
كسب فريق قرطبة  «
اإلسباني مواجهة فريق 

الخالدية بنتيجة )1/3( 
في المباراة الودية 

التي جمعتهما مساء 
الجمعة على استاد 

البحرين الوطني.

تخطى مؤشر البحرين العام  «
حاجز 1,800 نقطة من جديد بدعم 

من قطاع المال، إذ أغلق عند 
1,804.35 نقطة بارتفاع 0.86 %. 
وعلى مستوى الشركات، جاءت 

شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 
بالمركز األول من حيث القيمة.

أكد جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد 
الموظفين غيـــر البحرينيين في الوزارات 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  والهيئـــات 
الخاضعـــة لقانـــون الخدمـــة المدنيـــة يبلغ 
)7356( موظفـــا، وجميعهم يعملون بنظام 
العقـــود المؤقتـــة، إذ يتـــم توظيفهـــم بناء 
على طلب الجهـــة الحكومية ذاتها، ووفقا 
وللمبـــررات  المدنيـــة،  الخدمـــة  ألنظمـــة 
واألسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد 
التأكـــد من اإلجراءات الخاصة بالتوظيف 

ومن توافر الســـقف الوظيفـــي والميزانية 
المعتمدة للوظيفة المراد شغلها. وذكر أنه 
تـــم توظيـــف 4598 بحرينًيا، وإنهاء عقود 
1815 أجنبًيا في الفترة من 2019 إلى 14 

نوفمبر الماضي.
وأشـــار الجهاز ردا على السؤال المقدم من 
النائـــب ممـــدوح الصالح إلى أنـــه تم إنهاء 
عقـــود )1815( موظفـــا غير بحريني خالل 
الفتـــرة من ينايـــر 2019 ولغاية 14 نوفمبر 
2021، وأن عـــدد الموظفيـــن البحرينييـــن 
الذين تم توظيفهـــم خالل ذات الفترة قد 
بلـــغ )4598( موظفا موزعين على مختلف 

الجهات الحكومية. 
غيـــر  مـــن   )1402( توظيـــف  تـــم  كمـــا 
فـــي  موظفـــا   1194 منهـــم  البحرينييـــن، 
الوظائف الطبية والطبية المساندة، وذلك 
بســـبب ظروف جائحـــة فيـــروس كورونا، 
والحاجة الماســـة للجهات الصحية للقوى 
االســـتثنائي  الظـــرف  هـــذا  فـــي  العاملـــة 
 )158( و  للجائحـــة،  للتصـــدي  والطـــارئ 
ومؤسســـات  التعليمـــي  للقطـــاع  موظفـــا 
التعليـــم العالـــي، و)50( موظفـــا موزعيـــن 
يشـــغلون  ممـــن  األخـــرى  الجهـــات  علـــى 

الوظائف التخصصية.

أكدت المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان على أهمية استقاء 
المنظمات الحقوقية األجنبية المعلومات الدقيقة لتفادي نشـــر 
معلومات منافية للحقيقة بشكل دوري ومتكرر، والتي ال تصب 

في مصلحة المنظومة الحقوقية عموما. 
وقال رئيس المؤسسة علي الدرازي، في رده على تقرير منظمة 
هيومـــن رايـــس ووتـــش “إّن المؤسســـة مســـتمرة فـــي التعاون 
والتنســـيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية 
واألجهـــزة المختصة المعنيـــة بتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان، 
وأن علـــى أي مـــن يريـــد معرفة الحقائـــق علـــى أرض الواقع أن 

يســـتقيها مـــن منابعها”، مضيفـــًا أن المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنسان على أتم اســـتعداد لتلقي المالحظات المتعلقة بحقوق 

اإلنسان ودراستها والبحث فيها. 
ولفـــت الـــدرازي إلى أن البحرين لم تشـــهد توقيف أي شـــخص 
بســـبب نشـــاطه السياســـي الســـلمي؛ ألن حرية التعبير مكفولة 
بموجـــب المـــادة )23( من الدســـتور، ومن بين أوجـــه ذلك كفالة 
حـــق التجمـــع وتنظيم المســـيرات، مضيًفـــا كما يكفل الدســـتور 
حريـــة الصحافة من خـــالل قانون الصحافة والطباعة والنشـــر 
ووجود المؤسسات الصحافية واإلعالمية التي تقدم المحتوى 

اإلعالمي الهادف.

