا مـــع 
االتحاد الســـتضافة أكبر تجمـــع قاري يقام 
في مملكة البحريـــن لرياضة ذوي العزيمة، 
إلى جانب إســـهام اللجنة في مشاركة أكبر 
عـــدد ممكـــن مـــن الرياضييـــن البحرينييـــن 
إيجابـــًا  ينعكـــس  أن  شـــأنه  مـــن  والـــذي 

ويكسبهم الخبرة للمشاركات القادمة.
وناقـــش مجلـــس اإلدارة خـــالل االجتمـــاع 
تنظيـــم االتحاد ســـباق ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة الخيري الرابـــع للجري 

لـــذوي العزيمة بالتعـــاون مع اللجنة 
ولجنـــة  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
عدائي البحرين التابعة لالتحاد 
البحريني أللعاب القوى، وذلك 
فـــي الســـاحة الخارجيـــة لحلبة 
البحريـــن الدولية بمشـــاركة 570 
فـــي  تطلعاتهـــم  مؤكديـــن  متســـابقا، 
تنظيـــم المزيـــد مـــن البرامـــج والفعاليـــات 

المحلية في الفترة المقبلة.
اســـتعدادات  علـــى  المجلـــس  واطلـــع 
الرياضييـــن البحرينييـــن للمشـــاركة ضمـــن 
منافســـات دورة األلعـــاب لدول غرب آســـيا 
فـــي نســـختها الثالثـــة والتي ستســـتضيفها 
مملكـــة البحريـــن فـــي شـــهر فبرايـــر المقبل 
البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  بتنظيـــم  
والتـــي تعتبر أولـــى بطوالت العـــام الجديد 
لتحقيـــق  االتحـــاد  يطمـــح  حيـــث   ،٢٠٢٢
المزيـــد من اإلنجـــازات التي ســـتضاف إلى 

رصيـــد إنجـــازات الرياضييـــن البحرينييـــن 
خالل الســـنوات الماضية، وذلك بمشـــاركة 
٨٣ العبـــًا والعبة يمثلـــون المملكة في هذه 

الدورة.
كما أعـــرب مجلس اإلدارة عن تطلعاته في 
أن يواصـــل القطاع الخاص دعمه ألنشـــطة 
وبرامج االتحاد في السنة الجديدة، وذلك 
مـــن مبـــدأ تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية بين 

مختلف فئات المجتمع والقطاع  الخاص.
تـــرأس رئيـــس االتحـــاد االجتمـــاع الشـــيخ 
ســـلطان بن دعيج آل خليفـــة، وحضره كل 
مـــن نائـــب الرئيـــس واألميـــن المالـــي علـــي 
حاجـــي، أميـــن الســـر العـــام رئيـــس لجنـــة 
لجنـــة  رئيـــس  البردولـــي،  اإلعـــالم جاســـم 
لعبة رفع األثقال نادر الشـــيخ، رئيسة لجنة 
رياضـــة المرأة حنان عبدهللا، رئيســـة لجنة 
المـــوارد والدعم شـــيخة الشـــيبة، وكل من 

األعضاء عبدهللا الحسيني وعلي نبهان.

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

هشام العوضي
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شبيه رشدي أباظة في أول 
ظهور إعالمي يتحدث عن خيبة 

أمله بعدما كان يأمل مفاجأة 
الجمهور بتجسيده قصة حياة 
الدنجوان، لكن المشروع تعثر 

بوفاة شقيق أباظة األصغر 
الذي كان يعمل على كتابة قصة 
الفيلم. ويحرص المصري محمد 

مؤمن على الظهور بإطاللة 
شبيهة بالفنان الراحل في 

األماكن العامة.

شاهدت لكم: أفضل األعمال التلفزيونية في 2021 حول العالم
مع نهاية العام الماضي 2021، ننظر إلى 
الـــوراء إلـــى جميع البرامـــج التلفزيونية 
التي أبقتنا مـــع درجة عالية من الترفيه 
أوقـــات  مـــع  خصوصـــا  والمشـــاهدة 

اإلغالق حول العالم.
من فيلـــم درامي كـــوري جنوبي محطم 
كيـــت  دور  إلـــى  القياســـية  لألرقـــام 
وينســـليت كمحققـــة فـــي بلـــدة صغيرة، 
أثبـــت التلفزيون بقوتـــه، بفضل التمثيل 
الرائـــع والقصـــص العظيمـــة فضـــال عـــن 
وهـــذه  اإلبداعـــي..  األصلـــي  المحتـــوى 
األعمـــال  هـــذه  ألهـــم  ســـريعة  جولـــة 

التلفزيونية التي شاهدتها لكم:

Mare of Easttown

درامـــا  مسلســـل  يركـــز 
المحـــدود علـــى  الجريمـــة 
تـــاون  إيســـت  المحقـــق 
الرقيب ماري شيهان، الذي 

يحقـــق فـــي مقتل 
فتاة صغيرة 

واختفـــاء فتـــاة أخرى في بلـــدة صغيرة 
في والية بنســـلفانيا، المسلســـل يتطرق 
شـــخصية  تحـــاول  كيـــف  إلـــى 
الحفاظ على حياتها الشـــخصية 
معـــا بعـــد وفـــاة ابنهـــا، وطالقها 

ومعركة الحضانة.

The White Lotus

ــتـــحـــدث الــمــســلــســل  يـ
الكوميدي  الدرامي 
األميركي  الساخر 
ــتـــجـــع  ــنـ فــــــــي مـ
الــــــــلــــــــوتــــــــس 
األبـــــــــيـــــــــض 
الـــــــفـــــــاخـــــــر، 
ــك  ويــتــبــع ذل
اســــــتــــــغــــــالل 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
ــن  ــ ــي ــ ــف ــوظــ ــمــ ــ ال
والــضــيــوف في 

هــــــــذا 
الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــع 
ــري فـــــي هــــــــاواي.  ــصــ ــحــ ــ ال
الــحــلــقــة األولـــــى تــفــتــح مـــع الــكــشــف 
الفندق  فــي  يقيم  مــا  أن شخص  عــن 
أسبوع  قبل  إلــى  يلوح  ثم  توفي  قد 

لمعرفة كيف ومن هو.

Squid Game

نتفليكـــس األصلـــي  يتبـــع مسلســـل 
األول مـــن كوريـــا الجنوبية ســـيونج 
جـــي هـــون )لي جونـــج جـــاي(، األب 
المطلـــق ومدمن القمـــار الذي يعيش 
مـــع والدتـــه ويكافـــح من أجـــل دعم 
ابنتـــه الصغيـــرة مالًيا في المشـــاركة 

في لعبة مميتة.
 يشارك في لعبة الحبار مع مجموعة 
الذيـــن  اآلخريـــن  المتســـابقين  مـــن 
يعانون مـــن الديون، ويتـــم وضعهم 
في ســـاحة يجب أن يتنافســـوا فيها 
في سلســـلة من التحديـــات التي تم 
تكييفها من ألعاب األطفال الشعبية، 
إلـــى أن يظهـــر المـــرء بوصفـــه الفائز 
الوحيد بجائـــزة قدرها 38.5 مليون 

دوالر.

WandaVision

عالـــم  مـــن  تلفزيونيـــة  سلســـلة  أول 
السينما الرومانســـي، تجعل إليزابيث 
أولســـن وبـــول بيتانـــي علـــى العـــودة 
كأبطـــال خارقيـــن للمنتقميـــن “وانـــدا 
Aveng�  ماكســـيموف”، وتجـــري بعـــد

ers: Endgame باســـتخدام أســـاليب 
ســـينما مختلفة للتحرك خالل العقود، 
تركـــز السلســـلة بشـــكل رئيســـي علـــى 
واندا والطـــرق التي تعلمتهـــا للتعامل 
مع حزن وحزن لها في أعقاب أحداث 

لعبة النهاية.

Hellbound

دراما كورية من يون سانغ، والوضع في 
عالم بديل في المستقبل القريب، حيث 
يمكن استدعاء الناس إلى الجحيم عن 
طــريــق ظــهــور يــبــدو عــشــوائــيــا إلعــالن 
تاريخ الموت الوشيك لألشخاص الذين 
الجريمة،  من  نوعا  ارتكبوا  أنهم  يزعم 
ثم يتم تنفيذ الحكم في تاريخ ووقت 
محددين من قبل 3 وحوش “السموكي” 

الذين 
من  يظهرون 

ــعــــدم، حــرفــيــا يتم  ــ ال
الملعونين وتحريقهم  تمزيق 

ذلك،  ومع  “الجحيم  إلى  وإرسالهم 
يتم  عندما  تعقيدا  تـــزداد  األمـــور  فــإن 

إدانة طفل حديث الوالدة.

Ted Lasso

الدرامـــا  مـــن  الثانـــي  الموســـم  عـــاد 
الكوميديـــة، وانتهى الموســـم األول، مع 
فريـــق كـــرة القـــدم AFC ريتشـــموند من 
دوري الدرجـــة األولـــى اإلنجليـــزي، وقد 
قوبل العرض مرة أخرى بإشادة حاسمة 
علـــى الرغـــم مـــن التركيز علـــى مواضيع 
العقليـــة  الصحـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  أثقـــل 
 Ted لمختلف الشـــخصيات، بما في ذلك
رياضـــي  نفســـي  عالـــم  بفضـــل   ،Lasso

جديد جلب لمساعدة الفريق.

Money Heist

وصل المسلسل اإلسباني إلى عندما بدأ 

عرضه 
علـــى 

في  نتفليكس 
على   ،2017 العام 

الرغـــم مـــن أنـــه كان مـــن المفتـــرض في 
البدايـــة أن تكون سلســـلة محدودة، بعد 
نجـــاح هائل على منصـــة العرض، قررت 
نتفليكـــس تجديـــد العـــرض مـــع زيـــادة 
الميزانيـــة، وشـــهدت هـــذه الســـنة بداية 
النهايـــة، كمـــا يظهـــر الموســـم الخامـــس 
واألخيـــر، حيـــث ظهـــرت آخـــر 5 حلقات 
في ديســـمبر، بعد أن تســـاءلت ألكثر من 
عاميـــن كيـــف ســـتهرب المجموعـــة مـــن 
ســـرقتهم الثانية فـــي رويال مينت أوف 
أســـبانيا، تم الكشـــف عن كل ذلك بنهاية 

مرضية للعرض المحبوب.
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ضمــن فعاليــات أســرة األدبــاء والكتــاب الثقافيــة، كرمــت األســرة الفائزيــن بمســابقة 
القصة القصيرة التي أطلقتها في شهر يوليو الماضي بعنوان )صيفنا أجمل بالكتابة( 
وكانــت تســتهدف مشــاركة الفئــة العمريــة مــن ســن )15 إلــى 25(، وقــد بلغــت عــدد 

المشاركات فيها 24، ثمثلت في 19 مشاركة من اإلناث و5 مشاركات من الذكور.