جـــدد رؤســـاء بعثـــات مملكـــة البحرين فـــي الخـــارج ومســـؤولي وزارة الخارجية 
بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي لمملكة البحرين الذي يصادف 14 يناير من كل عام، 
التأكيـــد على مضيهم في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومواطنيها وتوطيد 
عالقـــات الصداقة والتعاون مـــع دول العالم، وتعزيز مكانتهـــا اإلقليمية والدولية 
الملتزمة بالحوار والتســـامح والتعايش واالحترام المتبادل بين الدول والشعوب 
ونشر السالم، وفق الرؤية الحكيمة التي التي أسسها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحظى بمساندة مستمرة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

طلب من الكنيست اإلسرائيلي للتواصل مع البرلمان البحريني

بدء شركات طيران إسرائيلية بتسيير رحالتها للمنامة

ال أستطيع تغيير الماضي... وال إصالح ما جرى فيه

إسرائيليون من أصول بحرينية 
يودون القدوم للمنامة

ترتيبات إلقامة 
مؤتمرات في البحرين

ما نحتاج عمله هو زرع 
الثقة وبناء العالقات

أكـــدت فعاليـــات اقتصادية في نـــدوة “البـــالد” االقتصادية عن اســـتراتيجية 
قطـــاع الصناعـــة 2022 - 2026، أن االســـتراتيجية تمهد الطريـــق أمام حقبة 
جديـــدة من النهضة الصناعية على مســـتوى المملكة، بما يخدم توفير فرص 
العمـــل النوعيـــة للكفـــاءات الوطنيـــة وتأهيلهـــا لتكـــون مبدعـــة فـــي مختلف 

مجاالت التصنيع والتصدير. 
وأكد عضو مجلس الشـــورى درويش المناعـــي أن العامل البحريني أقل كلفة 
من األجنبي؛ ألنه ال يحتاج إلى عالوات سكن أو مواصالت أو تأشيرات سفر، 
والمطلـــوب تأهيـــل البحرينـــي من أجل أن يكون هو  الخيـــار األول للتوظيف 

في القطاع الصناعي.  
بـــدوره، شـــدد نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة فـــي غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن ياســـر آل رحمة، علـــى أن جائحة كورونـــا أعطت العالـــم الكثير من 
الـــدروس، ومـــن ضمنهـــا أال نعتمـــد علـــى بلـــدان بعيـــدة لتوفيـــر احتياجاتنـــا، 
خصوًصا مع ارتفاع كلف الشحن التي أوجدت فرصا هائلة الستقطاب الكثير 

من الصناعات وتوطينها في البحرين.
من جانبها، قالت مســـؤولة التخطيط االســـتراتيجي والدراســـات في صادرات 
البحريـــن ربـــاب خلـــف: إن مجمـــوع الصـــادرات الوطنية المنشـــأ المدعومة من 

صادرات البحرين منذ تدشينها بلغ أكثر من 120 مليون دوالر.

العامل البحريني أقل كلفة من األجنبي
الجائحة علمتنا عدم االعتماد على دول بعيدة.. ندوة “^”:

العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  أوصـــت 
والبيئـــة النيابيـــة بالموافقـــة قـــرار 
مجلس الشورى بخصوص مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

تنظيم الطيران المدني.
واألســـس  المبـــادئ  فـــي  وجـــاء 
العامـــة لمشـــروع القانـــون مواكبة 
للتغييـــرات  الوطنيـــة  التشـــريعات 
التي شـــهدتها صناعة النقل الجوي 
الدولـــي، وتضميـــن قانـــون تنظيم 
الطيـــران المدني الصـــادر بالقانون 
رقم )14( لسنة 2013 بالمستجدات 
الجديـــدة التـــي تكفـــل لـــه مواكبة 
المتطلبات الدولية لتعزيز ســـالمة 
وأمن الطيران في مملكة البحرين.