وقـــد تـــم فـــرز القصـــص الفائـــزة مـــن قبل 
لجنـــة التحكيم والتي تمثلـــت في القاص 
عبدالقادر عقيل والناقدة أنيسة السعدون 
وفـــق المعاييـــر التـــي تـــم إعدادهـــا ضمـــن 
شـــروط المســـابقة وبنـــاًء علـــى ذلـــك تـــم 
تكريم الفائزين في المراكز الثالثة األولى 

والتي جاءت من نصيب: 
الفائـــزة بالمركـــز األول: نور جالل ســـلمان 

عن قصة )ترنيمة الشفاء( 
الفائـــزة بالمركـــز الثانـــي: يقيـــن ناصر زين 

الدين عن قصة )ذو الجورب المثقوب( 
الفائـــزة بالمركـــز الثالـــث: فاطمـــة يوســـف 

حسن عن قصة )أشباح العار( 
هاجـــر  مكـــرر:  الثالـــث  بالمركـــز  الفائـــزة 
مصطفى العرب عن قصة )رحلة استيقاظ( 
وحول هذه المســـابقة أشـــاد راشـــد نجم 
األميـــن العـــام ألســـرة األدبـــاء والكتـــاب 
بدور المسابقات األدبية التي تساهم في 
صناعـــة كتاب واعديـــن ومميزين، حيث 
أن روح المنافسة كفيلة بوالدة مبادرات 
جـــادة مـــن قبـــل الشـــباب فـــي المجـــال 
األدبي وهذا ما تســـعى إليه أسرة األدباء 
فـــي أحـــد أهدافها هو تشـــجيع الشـــباب 
والتعـــرف  األدب  فـــي  االنخـــراط  علـــى 
علـــى النشـــاط األدبـــي الرائد فـــي مملكة 

البحرين.
كمـــا أوضـــح كريـــم رضـــي رئيـــس اللجنـــة 
الثقافيـــة أن هـــذه المســـابقة هـــي بوابـــة 
فـــي  قادمـــة  أدبيـــة  لمشـــاريع  االنطالقـــة 
المســـتقبل وأنـــه يشـــعر بالتفـــاؤل والفرح 

لمشاركة الشباب في المسابقة.

كما أكدت منسقة المســـابقة الروائية ندى 
نســـيم أن اختيار فئة الناشـــئة والشـــباب؛ 
للمشـــاركة جاء بناًء على اإليمـــان العميق 
المتعـــددة  ومواهبهـــم  الشـــباب  بقـــدرات 
وخاصـــة في الكتابة، حيـــث إنها أصبحت 
تمثل أسلوب حياة عند البعض وتجاوزت 
مرحلة الهواية، كما أن هذه المسابقة التي 
فازت فيها مجموعة من الشابات ستشكل 
تاريـــخ فـــي حياتهـــن ومســـيرتهن األدبية 
انطلقـــت  المســـابقة  ألن  المســـتقبل؛  فـــي 
من مؤسســـة معنيـــة باألدب وتـــم تحكيم 
المشـــاركات مـــن قبـــل أهـــل االختصـــاص، 
حيـــث يعـــد عبدالقـــادر عقيل أحـــد أعمدة 
األدب فـــي مملكـــة البحريـــن وأحـــد رواد 
القصة القصيرة وكذلك أنيســـة الســـعدون 
أكاديميـــة وناقـــدة متخصصة فقـــد أثرت 

المسابقة بمشاركتها في التحكيم. 
أمـــا عضو لجنة التحكيم عبدالقادر عقيل، 

فقال عن مشاركته: 
األخـــت  مـــع  بمشـــاركتي  كثيـــرًا  ســـعدُت 
العزيزة أنيسة السعدون في لجنة تحكيم 
مســـابقة القصـــة القصيـــرة )صيفنـــا أجمل 
األدبـــاء  أســـرة  نظمتهـــا  التـــي  بالكتابـــة(، 
والكتـــاب. وبعيـــدًا عن المالحظـــات حول 
مســـتوى المشـــاركات اإلبداعية إال أنه من 
المهـــم أن نّوقـــر هنا ما تفضلت به األســـرة 
فـــي تحقيـــق واحـــدة مـــن أهـــم أهدافهـــا 
المواهـــب  اكتشـــاف واحتضـــان  أال وهـــو 
االبداعيـــة الشـــابة الواعـــدة، وهـــذا مـــا تم 
تحقيقـــه عبر تنظيـــم هذه المســـابقة التي 
فـــي  مســـتمرًا  تقليـــدًا  تكـــون  أن  نتمنـــى 

أنشطة األسرة القادمة.
تهنئـــة خالصة إلـــى الفائزيـــن، وتحية إلى 
بقية األخوات واإلخوة المشـــاركين الذين 
نتمنـــى لهـــم حظـــًا أوفـــر فـــي المشـــاركات 

القادمة،
بينما أكدت أنيســـة السعدون أن المسابقة 
هـــي مبـــادرة تعكـــس وعًيا وطنًيـــا بأهمّية 
احتضـــان األقـــالم اإلبداعّيـــة البحرينّيـــة، 
وهـــذا هـــدف أساســـي ينبغـــي أن تضعـــه 
أســـرة األدبـــاء والكتـــاب البحرينّية نصب 
أعينهـــا، فمـــن شـــأن مثل هـــذه المبـــادرات 
تكوين جيـــل بحرينّي واٍع ُيَقـــّدر اإلبداع، 

المســـيرة  ليكمـــل  إنتاجـــه؛  علـــى  وَيْقـــدر 
ومـــن خـــالل تحكيمـــي قصص المســـابقة 
وجـــدت بعض األقالم الواعـــدة بما تحمله 
مـــن قضايـــا متنّوعـــة فـــي الـــّرؤى والقيـــم 
مـــن  تعكســـه  وبمـــا  والفّنّيـــة،  اإلنســـانّية 
تجارب جديـــرة بالتقدير واالحتفاء. ومن 
هنـــا أرى جدوى تحفيز مثـــل هذه األقالم 
الشـــبابّية المبدعة، ودعمهـــا، والحّث على 
والتحســـين،  للتطويـــر  ونقدهـــا  قراءتهـــا 
والترويج لها وتعريفها واالعتراف بها عبر 
إقامـــة النـــدوات والمناقشـــات والحوارات 
الثقافّية واألدبّية والنقدّية، ونشر الجدير 

مـــن أعمالهـــا فـــي الصحافـــة والمجـــاالت، 
وطباعتها وتدبير شؤون نشرها وتوزيعها 
بشـــكل مؤّسسّي، وتكوينها تكويًنا معرفًيا 
بإقامة ورش العمل والدورات في الكتابة 
اإلبداعّيـــة؛ لمزيـــد من الصقـــل والتدريب، 
ولتشـــكيل وعـــي الشـــباب بقيمـــة اإلبداع 
وخصائصه، وتعميق إحساســـهم بالقضايا 
واإلشكاالت الفكرّية والجمالّية، وإقدارهم 
على فعل الكتابة وفهم أدواته وشـــروطه 

ومقاصده.
نـــور  األول:  بالمركـــز  الفائـــزة  وأفادتنـــا 
جالل ســـلمان عن قصة ) ترنيمة الشـــفاء( 

شـــخصّية  فـــي  تمثـــل  مشـــاركتها  أن 
الهاجـــس  ُتَعـــّد  األولـــى”  نور..”الخطـــوة 
لطالمـــا  اإلنجـــاز.  أمـــام  األكبـــر  والتحـــدي 
كانـــت المماطلـــة تجتّرنـــي وتقودني نحَو 
الفـــراغ؛ ألعاني بعدها من انعدام الشـــغف 
فترة ليســـت بالقصيرة. مؤخًرا اكتشـــفُت 
دواًء يســـاعدني علـــى االســـتمرارية، وهو 

“المسابقات األدبية”.
لالســـتالم”  األخيـــر  “الموعـــد  يســـاعدني 
والُمباشـــرة  ســـباتي  مـــن  الصحـــوة  علـــى 
فـــي اســـتحضار الَكِلمة، غيَر أنَّ الُمنافســـة 

الحاِضرة ُتشِعُل ِفيَّ الَحماسة، فأكُتب.
ممتّنـــة للمنّظميـــن والقائميـــن علـــى هـــذِه 
المســـابقة، ســـعيدة جًدا بفوزي في المركز 
التحكيـــم،  للجنـــة  شـــكري  أوّجـــه  األول، 
وألسرة األدباء والُكّتاب الهتمامهم بتَبّني 
ودعـــم المواهـــب والطاقات الشـــبابية في 

مجال األدب.
الثالـــث:  بالمركـــز  الفائـــزة  قالـــت  بينمـــا 
هاجـــر مصطفـــى العـــرب عن قصـــة )رحلة 

استيقاظ( عن مشاركتها في المسابقة: 
فـــي الحقيقـــة، لـــم أكـــن أتوقـــع الفـــوز بأي 
األســـرة  معـــي  تواصلـــت  فعندمـــا  مركـــز، 
وأخبرتنـــي بالفوز بأحـــد المراكز، تفاجأت، 
ولكني علمُت بأني أســـتطيع، وأن الشباب 
قادر على إثبات قلمه. فاليوم أشـــكر أسرة 
األدباء والكتاب على هذه الفعالية الرائعة. 
شـــكًرا جزياًل؛ ألنكم أنرتم لنا طريق األدب 
بهذه المبادرة، التي تثبُت لنا بأن هناك من 

يدعم األقالم الشابة المبتدئة.
والشـــكر كذلك موصـــول للجنـــة التحكيم 
التـــي أعطـــت من وقتها الكثير في ســـبيل 

تشجيع فئة الشباب.
شـــكًرا ألنكـــم حركتـــم القلـــم الـــذي توقف 

سنوات.

أسرة األدباء تكرم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة
المسابقة هي بوابة االنطالقة لمشاريع أدبية قادمة في المستقبل

هاجر العرب الفائزة بالمركز الثالث مكرر

ندى نسيم

نور جالل الفائزة بالمركز األول

راشد نجم

أنيسة السعدون

عبدالقادر عقيل

طارق البحار
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“الوطني” و“بيبا” يستعرضان أفضل الممارسات الحكومية خالل “كورونا”
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  شـــارك 
األول  الملتقـــى  بتنظيـــم   )NBB(
بالشـــراكة  الحكومية،  للممارســـات 
“بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة  معهـــد  مـــع 
الرئيســـة  وعـــدد مـــن المؤسســـات 
الملتقـــى  وانعقـــد  المملكـــة.  فـــي 
لهـــدف تحديـــد أفضل الممارســـات 
المكتســـبة  الحكوميـــة والتجـــارب 
في مختلـــف المجاالت األساســـية 
والفرعية لـــإدارة العامـــة والعلوم 
“كوفيـــد  خـــال جائحـــة  اإلداريـــة 
19”. وبـــادر بنـــك البحرين الوطني 
برعاية هذا الحدث، وشارك رئيس 
والمشـــتريات  الممتلـــكات  إدارة 
بنـــك  مجموعـــة  لـــدى  اإلداريـــة 
هيثـــم جاســـم  الوطنـــي  البحريـــن 

سيادي كمتحدث في الملتقى.
أصحـــاب  الملتقـــى  واســـتقطب 
ومنهـــم  الرئيســـيين،  المصلحـــة 
الُممارســـين المحلييـــن والدولييـــن 
والخبـــراء والمختصيـــن وصانعـــي 
المديريـــن  وكذلـــك  السياســـات، 
التنفيذييـــن ومســـؤولي العمليـــات 
التشـــغيلية مـــن جميـــع القطاعات، 
ومـــع حضـــور طلبـــة وباحثيـــن في 
وســـاهم  العامـــة.  اإلدارة  مجـــال 
المنتـــدى بتوفيـــر الفرصـــة لتبـــادل 
والخبـــرات  والتجـــارب  المعـــارف 
واألزمـــات  التحديـــات  إلدارة 
تطبيـــق  مناقشـــة  مـــع  العالميـــة، 
التحـــّول الرقمـــي واعتمـــاد أحدث 

التقنيات في الخدمات العامة.

بلغ التضخم 36,08 % كمعدل سنوي 
فـــي تركيـــا، وهـــي نســـبة قياســـية لم 
تســـجل منـــذ 20 عامًا أي منـــذ 2002، 
وفقـــًا لما نقلته وكالـــة “رويترز”، أمس 

االثنين، عن بيانات رسمية.
ويمكـــن تفســـير هـــذا التضخـــم، الذي 
يزيد بأكثر من ســـبع مرات عن الهدف 
الليـــرة  بهبـــوط  للحكومـــة،  األولـــي 
التركيـــة، التي فقـــدت أكثر من 45 % 

مقابل الدوالر خال عام واحد.
وكان اســـتطاع أجرتـــه رويترز أظهر 
أن     معدل التضخم الســـنوي في تركيا 
مـــن المتوقـــع أن يتجاوز مســـتوى 30 
%، فـــي ديســـمبر للمـــرة األولـــى منـــذ 

العام 2003، مع ارتفاع األسعار بسبب 
تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي االستطاع الذي شمل 13 خبيرا 
توقعاتهـــم  متوســـط  بلـــغ  اقتصاديـــا، 
للتضخـــم 30.6 %، وهـــو األعلـــى منذ 
مايو 2003. وتراوحت التوقعات بين 

26.4 % إلى 37.3 %.
20 %، فـــي  وبلـــغ التضخـــم حوالـــي 
مدفوعـــا  الماضيـــة  القليلـــة  األشـــهر 
بهبوط الليرة إلى مســـتويات قياسية 
البنـــك  خفـــض  أن  بعـــد  منخفضـــة، 
المركـــزي أســـعار الفائدة بمقـــدار 500 
نقطة أساس منذ سبتمبر تحت ضغط 

من الرئيس رجب طيب أردوغان.

التضخم في تركيا يخترق 36 %.. 
مستوى قياسي لم يسجل منذ 20 عاًما

وقَّع تحالف بحريني يتألف من “بيرنيز” للعالقات العامة، و “Mmbrand” المتخصصة في ابتكار هويات بصرية إبداعية؛ شراكة 
استراتيجية مع معرض “ريستاتكس” الملتقى األكبر لصناع القرار العقاري واالستثمار اإلسكاني والتمويلي على مستوى المملكة 
العربية الســعودية ومنطقة الخليج العربي، والذي ُتقام فعالياته في مدينة الرياض في الفترة من 1 - 4 مارس 2022 في مركز 

الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما أن للمعرض عدة نسخ في جدة والمنطقة الشرقية.

التحالفـــات  عقـــد  الشـــراكة،  وفًقـــا التفـــاق  “بيرنيـــز”  وســـتتولى 
والشـــراكات اإلعامية مـــع أهم المؤسســـات اإلعامية المقروءة 
والمرئيـــة والمســـموعة فـــي المنطقـــة لعمـــل التغطيـــة اإلعامية 
المميزة التي تتناســـب مع أهمية هذا الحدث العقاري المهم، كما 
ســـتقوم “بيرنيـــز” بـــإدارة عملية االتصـــال المؤسســـي والعاقات 

العامة طيلة مدة الشراكة مع الجهة الُمنظمة للمعرض.
بدورها، قامـــت “Mmbrand” بابتكار الهويـــة البصرية الُمتجددة 
لمعـــرض “ريســـتاتكس” وفعالياتـــه المرافقة، وعملـــت على وضع 
اســـتراتيجية الهوية والتواصل، وخطط التســـويق للمعرض، كما 
ســـيكون لهـــا دور فاعل في تصميـــم أجنحة المعـــرض والقاعات 

المخصصة للفعاليات الداخلية، كما ستقدم خدمات متنوعة في 
العديد من المجاالت التي ُتبدع فيها.

وأكـــد الرئيس التنفيذي لشـــركة “بيرنيز” للعاقـــات العامة محمد 
ال وإيجابي  الحمود أهمية هذه الشراكة التي سيكون لها تأثير فعَّ
على نجاح معرض “ريستاتكس”، الذي ُيقام ألول مرة بعد توقف 
اضطراري اســـتمر لـ 3 سنوات بسبب انتشـــار جائحة كورونا وما 
تبعهـــا مـــن إغاقـــات وركود في ســـوق العقار عموما، إذ ســـتقدم 
“بيرنيـــز” خاصة خبرتها فـــي مجال العاقـــات العامة واالتصال 
الة مع ُكبرى المؤسســـات  المؤسســـي لخلق شـــراكات إعامية فعَّ
اإلعاميـــة في المملكة ومنطقة الخليـــج عموًما لتغطية فعاليات 

المعـــرض في مختلـــف الوســـائل والمنصات الرقميـــة والتقليدية 
بطريقـــة مميـــزة، عـــاوة علـــى تقديـــم خدمـــات إعاميـــة فريدة 
للمشـــاركين في المعرض من شـــركات تطوير عقاري ومســـوقين 
وممولين ومســـتثمرين وجهات حكومية، تساعدهم على الظهور 
اإلعامي بشـــكل احترافي الئق وإبراز خدماتهم بالصورة الُمثلى 

بما ُيسهم في نجاح مشاركتهم في المعرض.

ودعا الحمود الشـــركات العقارية في البحرين للمشـــاركة في هذا 
الحدث العقاري البارز من خال التواصل مع “بيرنيز” لاســـتفادة 
من الفرص الفريدة التي توفرها الســـوق العقارية في الســـعودية 
والتي تعتبر من أكبر األسواق العقارية في المنطقة ككل وتشهد 
نمـــًوا متســـارًعا. مـــن جانبه، أبـــدى المديـــر اإلبداعي والمؤســـس 
لشـــركة “Mmbrand”محمـــد المســـقطي ســـعادته بتوقيـــع اتفاق 
الشـــراكة مع معرض “ريســـتاتكس، الذي يعتبر من أهم المعارض 
العقاريـــة التي تســـعى إلبـــراز الدور المؤثـــر للقطـــاع العقاري في 
تنويع مصادر الدخل واالستثمار كأحد أهم أهداف رؤية المملكة 

.2030
 ”Mmbrand“ وأشـــار إلـــى أن هذه االتفاقيـــة تأتي لتعزيز وجـــود
فـــي الريـــاض بعد افتتاح فرعهـــا وانطاق أعمالها فيهـــا، كما أنها 
تعتبر اســـتمراًرا لنجاح الشـــركة في ســـوق العقار السعودي الذي 
أبدعـــت فيه قبل ســـنواٍت عديـــدة وال تزال، ممـــا يؤكد حضورها 

الفاعل ومكانتها الرفيعة في هذا القطاع.

تحالف بحريني يوقع شراكة استراتيجية مع أكبر معرض عقاري بالرياض
“ريستاتكس” الملتقى األكبر لصناع القرار العقاري واالستثمار اإلسكاني والتمويلي

الملتقى يستقطب أصحاب المصلحة بحضور طلبة وباحثين في اإلدارة العامة

“خطة التعافي” ستساهم باستقطاب االستثمارات النوعية للقطاع الصناعي
على منوال “مونديليز” و“باسف” و“آر إم إيه” و“ألياستر” و“مولر” و“أرماسيل”

أكد مجلس التنمية االقتصادية ثقته في أن 
تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 
2026 ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي في 
اســـتقطاب االســـتثمارات العالميـــة النوعية 
إلـــى القطـــاع الصناعـــي فـــي المملكـــة، وهو 
ما ســـينعكس علـــى تنمية القطـــاع الصناعي 
وتعزيز المكانة االقتصادية لمملكة البحرين 
وخلـــق المزيـــد مـــن الفـــرص الوظيفيـــة في 
الســـوق المحليـــة وذلـــك فـــي ظـــل سياســـة 

التنويع االقتصادي التي تتبعها المملكة.
وأوضـــح المجلـــس أن مـــا تحظى بـــه مملكة 
البحريـــن مـــن إمكانيـــات صناعيـــة متقدمة 
نحـــو  الطريـــق  سيســـهل  تنافســـية  ومزايـــا 
تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 
في مملكـــة البحرين التي تســـعى إلى زيادة 
الناتـــج  فـــي  الصناعـــي  القطـــاع  مســـاهمة 
المحلـــي اإلجمالـــي مـــن 12.8 % فـــي 2019 

وســـتركز  كمـــا   ،2026 فـــي   %  14.5 إلـــى 
االستراتيجية على دعم تحول القطاع نحو 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة وتطبيـــق مفهوم 
االقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية 
واالجتماعية إلى جانب تشـــجيع االســـتثمار 
فـــي البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة ورقمنة 
التصنيـــع، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
قـــد قطعت شـــوًطا مهًما فـــي تطوير القطاع 
التطـــورات  مختلـــف  ومواكبـــة  الصناعـــي 
الدوليـــة وقـــد حظيـــت بســـمعة اســـتثمارية 
مرموقـــة دولًيـــا فـــي هـــذا الصـــدد، وهـــو ما 
ســـاهم في نجاح جهـــود اســـتقطاب العديد 

من االستثمارات الصناعية النوعية.

وأشاد مجلس التنمية االقتصادية بالتعاون 
المثمر في سبيل تنفيذ أهداف خطة التعافي 
االقتصـــادي لتطويـــر قطـــاع الصناعـــة ومـــا 
تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بالتعـــاون مع الشـــركاء في القطاعيـــن العام 
والخـــاص لضمان لنمو وازدهـــار هذا القطاع 
التـــي  االســـتراتيجية  هـــذه  عبـــر  الحيـــوي 
فـــي  التحويليـــة  الصناعـــات  ستســـتهدف 
قطاعـــي األلمنيـــوم والبتروكيماويـــات إلـــى 
جانـــب الصناعـــات النظيفـــة المتمثلـــة فـــي 
الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجيـــن األخضـــر 

واألزرق.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مجلـــس التنميـــة 
االقتصادية تمكن من اســـتقطاب العديد من 
االســـتثمارات العالمية النوعيـــة في القطاع 
الصناعـــي والتـــي مـــن بينهـــا “مونديليـــز” و 
“باســـف” و “آر إم إيـــه” و “ألياســـتر” و “مولر” 

و “أرماسيل”.