وزارة  أوضحـــت  جهتهـــا،  مـــن   
أن  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
إلـــى  يهـــدف  بقانـــون  المشـــروع 
الوطنيـــة  التشـــريعات  مواكبـــة 
للتغييـــرات التـــي شـــهدتها صناعة 

النقـــل الجوي الدولي، وان تضمين 
المدنـــي  الطيـــران  تنظيـــم  قانـــون 
الصـــادر بالقانـــون رقـــم )14( لســـنة 
الجديـــدة  بالمســـتجدات   2013
تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية 
لتعزيز ســـالمة وأمـــن الطيران في 

مملكة البحرين.
وأوضحت الـــوزارة أن هناك زيارة 
قريبة مـــن منظمة الطيران المدني 
الدولـــي لمملكـــة البحريـــن بهـــدف 
مالحظـــات  وتطبيـــق  التدقيـــق 

المنظمة بشأن الطيران المدني.
وذكـــرت أن التنظيـــم المســـتحدث 
بســـبب  جـــاء  التحفظـــي  للحجـــز 
وجود بعـــض القضايا التي تتطلب 
صـــدور قرار مـــن المحكمة بالحجز 
علـــى الطائـــرات مـــن غيـــر وجـــود 
مرجع قانوني واضح آللية الحجز 
أو تخويل لشؤون الطيران المدني 

بالحجز.

فراغ قانوني بآلية الحجز على “الطائرات دون طيار”

)٠٦(

الدبلوماسية البحرينية... مبادئ راسخة في االتسام بالحكمة
المنامة - بنا

تحتفـــي مملكـــة البحريـــن بيومهـــا الدبلوماســـي 
فـــي إطار فخرها وتمســـكها بثوابتهـــا التاريخية 
التســـامح  إلـــى  الداعيـــة  اإلنســـانية  ومبادئهـــا 
والتعايش بين الثقافات والحضارات وترســـيخ 
األمن والســـالم واحترام حقوق اإلنسان كركائز 
أساســـية لتعزيـــز التنميـــة المســـتدامة فـــي ظل 
النهـــج الحكيـــم لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
وبدعـــم  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ومتابعة مســـتمرة من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

)٠٢(حمد آل خليفة.

المنامة - وزارة الخارجية

رؤساء البعثات ومسؤولو “الخارجية”: مستمرون 
في نشر سياسة البحرين الداعية للسالم

)٠٤(و)٠٥(

7356 إجمالي الموظفين غير المواطنين... “الخدمة”:

“حقوق اإلنسان” تفند ادعاءات منظمة “هيومن رايس ووتش”:

توظيف 1402 أجنبي مقابل 4598 بحرينًيا حتى نوفمبر

البحرين لم توقف أي شخص لنشاطه السياسي السلمي
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)٠٦(

)٠٩(

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ينشر حوار “^” مع السفير اإلسرائيلي غًدا بالعدد المطبوع وقناة اليوتيوب والمنصات الرقمية
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“قرطبـــة” يكســـب مواجهــــة “الخالديــــة”“ألبا” تتصدر تداوالت البورصة
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تحتفـــي مملكـــة البحريـــن بيومهـــا 
فخرهـــا  إطـــار  فـــي  الدبلوماســـي 
التاريخيـــة  بثوابتهـــا  وتمســـكها 
ومبادئهـــا اإلنســـانية الداعيـــة إلـــى 
التســـامح والتعايش بيـــن الثقافات 
األمـــن  وترســـيخ  والحضـــارات 
والســـام واحترام حقوق اإلنســـان 
التنميـــة  لتعزيـــز  أساســـية  كركائـــز 
المســـتدامة في ظل النهج الحكيم 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
ومتابعـــة مســـتمرة مـــن ولـــي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 