المنامة - بنا

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، 
أن مملكة البحرين ترحب بكافة االستثمارات التي 
تســـهم في رفـــع معدالت النمـــو االقتصادي في ظل 
التســـهيات التـــي تقدمهـــا الحكومـــة الموقـــرة بناًء 
علـــى الرؤى واإلســـتراتيجيات الهادفة التي جاءت 
معـــززة لموقـــع البحريـــن االســـتثماري، كمـــا أن هذه 
المشـــروعات تتواكـــب مـــع اإلســـتراتيجية التي تم 
تدشـــينها مؤخـــرا والتي تهدف إلى زيادة مســـاهمة 
القطـــاع الصناعـــي فـــي الناتـــج المحّلـــي اإلجمالي، 
وزيادة صـــادرات القطاع الصناعـــي، وتوفير فرص 
عمـــل واعـــدة للمواطنيـــن فـــي القطـــاع الصناعـــي، 
والتـــي ترتكـــز علـــى دعم تحـــّول القطـــاع الصناعي 

نحو الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خال حفل افتتاح مصنع اسكون كنترول 
التابـــع لمجموعـــة AMAD والذي أقيـــم صباح أمس 
برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور 
ســـفير جمهورية الهند المعتمد لدى البحرين السفير 
لمجموعـــة  العـــام  والمديـــر  سريفاســـتافا،  بيـــوش 
شـــركات AMED بامبافاســـان ناير وأعضاء مجلس 
إدارة المصنع وعدد من كبار المســـؤولين وذلك في 
منطقـــة المـــزرع الصناعيـــة بمنطقـــة عســـكر، حيث 

أثنـــى الوزيـــر زايد الزيانـــي على المســـتوى المتميز 
للمصنـــع المدعـــم باألجهـــزة الحديثـــة والمتطـــورة 
والحلول المبتكرة فـــي إنتاج المحركات الكهربائية 
والمولـــدات وأجهـــزة إمدادات الطاقـــة والتي تعمل 

في مملكة البحرين منذ 15 عاما.
بعدهـــا، قـــام الوزيـــر والحضـــور بجولـــة فـــي أرجاء 
المصنع والذي يقام على مساحة 7150 مترا مربعا، 
ويعمـــل فـــي مجـــال تصنيـــع المحـــركات الكهربائية 
والمولـــدات والمحـــوالت وأجهـــزة توزيـــع الكهرباء 

والتحكـــم فيها والمقـــاوالت الكهربائيـــة، حيث تعد 
الشـــركة واحـــدة مـــن أهـــم الشـــركات التي كســـبت 
ثقـــة عمائهـــا فـــي مجـــال تصنيـــع أجهـــزة التحكـــم 
الكهربائيـــة، باإلضافة إلـــى تلبية احتياجات صناعة 
توزيـــع الكهربـــاء، وتوفيـــر حلـــول معياريـــة لتوزيع 
الطاقـــة والحماية إمـــدادات الطاقة، كمـــا تم تقديم 
شـــرح مفصـــل حـــول ديناميكية العمل فـــي المصنع 
وأهـــم المنتجـــات التـــي يعمـــل على إنتاجهـــا، حيث 
سيقوم بتصنيع كمية تقريبية تتراوح من -72000

150000 لوحـــة ذات جهـــد منخفـــض خـــال العام، 
ويســـتهدف اإلنتاج سوق مملكة البحرين والمنطقة 

الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وأشـــاد الزيانـــي بعمـــق العاقـــات التاريخيـــة بيـــن 
البحريـــن والهنـــد، وأن حكومتـــي البلدين تســـعيان 
بيـــن  االقتصاديـــة  الروابـــط  هـــذه  لتعميـــق  دومـــا 
الجانبين من خال جذب المزيد من االســـتثمارات، 
مشـــيدا بالمســـتوى المتطـــور الذي قامت به شـــركة 
اســـكون على المـــدى الطويل في دعـــم عمائها في 

البحريـــن ودول المنطقـــة عمومـــا، مضيفـــا أن مثـــل 
هذه االســـتثمارات العماقة تعزز بشكل كبير سمعة 
المملكـــة العالميـــة فـــي مجـــال التصنيـــع، باإلضافـــة 
إلـــى دور الشـــركة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة 
ذات مهـــارات عاليـــة، كما أكـــد الوزيـــر أن مثل هذه 
االســـتثمارات تؤكـــد نجاح جهـــود مملكـــة البحرين 
فـــي تهيئة البيئة االســـتثمارية الصحيحـــة الجاذبة 
مما يعزز موقعها االســـتثماري على مســـتوى الشرق 

األوسط. 
وفـــي المقابل، ثمن المدير العام لمجموعة شـــركات 
AMED، جهـــود البحريـــن الداعمة فـــي تهيئة البيئة 
التنافسية واالستثمارية الذي ساهم في استقطاب 
المزيد من االســـتثمارات العالمية بمختلف أنواعها، 
وذلك بفضـــل الخطط والبرامـــج الحكومية الرائدة 
التي توليها حكومـــة مملكة البحرين جل اهتمامها، 
كمـــا قـــدم بامبافاســـان نايـــر لمحـــة تاريخيـــة عـــن 
شـــركة اســـكون العالمية والمتخصصة فـــي تصنيع 
والمحـــوالت  والمولـــدات  الكهربائيـــة  المحـــركات 
وأجهزة توزيـــع الكهرباء والتحكم فيها والمقاوالت 
الكهربائية بخبرة تزيد عن 15 عاما في هذا المجال.

افتتاح مصنع اسكون كنترول بمنطقة المزرع الصناعية
الزياني: البحرين ترحب بكافة االستثمارات لرفع معدالت النمو



business@albiladpress.com

الثالثاء 4 يناير 2022 - غرة جمادى الثانية 1443 - العدد 4830 18

عزوز علي

إعداد: عزوز علي

أفـــاد مؤســـس و عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة “أمفا 
القابضـــة”، محمد رجب أيـــوب، أن الوثيقة العقارية 
الجديـــدة التي أطلقها جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري، أخيـــرا كانـــت إحـــدى مطالـــب المتعاملين 
فـــي القطـــاع العقـــاري منذ ســـنوات وتحدثـــت عنه 
في مقاالت ســـابقة ،فهي تعطـــي حافزا ومصداقية 
وشـــفافية في المعامالت العقاريـــة، اذ بمجرد إبراز  
رقـــم العقـــار من الممكـــن التأكد من صحة وســـالمة  
العقـــار ومـــا اذا كان عليـــه التزامـــات مثـــل الرهـــن 
وغيـــره. وأضـــاف أن الـــدول األوروبيـــة تســـتخدم 
نظـــام الوثيقـــة العقاريـــة االلكترونية منذ عشـــرات 
السنين، وقد بدأ جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
بمـــا انتهت اليه تجاربهم المتقدمة واالســـتفادة من 
مواضع القصور لسد الثغرات إن وجدت في النظام 
وبالتالـــي تطويرهـــا. وقـــال أيوب إن نظـــام الوثيقة 
العقارية اإللكترونية يجعل مملكة البحرين مواكبة 
للعالـــم الرقمي وبالتالي ســـينعكس هذا النظام على 
ســـمعة المملكة خارجيا مما سيؤدي الى تقدمها في 
المؤشرات العقارية العالمية. وأوضح أن استخدام 
الوثيقة االلكترونية يقلل التكاليف على المعامالت 
فبـــدال مـــن اســـتخدام الكثيـــر مـــن األوراق والقيام 
بالكثيـــر من اإلجراءات التي ربمـــا تتطلب الحضور 
تتـــم  واحـــدة  ورقـــة  هنـــاك  أصبحـــت  الشـــخصي، 
إجراءاتها  إلكترونًيا ويمكن طباعتها، مســـتبعدا أن 
يحدث تزوير أو اية خروقات في هذا النظام، اذ إن 
المملكة تتمتع بكوادر بحرينية مؤهلة وبنية تحتية 
صلبة تجعلها تتجاوز أي تالعب في البيانات، مبينا 
أن كل هـــذه االمـــور يمكـــن الرجـــوع فيهـــا الى بنك 

المعلومات.
وكان عضو مجلس إدارة شـــركة أمفا القابضة يعلق 
لـ”البـــالد”، علـــى عرض قدمه المهنـــدس عبدالرحمن 
الهاجـــري من جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
ألعضـــاء مجلس أمانـــة العاصمة االســـبوع الماضي  
الجديـــدة”،  اإللكترونيـــة  العقاريـــة  “الوثيقـــة  عـــن 
حيـــث أكد الهاجـــري أن الوثيقة تمثـــل نقلة  نوعية 
فـــي الخدمـــات العقاريـــة بالمملكة، وتركـــز أهدافها 
الرئيســـية على مواكبة تقديم الخدمات الحكومية 
كلفتهـــا  إن  حيـــث  النفقـــات  وتقليـــص  إلكترونيـــا، 
أقـــل مـــن الوثيقة الســـابقة، وكذلـــك تقليص الوقت 
المســـتغرق في اصدارها، واســـهامها بتقديم مرتبة 

البحرين في المؤشرات العالمية.
وعـــن مراحل المشـــروع قال الهاجـــري “مرحلة بدء 
العمـــل بالوثيقـــة االلكترونيـــة للوثائـــق الحكوميـــة، 
اصدار الوثائق الخاصة باألراضي والشـــقق، إصدار 

جميـــع أنـــواع الوثائـــق الكترونيًا، ولمـــن يرغب في 
تحويـــل وثيقته القديمـــة الى الوثيقـــة االلكترونية 

الجديدة”.
وعـــن خصائـــص الوثيقـــة قـــال “عبـــارة عـــن ورقـــة 
واحـــدة مـــن الـــورق المقـــوى والـــذي يتميـــز بعمـــر 
افتراضـــي أطـــول وتحتـــوي علـــى رمز االســـتجابة 
الســـريع لعرض بيانات العقـــار الكترونيا، كما يتوفر 
بها ثمانية خصائص أمنية مشـــابهة لجوازات السفر 
والنقد، وتحتوي على المعلومات األساســـية للعقار، 
باللغتيـــن العربية واالنجليزية”.وبيـــن الهاجري بأنه 
جـــاري العمل حاليا مع هيئـــة المعلومات والحكومة 
التوقيـــع  العتمـــاد  بنفـــت  وشـــركت  االلكترونيـــة، 
االلكتروني، كما أن الوثيقة تواكب المعايير الدولية 

في المجال العقاري.
وبشـــأن المخـــاوف التي يبديها كبار الســـن وممن ال 
يريدون مواكبة هذا التحـــول الرقمي في وثائقهم، 
قال محمد رجب أيوب إن هناك خيار في االحتفاظ 
بالوثائـــق القديمـــة اذا رأى صاحبهـــا أنها تظل كذلك 
بحوزتـــه، ولكـــن اذا انتقلـــت الملكيـــة الـــى شـــخص 
آخـــر فانه يجب تحويـــل الملكية عبر  نظام الوثيقة 
العقاريـــة االلكترونية. وتابع “ الوثيقـــة االلكترونية 
المتعـــددة  األبـــراج  وحـــدات  فـــرز  فـــي  تســـاعد 
األغـــراض”، موضحا  أن تحويـــل جميع الوثائق إلى 
الصيغـــة اإللكترونيـــة مشـــروع قابـــل للتطبيـــق ألن 
جهـــاز المســـاحة التســـجيل العقاري لديه نســـخ عن 
جميـــع الوثائـــق، مؤكـــدًا أن هذا المشـــروع ســـيمهد 
الطريـــق لعمليـــة الرهـــن اإللكترونـــي أيضـــًا بحيـــث 
يظهـــر في النظـــام أن العقار مرهـــون، وال يمكن فك 

الرهن إال عن طريق كاتب العدل وقســـم التســـجيل 
في جهاز المســـاحة وذلك حال قدم المالك األوراق 

الرسمية المعتمدة من البنك.
وأشـــار مؤســـس و عضو مجلس إدارة شركة “أمفا” 
إلى أن العملية ســـتكون مبســـطة، وســـتكون عملية 
الدفـــع إلكترونية أيضًا، وذلك من شـــأنه أن يشـــجع 
أصحـــاب رؤوس األمـــوال علـــى االســـتثمار بقطاع 
العقار في البحرين من خالل توكيل آخرين إلجراء 

المبايعات.
وقـــال “إن الوقـــت الحالي قد يكـــون مثاليًا إلطالق 
هـــذا المشـــروع خصوصـــًا فـــي ظـــل الجائحة حيث 
أصبحـــت التعامالت تجرى عن بعـــد”، مبديا تفاؤله 
بأن المتعاملين ســـيتكيفون مع الصيغة اإللكترونية 
ســـريعًا خصوصـــا أنهـــم ســـيكونون قادريـــن علـــى 
االســـتعالم عـــن وثائقهـــم فـــي أي وقـــت وطباعتها 

أيضا.