حمد آل خليفة.
اليـــوم  فـــي  المملكـــة  وتعتـــز 
الدبلوماســـي، الذي يوافق 14 يناير 
من كل عـــام، بسياســـتها الخارجية 
إقامـــة  فـــي  والمتوازنـــة  الحكيمـــة 
العاقـــات الدوليـــة على أســـس من 
الـــود والتآخي واالحتـــرام المتبادل 
وُحســـن الجوار وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة، والحرص على 
تســـوية النزاعات بالطرق السلمية، 
تاريخهـــا  فـــي  راســـخة  كمبـــادئ 
الحضـــاري العريـــق، ودبلوماســـيتها 
المشـــرفة فـــي المحافـــل اإلقليميـــة 
وزارة  تأســـيس  منـــذ  والدوليـــة 
الخارجيـــة وانضمامهـــا إلـــى األمـــم 
المتحـــدة كدولـــة كاملـــة العضويـــة 
العـــام  العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة 
1971، وتواصـــل مبادراتهـــا الرائدة 
في تعزيز األمن والسلم واالستقرار 

والرخاء اإلقليمي والعالمي.

الدائرة الخليجية

وتحظى الدائرة الخليجية بأولوية 
متقدمـــة فـــي السياســـة الخارجية 
البحرينيـــة، إيماًنـــا بروابـــط األخوة 
التاريخيـــة ووحـــدة الـــدم والهدف 
والمصيـــر كونهـــا مـــن أوائـــل الدول 
إنشـــاء مجلـــس  إلـــى  التـــي دعـــت 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية في 
العـــام 1981، وحرصهـــا على وحدة 
مـــا  وتماســـكه،  الخليجـــي  البيـــت 
أكـــده صاحـــب الجالة الملـــك لدى 
الخليجيـــة  القمـــة  فـــي  مشـــاركته 
الثانيـــة واألربعيـــن بالريـــاض يـــوم 
14 ديســـمبر 2021، ودعـــوة جالته 
إلى “االلتزام بمضامين إعان الُعا، 
الـــذي نـــص علـــى التنفيـــذ الكامـــل 
لرؤيـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين 

وفـــق جدول زمني محدد وبمتابعة 
دول  بيـــن  الثنائـــي  للعمـــل  دقيقـــة 
المجلس وإزالة كافة األمور العالقة، 
بمـــا فـــي ذلـــك اســـتكمال مقومـــات 
والبرامـــج  االقتصاديـــة  الوحـــدة 
التنمويـــة المشـــتركة والمنظومتين 
وتنســـيق  واألمنيـــة،  الدفاعيـــة 
المواقف لتعزيز تضامن واســـتقرار 

دول المجلس ووحدة صفها”.
وتعتـــز المملكـــة بحقيقـــة انتمائهـــا 
إلى الوطن العربي الكبير، وتفاعلها 
مـــع همـــوم أمتهـــا وحقوقهـــا ودعم 
قضاياهـــا العادلـــة، وفـــي مقدمتهـــا 
حق الشـــعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المســـتقلة علـــى حدود الرابع 
وعاصمتهـــا   ،1967 يونيـــو  مـــن 
القـــدس الشـــرقية، وفـــق مبـــدأ حل 
الدولتيـــن ومبادرة الســـام العربية 
الدوليـــة،  الشـــرعية  وقـــرارات 
الســـام  تحقيـــق  علـــى  وحرصهـــا 
العادل والشامل في منطقة الشرق 
مبـــادئ  “إعـــان  بتوقيـــع  األوســـط 
إبراهيم”، ودعمهـــا للتحالف العربي 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
وترســـيخ  اإلرهـــاب  محاربـــة  فـــي 
ومطالبـــة  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعية 
إيران بوقـــف ممارســـتها المزعزعة 
الســـتقرار المنطقـــة، والتوقـــف عن 
والميليشـــيات  لإلرهـــاب  دعمهـــا 
المســـلحة وتهديداتها ألمن الطاقة 
وحركـــة الماحـــة البحريـــة، ووضع 
حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، 
وإخاء المنطقة من أســـلحة الدمار 
الشـــامل، ومســـاندتها الدائمة ألمن 
واستقرار الدول العربية، ووحدتها 