تحقيق شرطين على األقل

المقاوليـــن  جمعيـــة  مستشـــار  أبـــدى  ذلـــك  إلـــى 
البحرينية، عضو لجنة العقار واإلنشاء بغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، هشـــام مطـــر، تفاؤلـــه بتطبيـــق 
نظـــام الوثيقـــة العقاريـــة اإللكترونية، مشـــددا على 
أنـــه يجب تحقيق شـــرطين األول الحماية الخاصة 
للشـــبكات  والمخترقيـــن  القراصنـــة  مـــن  والســـرية 
والمواقـــع اإللكترونيـــة والشـــرط الثانـــي التحقيـــق 
الفعلـــي الختصار الوقـــت ومواكبة العصـــر والتقدم 

اإللكتروني الذي يختصر الكثير من الجهود.
وباستفســـار “البالد” عمـــا يعنيه تطبيـــق التدريجي 

فيـــه  ذلـــك  أن  مطـــر  أوضـــح   ، العقاريـــة  للوثيقـــة 
مصلحة الجميـــع اذ يجب تفعيـــل التجربة بالتدرج  
وتحديـــد مواضع القصور فـــي التجربة اإللكترونية 
مـــن خالل القنـــوات الحكوميـــة أوال، وعلى األمالك 
واألراضـــي الحكومية ثم تأتـــي بعد ذلك المعامالت 
الخاصـــة األخرى، الفتا الى أنه ربمـــا ال تتوفر الثقة 
الكاملـــة  بهـــذه الوثيقـــة األلكترونية لـــدى الجمهور 
علـــى وجـــه الســـرعة اال بعـــد التأكـــد مـــن التجـــارب 
والتثقيـــف  للتوعيـــة  المطلوبـــة  الفتـــرة  وإعطـــاء 
مـــن خـــالل قـــوة الضمانـــات المقدمة لمنـــع عمليات 
التزويـــر واالختراقـــات لهـــذا النوع مـــن المعامالت. 
وأوضح المستشـــار العقاري أن الموضوع حســـاس 
فـــي بدايته ففـــي هذا النوع مـــن المعامالت يحتاج 
المتعاملـــون الـــى الحضـــور الشـــخصي لـــدى كاتـــب 
العـــدل، وذلـــك لتبديـــد المخـــاوف لـــدى المواطنين 
داخـــل المملكـــة بشـــأن نقـــل الملكيـــة، أمـــا بالنســـبة 
للمســـتثمرين األجانب فال اعتقـــد أن هناك مخاوف 
لديهم بل يقبلون على ســـوق العقار البحريني وهم 
أكثـــر موثوقيـــة  اذ تتطابـــق التجريـــة مـــع تجـــارب 
الخطـــوة محفـــزة  تكـــون  المتقدمـــة وهنـــا  الـــدول 
لالســـتثمار الخارجي. وشـــدد مطر على اإلبقاء في 
بداية التطبيق على الخيارين، فمن يجد في نفســـه 
شـــكوك ككبار الســـن يحتفظ بوثائقـــه القديمة ومن 
يريد التوثيق اإللكتروني، فســـيجد ســـرعة اإلنجاز 
واختصـــار الوقـــت وخفـــض الكلفة فـــي االجرءات، 

لذلك يجب أن يكون التطبيق تدريجي.
العقاريـــة  الوثيقـــة  بـــأن  واختتـــم مطـــر تصريحـــه 
القطـــاع  لهـــذا  تضـــاف  ميـــزة  تمثـــل  اإللكترونيـــة 

وســـتكون محفـــزة ايجابيـــا لقطـــاع التطويـــر وربما 
تســـاعد بشكل أو بآخر على استقطاب المستثمرين 

وتعزز من فرص القطاع وجاهزيته.

قاعدة متينة للسوق العقاري البحريني

مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر التنفيـــذي لشـــركة تعارف 
العقارية، طاهر المدهون، إن تبني واعتماد الوثيقة 
العقاريـــة االلكترونية، شـــيء ايجابـــي فالحياة كلها 
آخـــذة في التطور وكل العالـــم متجه نحو الحداثة، 
لـــذا تطبيـــق النظـــام الجديـــد  يعطي قاعـــدة متينة 
للســـوق العقاري البحريني ويمنحه الموثوقية التي 
يســـتحقها، مستدركا أنه حتى اآلن  “نعمل بالوثيقة 
القديمـــة فـــي معامالت القطـــاع الخـــاص بالحضور 
الشـــخصي للبائع والمشتري أو من ينوب عنهما الى 
كاتـــب العـــدل، وذلـــك ألن تطبيق الوثيقـــة العقارية 
الجديـــدة يتم تدريجيا اذ يبـــدأ باألمالك واألراضي 
التـــي تعـــود للحكومـــة ومـــن ثـــم تطبـــق فـــي بقيـــة 
المعامالت الحقـــا”. وأوضح المدهون أن هناك عدة 
فوائـــد من تطبيق الوثيقـــة االلكترونية الجديدة اذ 
ســـتخفف العبء على المالك فبـــدال من حمل دفتر 
كبيـــر يحتوي نحو 20 ورقة أصبحت الوثيقة ورقة 
واحـــدة من الورق المقوى مختومة  الثبات الملكية 
وتحتـــوي على باركود Barcode يظهر كل البيانات 
والمعلومات بشـــأن العقار. وتابـــع “الوثيقة العقارية 
الجديدة  تؤشـــر الى أن الممارســـات العقارية تتجه 
مستقبال الى التوثيق اإللكتروني، فهي تعتبر خطوة 
أولـــى تعقبهـــا خطـــوات متتالية متقدمـــة”. وأضاف 
المديـــر التنفيذي لشـــركة تعارف العقاريـــة، “أنه في 
المملكة العربية السعودية على سبيل المثال حينما 
ُأغلقت الحدود بســـبب جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
كانت المعامالت العقارية توثق الكترونيا وعن بعد 
، وذلك  بوجود كاتب العدل الذي يبرم الوثيقة بين 
البائع والمشتري ومن ثم يعتمد التوقيع االلكتروني 

عليها”.
واســـتبعد المدهـــون احتمـــال حـــدوث تزويـــر فـــي 
الوثيقة االلكترونية العقارية، الفتا الى أنه حتى اذا 
حدث ذلك من قبل الهاكرز، فإن لدى كل مالك ورقة 
تثبـــت ملكيته للعقـــار. وعن تأثيـــر الوثيقة العقارية 
علـــى ســـمعة البحرين في مجـــال القطـــاع العقاري، 
قال المدهون “بال شـــك الوثيقة من اآلن والى مدى 
ســـنتين مقبلتين ســـتحدث طفرة كبيرة في السوق 
العقـــاري البحرينـــي وبالتالي ســـتمنح المســـتثمرين 
ممـــا  المملكـــة  فـــي  والموثوقيـــة  الثقـــة  األجانـــب 
ســـيرفع من مرتبة البحرين في المؤشرات العقارية 

العالمية”.

مختصون: “الوثيقة اإللكترونية” تؤسس عهدا عقاريا رقميا زاهرا بالبحرين
تختصر الوقت وتخفض الكلفة مسترشدة بتجارب الدول المتقدمة لتالفي القصور

حول
العالم

      قـــاد انهيـــار الليـــرة ســـعر صـــرف الليـــرة التركيـــة 
إلـــى زيـــادة فـــي مشـــتريات األجانـــب للعقـــارات في 
الجمهوريـــة التركيـــة. وافـــادت احصائيـــات حديثـــة 
تســـجيل  50.7 ألـــف عقـــار خالل األحد عشـــر شـــهرا 
األولى من 2021 من قبل األجانب.كشـــفت الحكومة 
التركية أن معدل شـــراء األجانب للعقارات في تركيا 
ارتفع بمقدار 50 % في شهر نوفمبر الماضي مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
ويســـعى المســـتثمرون إلى جني األربـــاح من تدهور 
الليـــرة التركيـــة، ويتصدر اإليرانيـــون المرتبة األولى 
من بين أولئك الذين اشتروا شققًا وأراضي ومحالت 
ومكاتب تجارية في الشهر الماضي، فقد بلغ عددهم 

7363 مســـتثمرًا وفق ما أورد معهد اإلحصاء التركي 
المعـــروف اختصـــارًا بــــ TURKSTAT وهي مؤسســـة 
حكومية. واحتل العراقيـــون المرتبة الثانية وتالهم 

الروس واأللمان.

أطلقـــت وزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية واإلســـكان 
قـــرار  لتنفيـــذ  التوعويـــة  حملتهـــا  الســـعودية،  فـــي 
َك  تســـوير األراضـــي الفضـــاء، إذ يســـتهدف القـــرار مالَّ
األراضـــي الفضـــاء )التجاريـــة( الواقعة علـــى المحاور 
الرئيســـية ذات الكثافـــة المروريـــة العاليـــة فـــي المدن 
الرئيســـة والتـــي ســـتوضح عبـــر برنامـــج )GIS( ضمن 

مبـــادرة معالجـــة التشـــوه البصري.تأتـــي الحملـــة على 
مرحلتين، حيث تشمل المرحلة األولى إعالن المحاور 
المستهدفة وإطالق دليل التسوير في األول من شهر 
ينايـــر المقبل، على أن تبـــدأ المرحلة الثانية والمتمثلة 
فـــي الرقابـــة وتطبيق الالئحـــة ورصد امتثـــال المالك 

اعتبارًا من شهر يوليو 2022.

ذكـــر موقـــع  “Finder”، أن مصـــر وتونس ضمن 
أرخص دول العالم من حيث تكلفة اقتناء شقة 
متوســـطة الى جانب كلٍّ من باكستان ، فنزويال 
و أوزباكســـتان، بينمـــا تأتـــي هونـــغ كونـــغ فـــي 
المرتبة األولـــى عالميا من حيث الكلفة  األعلى 
في أسعار الشقق، اذ يبلغ متوسط تكلفة الشقة 
فيهـــا أكثر من 1.8 مليـــون دوالر أميركي، تليها 
كلٌّ من ســـنغافورة، سويسرا، كوريا الجنوبية و 

اليابان.

هبوط الليرة يرفع مشتريات األجانب للعقارات التركية 50 %

السعودية: قرار تسوير األراضي الفضاء يستهدف المناطق التجارية

مصر وتونس ضمن الدول 
األرخص في كلفة الشقق

انفوجرافيك

22%

11%
67%

44%

36%

8% 12%

المصدر: هيئة التخطيط
والتطوير العمراني

انفوجرافيكس

أيوب: “الوثيقة 
العقارية” أحد مطالبنا 

منذ سنوات

المدهون: الوثيقة 
اإللكترونية تخفف 
العبء على المالك

مطر: تفعيل التجربة 
بالتدرج وتحديد مواضع 

القصور

المحافظة اجلنوبية
المحافظة الشمالية

محافظة العاصمة
محافظة المحرق

استفسار
عن وضعية أرض 2020

تعديل
على مخطط عام 2020

تعديل على مخطط واستفسار
عن وضعية أرض يف 2020

المصدر منصة “ ميدان”
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االثنين  أمس  النفط  أسعار  ارتفعت 
بــنــســب تـــجـــاوزت 1 % فـــي أولـــى 
جلسات العام 2022، بعد تأكيد أوبك 
أومــيــكــرون  متحور  تأثير  أن  بلس 

محدود على السوق النفطية.
بــرنــت فـــي منتصف  ــع خـــام  ــفـ وارتـ
تعامالت أمس االثنين، بنسبة 1.22 
% ليصل إلى 78.73 دوالر للبرميل، 
بنسبة  األميركي  الخام  ارتفع  فيما 
دوالر   76.01 ــى  إل ليصل   %  1.08

للبرميل.

عن  تــقــريــر  األول،  أمــــس  وصـــــدر 
لمجموعة  المشتركة  الفنية  اللجنة 
“أوبك بلس”، توّقع أن يكون لمتحور 
أومـــيـــكـــرون مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
ومــؤقــت  مــحــدود  تــأثــيــر  المستجد 
ــذي انــتــعــش  ــ ــنــفــط الـ ــوق ال عــلــى ســ
بشدة في األشهر األخيرة من العام 
الماضي، مستفيدا من آمال التعافي 

االقتصادي.
أن  المتوقع  مــن  أنــه  التقرير  وأفـــاد 
يكون تأثير المتحور الجديد خفيفا 

وقــصــيــر الــمــدى مــع تحسن الــقــدرة 
 19 كوفيد  مع  التعامل  على  عالميا 

والتحديات المرتبطة به.
ــيــوم األخــيــر  يــشــار إلـــى أنـــه وفـــي ال
أسعار  تراجعت  الماضي،  العام  من 
نحو  تتجه  بقيت  أنــهــا  إال  الــنــفــط، 
تــحــقــيــق أكــبــر مــكــاســبــهــا الــســنــويــة 
األقــــل، مــدفــوعــة  2016 عــلــى  مــنــذ 
بتعافي االقتصاد العالمي من الركود 
الـــذي نــجــم عــن كــوفــيــد 19 وقــيــود 
ارتفاع  مع  المنتجون، حتى  يتبناها 

لمستويات  بــالــفــيــروس  اإلصـــابـــات 
قياسية حول العالم.

ــام بــرنــت الــعــام  والمــســت عــقــود خـ
أعلى مستوى  تكساس  غرب  وخام 
عندما  أكتوبر،  فــي   2021 فــي  لهما 
دوالر   86.70 بـــرنـــت  ــام  خــ ســجــل 
منذ  مستوى  أعــلــى  وهــو  للبرميل، 
غرب  خــام  سجل  حين  فــي   ،2018
دوالر   85.41 الــوســيــط  تــكــســاس 
منذ  مستوياته  أعلى  وهو  للبرميل 

.2014

أسعار النفط ترتفع وبرنت يصعد بأكثر من 1 %

شهد العام المنصرم 2021 ترسية 18 مناقصة لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للقيام بأعمال 
الصــرف الصحــي وصيانــة المنحــدرات ببحيرة اللــوزي، بقيمة إجمالية تقــدر بنحو 13.5 مليون دينار. وأرســى مجلس 
المناقصات والمزايدات، في شــهر مارس الماضي، مناقصتين متعلقتين بالصرف الصحي، أولهما ألعمال التنظيفات 
العامة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، فازت بها شركة مقاوالت الدور للحفريات والبناء بنحو 197.5 
ألــف دينــار، والثانيــة لتشــغيل وصيانــة النظــام التقليــدي للمعالجــة الثانوية في محطــة توبلي لمعالجــة مياه الصرف 

الصحي فازت بها شركة الكوهجي للخدمات الفنية بقيمة 871 ألف دينار.

المجلس  ــى  ــمــاضــي، أرســ ال أبــريــل  ــي  وفـ
الصحي،  بالصرف  متعلقة  مناقصات   4
ــتــوريــد قطع  ــرام عــقــد زمــنــي ل ــ أولـــهـــا إلبـ
الــضــروريــة  االستهالكية  ــمــواد  وال الــغــيــار 
توبلي  بمحطة  الثالثية  المعالجة  لمحطة 
فــازت  الــصــحــي،  الــصــرف  مــيــاه  لمعالجة 
 298.6 بنحو  للتجارة  الحلو  شــركــة  بها 
وصيانة  لتشغيل  والــثــانــيــة  ديــنــار،  ألـــف 
للصرف  الــحــالــي  الــهــوائــي  التفريغ  نــظــام 
الصحي في البسيتين بمجمع 228 فازت 
بنحو  التكنلوجيا  لنقل  ــوا  أكـ شــركــة  بها 
المناقصة  تعلقت  فيما  دينار،  ألف   270.8
كيميائية  مـــواد  وتــوريــد  بــشــراء  الثالثة 

المياه  جودة  مراقبة  لمجموعة  وكواشف 
مياه  وصــيــانــة  تشغيل  ــإدارة  ــ ب المعالجة 
أكــوا  بها شــركــة  فـــازت  الصحي،  الــصــرف 
ألــف   168.9 بــنــحــو  لـــإســـتـــشـــارات  كــيــم 
دينار، واألخيرة إلعادة تأهيل واستكمال 
الصحي  الصرف  مياه  بشبكة  االمـــدادات 
المعالجة، فازت بها شركة مقاوالت الدور 

للحفريات والبناء بنحو 98.9 ألف دينار.
ــرســيــة مــنــاقــصــتــيــن فـــي مــايــو  وتـــمـــت ت
الماضي، أولهما للقيام بأعمال التنظيفات 
مياه  لمعالجة  تــوبــلــي  مــركــز  فــي  الــعــامــة 
الصرف الصحي، فازت بها شركة ترانس 
جلوبال للمقاوالت بنحو 166.5 ألف دينار، 

والثانية للقيام بأعمال التشغيل والصيانة 
األولى  المرحلة  هايبكس  المعالجة  لنظام 
الصرف  مياه  لمعالجة  توبلي  مركز  فــي 
بايو  بــلــوواتــر  شــركــة  بها  ــازت  فـ الصحي 

ليمتد بنحو 1.7 مليون دينار.
كما تمت ترسية مناقصة في يونيو لبناء 
الصحي  الــصــرف  لمياه  الرئيسي  الــخــط 
شركة  بها  فازت  الصناعية،  الحد  لمنطقة 

عبدالهادى العفو بنحو 3.3 مليون دينار.
ــك تــمــت تــرســيــة 3 مــنــاقــصــات في  وكــذل
تــأهــيــل وتشغيل  ــادة  ــ أولـــهـــا إلعـ ــيــو،  يــول
الحمأة في مركز  وصيانة مصنع تجفيف 
الــصــرف،  مــيــاه  لمعالجة  تــوبــلــي  مــحــطــة 

مليون   4.5 بنحو  بها شركة سلمك  فازت 
معدات  وتركيب  لشراء  والثانية  ديــنــار، 
محطات  فــي  التفاعلية  الــقــدرة  تعويض 
المعالجة،  الــصــحــي  ــصــرف  ال مــيــاه  ضــخ 
ألف   76.7 بنحو  سلمك  شركة  بها  فــازت 
ــنـــار، واألخـــيـــرة لــصــيــانــة الــمــنــحــدرات  ديـ
الساحلية ببحيرة اللوزي فازت بها شركة 
بنحو  والبناء  للحفريات  الــدور  مقاوالت 

145.1 ألف دينار.

وأيًضا تمت ترسية 3 مناقصات في أكتوبر 
إلى  السائل  الكلور  لتوريد  أولها  الماضي، 
توبلي  بمحطة  الثالثية  المعالجة  محطة 
بها  فازت  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة 
الكيميائية  للصناعة  ايــمــا  بــوابــة  شــركــة 
 513.9 بنحو  العقارات  وإدارة  والتجارة 
ألف دينار، والثانية للقيام بأعمال تشغيل 
وصيانة 8 محطات معالجة مياه الصرف 

الصحي الفرعية فازت بها شركة ام سي 
ديــنــار،  ألـــف   649.5 بنحو  لــلــمــقــاوالت   6
الصحي  الصرف  شبكة  إلنشاء  واألخيرة 
االسكان  برنامج  من  متعددة  لمجموعة 
بها  فــازت   557 بمجمع  البديع  غــرب  فــي 
بنحو  الــمــحــدودة  للهندسة  يــوكــو  شــركــة 

129.2 ألف دينار.
إضافة إلى ذلك، تمت ترسية 3 مناقصات 
شبكة  إلنشاء  أولها  الماضي،  نوفمبر  في 
الدير طريق  الصحي في منطقة  الصرف 
بها  ــازت  فــ  231 بمجمع  و3157   3129
بنحو  الفنية  للخدمات  الكوهجي  شركة 
شبكة  إلنشاء  والثانية  دينار،  ألــف   58.8
الصرف الصحي في منطقة سترة بمجمع 
اإلنشائية  عــراد  مؤسسة  بها  فــازت   609
بنحو 101.8 ألف دينار، واألخيرة للمرحلة 
االســتــشــاريــة  الــخــدمــات  لتقديم  الــثــالــثــة 
تخطيط  إدارة  لــمــشــاريــع  االحــتــيــاطــيــة 
ومشاريع الصرف الصحي بقيمة 300 ألف 

دينار.

ألعمــال الصــرف الصحــي فــي 2021
صيانة المنحدرات ببحيرة اللوزي
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أعلن بنك البحرين للتنمية عن مبادرة خاصة بدعم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحاصلة على شــهادة تصنيف 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وتتمثل هذه المبادرة في حصول 
المؤسســات التي تحمل شــهادة التصنيف على معدل ربح أو معدل فائدة تفضيلي للتمويل الذي يقدمه البنك وذلك 
بــدًءا مــن شــهر يناير 2022. وتأتي هذه المبادرة ضمن تعاون وتنســيق مشــترك بين كٍل مــن وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة ممثلًة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك البحرين للتنمية؛ بهدف تعزيز برامج الدعم 

المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية هذه المؤسسات في السوق البحرينية.