وسيادة أراضيها ورفض التدخات 
األجنبية في شؤونها الداخلية.

 تفعيل الشراكة

وتحـــرص مملكة البحريـــن بمتابعة 
مـــن وزارة الخارجيـــة علـــى تفعيل 
الشـــراكة مع منظمة األمم المتحدة 
في إرســـاء أســـس الســـام واألمن 
واالســـتقرار، وتعزيز حماية حقوق 
اإلنســـان، وتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة، وحمايـــة البيئة، وذلك 
التعـــاون  إطـــار  وثيقـــة  بتوقيـــع 
االستراتيجي والتنمية المستدامة 
للسنوات )2020 - 2022(، بمشاركة 
21 وكالـــة أممية، وافتتـــاح العديد 
لألمـــم  اإلقليميـــة  المكاتـــب  مـــن 
المتحـــدة بالمنامة، ومنهـــا المكتب 
الرســـمي لمنظمة الصحـــة العالمية 
واهتمامهـــا   ،2021 يوليـــو  فـــي 
بتوسيع نطاق بعثاتها الدبلوماسية 
في مختلف قارات العالم من خال 
28 ســـفارة بحرينيـــة، وبعثتين في 

نيويـــورك وجنيـــف، و5 قنصليـــات 
في جدة ودبـــي والنجف ومومباي 
ألهميـــة  وإدراكهـــا  وكراتشـــي، 
التعاون الدولي الوثيق، القائم على 
ركائز ثابتة من التواصل والتضامن 
والســـام، باعتبـــاره كمـــا أكد جالة 
الملـــك فـــي كلمتـــه الســـامية أمـــام 
منتـــدى باريس للســـام بتاريخ 11 
نوفمبـــر 2021 “الســـبيل أمـــام دول 
العالـــم لتحقيق أهدافها المشـــتركة 
فـــي توفيـــر حيـــاة آمنـــة مزدهـــرة 

ومستدامة للبشرية جمعاء”. 
وإيماًنا بعالمية حقوق اإلنسان في 
األمن والسام والتسامح والتنمية 
جوانبهـــا  بجميـــع  المســـتدامة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
اتخـــذت مملكة البحريـــن مبادرات 
بإنشـــاء  رائـــدة  إقليميـــة وعالميـــة 
مركـــز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي، وتدشـــين “إعـــان مملكة 
البحرين” لتعزيز الحريات الدينية، 
لدراســـات  حمـــد  الملـــك  وكرســـي 
الحـــوار والســـام  والتعايـــش بيـــن 

الســـابينزا  جامعـــة  فـــي  األديـــان 
اإليطاليـــة، واعتماد األمم المتحدة 
القتراحاتهـــا بشـــأن اليـــوم العالمي 
للضميـــر ويـــوم األخوة اإلنســـانية، 
اســـتخدام  لتشـــجيع  وجوائزهـــا 
واالتصال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
في مجال التعليـــم، وتمكين المرأة 
والشباب ودعم التنمية المستدامة، 
ودولًيـــا  إقليمًيـــا  الفاعـــل  ودورهـــا 
الـــدورة  اســـتضافة  فـــي  بنجاحهـــا 
األمـــن  قمـــة  مـــن  الســـابعة عشـــرة 
 ،”2021 المنامـــة  اإلقليمـــي “حـــوار 
ورئاســـتها لحوار التعاون اآلسيوي 
وتقديـــم   ،2022  -  2021 للفتـــرة 
مساعداتها اإلغاثية والتنموية من 
خال المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية، ومتابعـــة جهودهـــا في 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  إعـــداد 
اإلنســـان، بما يتوافق مع انضمامها 
ألكثـــر من ثاثين اتفاقية حقوقية، 
وإقرارهـــا لقوانيـــن عصرية بشـــأن 
البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات 
لألطفـــال،  اإلصاحيـــة  والعدالـــة 