الــحــصــول عــلــى شــهــادة  كــمــا يتضمن   
اإلضافية  المزايا  من  حزمة  التصنيف 
ــيــــص حـــصـــة  ــصــ ــخــ ــ مـــــــن أبــــــــرزهــــــــا ت
مشتريات  قيمة  مــن   %  20 نسبتها 
ــاقــصــات الــحــكــومــة لــلــمــؤســســات  ومــن
تلك  إعطاء  مع  والمتوسطة،  الصغيرة 
10 % في  بنسبة  أفضلية  المؤسسات 
مزايدات المرافق الخدمية التي تجري 
و  الحكومية  الجهات  منشآت  داخـــل 
وفـــي الــمــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة كذلك 
ــادة من  ـــ بـــاإلضـــافـــة لــلــتــأهــل لــالســتــفـــ
ــبــنــاء قـــــدرات  ــتــدريــبــي ل ــامــج ال ــرن ــب ال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطــة فــي 

الحـوسبة السحــابية مجاًنا.
الرئيس  قالت  ذلك  على  تعليقها  وفي 
دالل  للتنمية  البحرين  لبنك  التنفيذي 
ــمــبــادرة مــدى  الــغــيــص “تــعــكــس هـــذه ال
بين  القائمة  اإلستراتيجية  الــشــراكــة 
ووزارة  للتنمية  البحرين  بنك  من  كٍل 
ــتــجــارة والــســيــاحــة على  الــصــنــاعــة وال
ــم وتــنــمــيــة الــمــؤســســات  ــ صــعــيــد دعـ
مملكة  فـــي  ــمــتــوســطــة  وال الــصــغــيــرة 
والمبادرات  الجهود  وتنسيق  البحرين 
ــات  ــيـ ــرامــــج وآلـ ــ ــرح ب ــطـ الــمــشــتــركــة لـ
وبما  الدعم  هــذا  من  لالستفادة  فعالة 
ينعكس بشكٍل إيجابي على أداء هذه 

بارًزا في  دوًرا  تلعب  التي  المؤسسات 
خالل  من  االقتصادية  التنمية  عملية 
أقل  بتكلفة  تمويلية  تسهيالت  توفير 
المخصصة  الــمــزايــا  نــطــاق  وتــوســيــع 
لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 

الحاصلة على شهادة التصنيف”.
الــبــنــك سيبدأ  أن  الــغــيــص  وأوضــحــت 
الصغيرة  المؤسسات  منح  تطبيق  في 
ــمــتــقــدمــة لــلــحــصــول  والــمــتــوســطــة ال
تحمل  والــتــي  البنك  مــن  تمويل  على 
الصغيرة  المؤسسات  تصنيف  شهادة 
ــــح أو مــعــدل  والــمــتــوســطــة مــعــدل رب
يناير  شهر  من  اعتباًرا  تفضيلي  فائدة 

2022 وذلك لطلبات التمويل الجديدة 
واألحــكــام  للشروط  المستوفية  فقط 
الخاصة بذلك وبما يتوافق مع المعايير 
ــات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــمــويــل  ــب ــمــتــطــل وال

والمعتمدة لدى البنك.
تنمية  إدارة  مــديــر  قــالــت  جانبها،  مــن 
ــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة  ال
والسياحة  والتجارة  الصناعة  ــوزارة  ب

ــيـــكـــون لــمــنــح  شـــيـــخـــة الـــفـــاضـــل “ سـ
ــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة  ال
تفضيلي  فــائــدة  معدل  أو  ربــح  معدل 
للتمويل من قبل بنك البحرين للتنمية 
دوًرا جوهرًيا في تيسير الحصول على 
التمويل لهذا القطاع الذي يعتبر محرًكا 
أساسًيا لعجلة االقتصاد الوطني، حيث 
التمويل  عــلــى  الــحــصــول  تيسير  يــعــد 

التي  االستراتيجية  المحاور  أهم  أحد 
يرتكز عليها مجلس تنمية المؤسسات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة. وقـــد جــاءت 
وتكامل  لتضافر  نتيجًة  المبادرة  هذه 
إليــجــاد  الجهتين  بــيــن  فــيــمــا  الــجــهــود 
الــحــلــول ألحـــد أبـــرز الــتــحــديــات التي 
مراحل  خالل  المؤسسات  تلك  تواجه 
لالستفادة  وسعيها  التجاري  نشاطها 
لبدء  األنــســب  التمويلية  البرامج  مــن 

نشاطاتها في األسواق أو تطويرها”.
بــالــدور الفاعل  الــفــاضــل  ــادت  كــمــا أشــ
الكبير  وتعاونه  للتنمية  البحرين  لبنك 
مــن أجــل إطـــالق هــذه الــمــبــادرة التي 
في  االستثمارية  البيئة  وتــطــور  تعزز 
األعمال،  ريــادة  على  وتشجع  المملكة 
الصغيرة  المؤسسات  أصحاب  ودعــت 
ــادة منها  ــفـ ــتـ االسـ ــى  ــ إل ــمــتــوســطــة  وال
بشهادة  المرتبطة  الــمــزايــا  بقية  ومــن 

التصنيف.

للنفط  المنتجة  الــــدول  كــبــرى  اخـــتـــارت 
الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة 
ما  وفق  )أوبــك(،  للنفط  المصدرة  البلدان 
اإلثنين  أمــس  بيان  فــي  المنظمة  أعلنت 
عشية اجتماعها الشهري. يتولى الغيص، 
“أوبــك”  لــدى  الكويت  كــان محافظ  الــذي 
 ،2021 يــونــيــو  حــتــى   2017 الـــعـــام  مـــن 

منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول 
أنه  “أوبـــك”  لـ  بيان  في  وجــاء  الكويتية. 
من  الغيص  هيثم  تعيين  باإلجماع  “تقرر 
قــرار  فــي  للمنظمة،  عــامــا  أمينا  الــكــويــت 
يدخل حّيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس 
ســنــوات”. وسيحل  ثــالث  ولــمــدة   ،2022
باركيندو  محمد  النيجيري  محل  الغيص 
وفي   .2016 منذ  المنصب  يتولى  الــذي 
بشكل  المنظمة  خفضت  باركيندو،  عهد 

فيما سدد   2020 العام  النفط  إنتاج  كبير 
كوفيد ضربة لألسواق العالمية.

ــعــام  ــذ ال ــددا مــن ــجـ ــار مـ ــعــ وتـــعـــافـــت األســ
 13 فيينا  ومقرها  “أوبــك”  تضم  الماضي. 
عــضــوا بــقــيــادة الــســعــوديــة. وتــعــمــل هــذه 
ذلك  فــي  بما  العشرة  حلفائها  مــع  الـــدول 
للسيطرة على  اإلنتاج  روسيا على تغيير 

األسعار.
من جهة أخرى، نقلت وكالة “رويترز” عن 

أمس  “أوبـــك”،  منظمة  في  مصادر  ثالثة 
المتوقع أن يمضي  اإلثنين، قولها إن من 
المقررة  بالزيادة  قدمًا  “أوبـــك+”  تحالف 
ــالل فــبــرايــر بــواقــع 400  فــي اإلنـــتـــاج خـ
فني،  تقرير  وأظــهــر  يــومــيــا.  برميل  ألــف 
على  التأثير  يكون  أن  تتوقع  أوبــك+  أن 
كورونا  فيروس  متغير  من  النفط  ســوق 
أوميكرون خفيًفا ومؤقًتا، مما يبقي الباب 

مفتوًحا أمام زيادة أخرى في اإلنتاج.

“البحرين للتنمية” يمنح “الصغيرة والمتوسطة” معدل ربح تفضيلي على التمويل

تعييــن الكويتــي هيثــم الغيــص أميًنــا عاًمــا لـ “أوبــك”

الحائزة لشهادة التصنيف.. بالتعاون مع “الصناعة والتجارة “

توقعات بالمضي قدماً بزيادة إنتاج النفط في فبراير

دالل الغيص شيخه الفاضل

هيثم الغيص

أمل الحامد
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الثالثاء
4 يناير 2022 - غرة جمادى الثانية 1443 

الشركات العائلية بالبحرين أثبتت كفاءتها كوكالء محليين للسلع المستوردة
أكدوا أن الخطوة اإلماراتية غير قابلة للتطبيق في المملكة... رجال أعمال:

أجمع ممثلو شـــركات عائليـــة بحرينية على 
أن الشـــركات العائلية أثبتت ريادتها كوكالء 
محليين موثـــوق بها وذات خبرات متراكمة 
والعالمـــات  المنتجـــات  أجـــود  طـــرح  فـــي 

التجارية العالمية في السوق البحرينية.
 وأكـــدوا لــــ “البـــالد االقتصـــادي” أن الخطوة 
اإلماراتيـــة لمنـــع احتـــكار الشـــركات العائلية 
لبيـــع بعـــض الســـلع المســـتوردة غيـــر قابـــل 
للتطبيـــق فـــي البحريـــن بحكـــم أن االحتكار 
ألغي منذ خمســـة عشـــر عامًا، كما أن السوق 
كبيـــرا  عـــددا  المحليـــة صغيـــر وال يتحمـــل 
للوكالء المحليين لبعض السلع المستوردة.

وفـــي تعليق على هـــذا الموضوع، قال رجل 
األعمـــال فـــاروق المؤيـــد “حكومـــة البحرين 
ألغت قرار االحتكار للســـلع المســـتوردة منذ 
15 عامـــًا وهـــذا القـــرار يصـــب فـــي صالـــح 
المستهلك”. وأوضح قائالً “منحت الحكومة 
الحريـــة للمســـتهلك لجلـــب الســـلعة ســـواء 
سيارات أو إلكترونيات من الخارج إذا كانت 

أسعارها أقل من دون رسوم جمركية”.
“الشـــركة األم تعيـــن  وأردف المؤيـــد قائـــالً 
وكيـــال واحدا للمنتج المســـتورد وفي بعض 
الســـلع أكثر مـــن وكيل، وهذا األمر يســـتفيد 
منه المســـتهلك ويخلق تنافســـية في تقديم 

أفضل خدمة لما بعد البيع”.
وفـــي نفـــس الســـياق، قـــال عضـــو مجلـــس 
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  النـــواب، 
واالقتصاديـــة، النائب أحمد الســـلوم “يتوفر 
فـــي البحريـــن قانون عـــدم االحتـــكار، ولكن 
العالقـــة بين الشـــركة األم والوكيـــل المحلي 
ال نملـــك التدخل فيهـــا أو تغييرها”، موضحًا 
أن تعـــدد الـــوكالء للمنتـــج الواحـــد البـــد أن 
يخضـــع لنظام ورقابة جيـــدة، حيث رصدت 
الحكومة في السابق حاالت دخول منتجات 

لم تكن بمواصفات سليمة وتم بيعها بأسعار 
زهيدة”.

وقال الســـلوم “وجود أكثر من وكيل محلي 
للمنتج المســـتورد مـــن الممكـــن أن يكون له 
انعكاس ســـلبي علـــى العميل نتيجة الرتفاع 
كلفة الشحن في سوق صغير مثل البحرين، 
وفـــي هذه الحالة يضيع حق المســـتهلك وال 
يحقـــق تعـــدد الـــوكالء الهدف المرجـــو منه، 

وهو تخفيف األعباء على المستهلكين”.
وأشـــار الســـلوم إلى أن قانون منع االحتكار 
يصلح لألجهزة اإللكترونية والتي ال تحتاج 
صيانـــة لفتـــرات طويلة، حيـــث يتطلب ذلك 
مراكز صيانة وعمالة مدربة لخدمات ما بعد 

البيع”.
وأوضـــح “العائالت الكبيـــرة والتي لها عقود 
في الســـوق تكون محل ثقة الشـــركات األم، 
وحفاظـــًا على مصداقيتهـــا تفضل أن تكون 

الوكالة حصرية بعقود طويلة األجل”.
بـــدوره قـــال رجل األعمـــال ومدير مجموعة 
يوســـف عبدالوهـــاب الحـــواج، عبدالوهـــاب 
الحواج “البد أن يمتلك الوكيل صفات تمكنه 
مـــن كســـب ثقـــة المســـتهلك؛ لكي يســـتطيع 
أن يحتفـــظ بوكالـــة المنتـــج لمـــدة طويلـــة”. 
وأضـــاف “عدم االحتـــكار قانـــون مطبق في 
نفســـه  الوقت،فـــإن   فـــي  ولكـــن  البحريـــن، 
الشـــركات األم تمتلك عالقات جيدة ولعقود 

طويلـــة مع العائالت التجاريـــة في البحرين 
لذلـــك تفضـــل االســـتمرار؛ حتـــى ال تهتز ثقة 

المستهلك في المنتج ويلجأ للبديل”.
وتابـــع الحـــواج “عائلـــة الحواج وكيـــل لعدد 
كبيـــر مـــن المنتجـــات التي ارتبطت باســـمه؛ 
نظـــرًا لجـــودة المبيعـــات وتقديـــم الخدمات 

المتميزة ما بعد البيع”.
أحـــالم  األعمـــال،  ســـيدة  قالـــت  وبدورهـــا، 
جناحـــي “العالـــم اليـــوم يمتلـــك ســـوقا حـــرا 
غيـــرت  اإللكترونيـــة  والتجـــارة  مفتوحـــا، 
مفهـــوم احتـــكار الســـلعة على وكيـــل واحد، 
وأصبح المستهلك يبحث عن السلعة بأفضل 

سعر عن طريق المواقع االلكترونية”.