وغيرها.

 سمعة مرموقة

وبفضـــل هـــذا النهـــج الدبلوماســـي 
الحكيـــم،  واإلنســـاني  والتنمـــوي 
اكتســـبت مملكـــة البحريـــن ســـمعة 
عالميـــة مرموقـــة، وضمـــن الـــدول 
المرتفعـــة  البشـــرية  التنميـــة  ذات 
األمـــم  برنامـــج  تقريـــر  فـــي  جـــًدا 
المتحـــدة اإلنمائـــي، والفئـــة األولى 
اإلتجـــار  مكافحـــة  فـــي  عالمًيـــا 

علـــى  الرابـــع  للعـــام  باألشـــخاص 
التوالي وفًقا للخارجية األميركية، 
حقـــوق  مجلـــس  فـــي  وعضويتهـــا 
اإلنســـان ومكتـــب التربيـــة الدولي 
لمنظمة اليونسكو، ورئاستها للجنة 
التنفيذيـــة لبروتوكـــول مونتريـــال 
لطبقـــة  المســـتنفدة  المـــواد  بشـــأن 
األوزون، وحلولها في المركز األول 
عربًيـــا فـــي مؤشـــر بـــازل لمكافحة 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، 
التقديـــر  جوانـــب  مـــن  وغيرهـــا 
فـــي  الرائـــدة  لتجاربهـــا  العالمـــي 

احترام الحقوق والحريات.
الدبلوماســـية  بيـــوم  االحتفـــاء  إن 
مـــن  كريمـــة  بمبـــادرة  البحرينيـــة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
يعكـــس  إنمـــا  خليفـــة،  آل  عيســـى 
قائـــًدا  البحريـــن،  مملكـــة  تقديـــر 
وحكومـــًة وشـــعًبا، لجهـــود الكوادر 
الدبلوماســـية علـــى مـــدى أكثر من 
خمســـة عقـــود فـــي خدمـــة الوطن 
ومصالحـــه السياســـية والتنمويـــة، 
ثلـــث  المـــرأة  بتمثيـــل  واعتزازهـــا 
وثلثـــي  الدبلوماســـية،  المناصـــب 
منتســـبي  مـــن  الواعـــدة  الكـــوادر 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة 
للدراســـات الدبلوماسية، وتمسكها 
بالرؤية الملكية الحكيمة للتســـامح 
والسام والتعايش بين الحضارات 
واحتـــرام  واألديـــان،  والثقافـــات 
حقوق اإلنسان، ومكافحة التطرف 
واإلرهـــاب، بما يســـهم في ترســـيخ 
األمـــن واالســـتقرار ودعـــم أهداف 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المنطقـــة 

والعالم.
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المنامة - بنا

الدبلوماسية البحرينية... مبادئ راسخة في االتسام بالحكمة وحل النزاعات سلمًيا
اتساًقا مع النهج الحكيم لجاللة الملك وبدعم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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أكــد عــدد مــن ســفراء مملكة البحرين تميز العمل الدبلوماســي البحريني على الصعيد العالمي، ووصفوا إنجــازات مملكة البحرين باإلنجازات 
النوعية والكبيرة، وأوضحوا أن ثقل الدول وقوتها تبرز من خالل مواقفها اإلقليمية والعالمية، فمملكة البحرين تتميز بقبول عالمي وتقدير 

دولي حيث نجحت في تبني ونشر قيم السالم لجميع دول العالم.