وأضافـــت جناحي “وجود عـــدد من الوكالء 
جـــو  يخلـــق  الواحـــدة  للســـلعة  المحلييـــن 
تقديـــم   علـــى  الشـــركات  ويجبـــر  تنافســـي 
عروض ترويجية لجذب العميل”. وأشـــارت 
إلى أن المســـتهلك اليوم يملك وعي شرائي 
الســـلعة   كبيـــر ويســـتطيع أن  يبحـــث عـــن 

األفضل جودة وبسعر مناسب “.
واختتمت جناحي بالقول “تعدد الوكالء في 
الوقت نفســـه يحتاج مزيـــد من الرقابة على 
جودة المنتج والمستهلك له حرية االختيار 
إمـــا شـــراء منتـــج بســـعر رخيـــص وخدمـــة 

متوسطة أو سعر باهظ وخدمة جيدة”.

محلل مالي تتوقع زيادة التوزيعات على المساهمين هذا العام

بداية حمراء لبورصة البحرين في 2022

أنهـــى مؤشـــر البحريـــن العـــام لبورصـــة 
البحرين جلســـة أمس االثنيـــن منخفًضا 
نقطـــة   5.02 ليخســـر   %  0.28 بنســـبة 
مســـتوى  عنـــد  تراجـــع  علـــى  ويقفـــل 
تجـــاوزت  بتـــداوالت  نقطـــة   1,792.24
قيمتهـــا 221.74 ألـــف دينـــار، فـــي بداية 
حمراء في مستهل العام الجديد 2022، 
وذلـــك بعد تســـجيلها في العـــام الماضي 

2021 مكاسب تجاوزت 20.6 %.
وفـــي قراءتهـــا ألداء البورصة في بداية 
العـــام الجـــاري، قالـــت محلـــل محفظـــة 
بنـــك  فـــي  مســـاعد  مديـــر  االســـتثمار 
البحرين والكويت زينـــب الحلواجي إن 
هـــذا االنخفـــاض طبيعـــي، خصوًصـــا أن 
حجـــم التـــداول فـــي آخر يوم مـــن العام 

الماضي 2021 بلغ أعلى مستوياته.
وتوقعت الحلواجي لـ “البالد االقتصادي” 
القطاعيـــن  فـــي  التـــداول  يشـــهد  أن 
الصناعي والمالي نشاًطا ملحوًظا خالل 
الربـــع األول مـــن العـــام 2022، مرجعـــة 
ذلـــك إلى توجهات الســـوق العالمي نحو 
الطلب الزائد على الصناعات والتمويل.

العـــام  أن  إلـــى  الحلواجـــي  وأشـــارت 
الجاري سيشـــهد توزيع أربـــاح أكثر على 
المســـاهمين مقارنـــة مـــع العـــام الماضي، 
التـــي  التعافـــي  مرحلـــة  مـــع  خصوًصـــا 
تعيشها الســـوق المحلية، على اعتبار أن 
العـــام الماضـــي شـــهد تأثيـــرات الجائحة 
انخفـــاض  إلـــى  أدى  مـــا  الســـوق،  علـــى 

األرباح.
يذكر أن المستثمرين تداولوا في بورصة 
البحرين في أول جلسة تداول في العام 

2022 مـــا مجموعـــه 635.18 ألف ســـهم، 
ألـــف   221.74 قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة 
دينـــار، تم تنفيذهـــا من خالل 35 صفقة، 
المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى  إذ ركـــز 
أســـهم قطـــاع المـــال والتي بلغـــت قيمة 
أســـهمه المتداولة 80.29 ألـــف دينار، أي 
ما نسبته 36.21 % من القيمة اإلجمالية 

للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 384.25 ألـــف 
سهم، تم تنفيذها من خالل 18 صفقة.

)ألبـــا( فـــي  البحريـــن  ألمنيـــوم  وجـــاءت 
المركـــز األول، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها 
المتداولة 72.48 ألف دينار أي ما نسبته 
32.68 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 90.60 ألـــف 
ســـهم، تم تنفيذها مـــن خالل 7 صفقات، 
أمـــا المركز الثانـــي فكان لشـــركة )بتلكو( 
بقيمـــة قدرهـــا 58.04 ألـــف دينـــار أي ما 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  26.18 نســـبته 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 100 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 4 
صفقـــات، ثم جاء البنـــك األهلي المتحد 
بقيمـــة قدرهـــا 25.73 ألـــف دينـــار أي ما 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  11.60 نســـبته 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 73.40 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 4 

صفقات.

أمل الحامد

أرسيت في العام الماضي 2021

778 ألف دينار لتوفير صهاريج شفط مياه األمطار وعوازل

المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
 2021 العـــام  فـــي  والمزايـــدات 
مناقصتين لوزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
لتوفير صهاريج لشـــفط مياه األمطار 
والحـــاالت الطارئـــة، وتوفيـــر عوازل 
ميـــاه األمطار مع ضمان 10 ســـنوات 
لســـنتين 2021 - 2023، بقيمـــة 778 

ألف دينار.
وكانـــت المناقصـــة األولـــى للمقاولـــة 
الزمنية لتوفير صهاريج لشـــفط مياه 
لمـــدة  الطارئـــة  والحـــاالت  األمطـــار 
ســـنتين فـــازت بهـــا 4 شـــركات )آفاق 
الخليج للحفريـــات وتأجير المعدات، 
الكوهجي للخدمات الفنية، مقاوالت 
اورنج، شركة أكوا لنقل التكنولوجيا( 

بقيمة 378 ألف دينار. 
المناقصـــة  هـــذه  تفاصيـــل  وتعـــود 
لخدمـــات   توفيـــر   الصهاريـــج   لألمطار  
 أو   الظروف   والحاالت   الطارئة   لشبكة  
 الصـــرف   الصحـــي   وميـــاه   األمطـــار،  
 والتخلص   من   ميـــاه   الصرف   الصحي  
 فـــي   أماكـــن   محـــددة   فـــي   مملكـــة  
 البحريـــن   الحتـــواء   األضـــرار   التي   قد  
 تنتـــج  عـــن   انعـــكاس   انســـياب   ميـــاه  
 الصـــرف   الصحـــي   فـــي   تلـــك   األماكن  
 المحـــددة   بالمناقصـــة   لتيســـير   خدمة  

 المصلحة   العامة . 
أمـــا المناقصـــة الثانية فهـــي للمقاولة 
الزمنيـــة لعـــوازل ميـــاه األمطـــار مـــع 
 2021 لســـنتين  ســـنوات   10 ضمـــان 
- 2023 فـــازت بها مؤسســـة يوســـف 

الزيانـــي التجاريـــة بقيمـــة 400 ألـــف 
دينار.

فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
المشـــروع يتكـــون مـــن تنفيـــذ أعمال 
صيانة واستبدال نظام العازل المائي 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  لألســـطح 
حالـــة نظـــام العازل المائي لألســـطح، 
والحفاظ علـــى الحالة العامة للمباني 
ومنـــع تســـربات المياه التـــي قد تؤثر 
مملكـــة  فـــي  المبانـــي  هيـــكل  علـــى 

البحرين.
األحـــد  أعلنـــت  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
مواصلتهـــا  عـــن  ينايـــر(   2( الماضـــي 
الجهـــود فـــي شـــفط تجمعـــات ميـــاه 
مـــن  البالغـــات  ومباشـــرة  األمطـــار 
الســـكان بمختلف محافظات المملكة 

إثـــر هطـــول أمطـــار الخيـــر، خصوًصا 
الرئيســـة والمحيطـــة  الشـــوارع  فـــي 
الصحيـــة  والمراكـــز  بالمستشـــفيات 
الرســـمية  والمؤسســـات  والمســـاجد 

وفي داخل المدن والقرى واألحياء.
وباشر فريق طوارئ األمطار بالوزارة 
فـــي تنفيـــذ خطـــة عملـــه من إرســـال 
70 صهريًجـــا، إضافـــة إلـــى مضخات 
بالمحافظـــات  األمطـــار  ميـــاه  شـــفط 
األربـــع للمواقـــع التـــي تجّمعـــت فيها 
ميـــاه األمطار والتـــي بلغت ما يقارب 
العمـــل  فريـــق  25 منطقـــة، واســـتمر 
فـــي معالجـــة المواقع األخـــرى تباًعا، 
وذلك باالستفادة من قاعدة البيانات 

والمعلومات المحدثة لدى الوزارة.

حسن عبدالنبي

زينب الحلواجي

عبدالوهاب الحواجأحالم جناحيأحمد السلومفاروق المؤيد

لشـــركة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
للدواجـــن عبدالهادي  دلمـــون 
ميرزا لـ “البالد االقتصادي” أن 
الشـــركة لم ترصـــد أي تالعب 
بأســـعار بيع الدواجن من قبل 

الباعـــة بعـــد تطبيـــق ضريبـــة 
القيمة المضافة 10 %.

ولفـــت إلـــى أن الجميع ملتزم 
بأسعار الشركة.

الشـــركة  أن  ميـــرزا  وأفـــاد 
تراقـــب قنواتهـــا عبر وســـائل 
االجتماعـــي  التواصـــل 
باســـتمرار، ولم ترصد خاللها 

أي شـــكوى متعلقة بالتالعب 
قبـــل  مـــن  األســـعار  فـــي 
المســـتهلكين، مشـــيًرا إلى أنه 
رغم تفاوت األســـعار من قبل 
الســـوق، إال  المنافســـين فـــي 
أن الباعـــة ملتزمـــون بأســـعار 

الشركة.
وتشـــهد كثيـــر مـــن األســـواق 

والمحـــالت حاليـــا تالعًبا في 
بعض أســـعار الســـلع الغذائية 
مـــن قبل بعض الباعـــة، إال أن 
الجهات المعنية تقوم بمراقبة 
وتفتيش األســـواق باستمرار 
رفـــع  لمحـــاوالت  للتصـــدي 
األســـعار على الســـلع المعفية 

من “القيمة المضافة”.

“دلمون”: ال تالعب بأسعار الدواجن.. والباعة ملتزمون بتسعيرة الشركة

هبة محسن

حسن عبدالنبي

عبدالهادي ميرزا

 المؤيد: قانون االحتكار 
ألغي بالبحرين منذ 15 

عامًا

 السلوم: تعدد الوكالء 
للمنتج الواحد البد أن 

يخضع لنظام ورقابة

 الحواج: االحتفاظ بوكالة 
المنتج لمدة طويلة 

مرهون بثقة المستهلك

 جناحي: تعدد الوكالء 
يحتاج إلى الرقابة على 

جودة المنتج 