وأكـــدوا في برنامج إذاعي خـــاص بثته إذاعة 
البحريـــن بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي لمملكة 
البحرين أن ما حققته الدبلوماسية البحرينية 
مـــن نجاحـــات مشـــهودة خالل مســـيرتها على 
مدى الخمســـين عاًمـــا الماضية، يأتـــي تحقيًقا 
للمبـــادئ والقيـــم اإلنســـانية التـــي تؤمـــن بهـــا 
المملكة من تســـامح وتعايش وتآخي، فمملكة 
البحرين تمكنت بسياســـتها الخارجية المتزنة 
والفاعلـــة،  النشـــطة  ودبلوماســـيتها  والمرنـــة، 
وحضورهـــا الدولـــي المؤثـــر مـــن تبـــوء مكانة 

دولية رفيعة في المجتمع الدولي.

صداقات متينة 

وفـــي هذا الصدد، أكد ســـفير مملكـــة البحرين 
عبـــدهللا  االتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة  لـــدى 
تعتمـــد  الخارجيـــة  وزارة  أن  عبداللطيـــف، 
كثيـــًرا على نهج عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، في الشـــأن 
الخارجـــي، حيث اســـتطاعت مملكـــة البحرين 
مـــن تكويـــن عالقـــات وصداقـــات متينـــة على 
المســـتوى الدولـــي، معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى 
والســـالم،  الحـــوار  ثقافـــة  وتقويـــة  ترســـيخ 
وتتطلـــع إلـــى أن يكون للبحريـــن دور أكبر في 
القضايـــا العالمية مثل البيئة وحقوق اإلنســـان 
ومكافحـــة اإلرهـــاب وغيرهـــا، فالـــدول تقاس 

بدورها وتأثيرها ال بمساحتها الجغرافية.
وفـــي مـــا يتعلق بنهـــج مملكـــة البحريـــن، قال 
الســـالم  تبنـــت  البحريـــن  مملكـــة  إن  الســـفير 
والتســـامح كسياســـة لهـــا، واستشـــهد بإنشـــاء 
مركـــز الملـــك حمـــد للتعايـــش الســـلمي لمـــا له 
مـــن دور في إظهـــار البحرين كنمـــوذج متقدم 
أمـــام العالم في ظـــل وجود صراعـــات عالمية 

مختلفـــة، منهـــا الدينيـــة والمذهبيـــة والعرقية 
وغيرهـــا، فالبحريـــن تقـــدم نفســـها مثـــااًل أمام 
العالم للتعايش والتسامح، وهناك قبول وثناء 
ألي مقترح أو فكرة تتقدم به مملكة البحرين، 
فهـــي تلعـــب دوًرا كبيـــًرا في القضايـــا الدولية، 
كما وتســـهم فـــي النقاش الدولـــي والذي يلقى 
االحتـــرام والتقدير، فسياســـة مملكة البحرين 
هي سياســـة تتميز بقبولها العالمي إضافة إلى 

دورها المؤثر في القمم العربية.
واختتم ســـفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيـــا االتحادية بالحديث عـــن نجاح مملكة 
البحرين فـــي التصدي لجائحـــة كورونا والتي 
تعتبـــر مثـــااًل عالمًيـــا، إذ إن توجيهـــات عاهـــل 
البالد، لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، 
كان لـــه األثر العالمـــي، إضافة إلـــى قيادة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
علـــى  قدرتـــه  أثبـــت  الـــذي  البحريـــن  لفريـــق 
مواجهـــة التحديـــات العالميـــة بقـــوة واقتدار، 
حيـــث نجحـــت البحريـــن مـــن تقديـــم نفســـها 
كقصة نجـــاح أمام العالم، إضافـــة إلى التقليل 
من األخطار االقتصادية والخســـائر، حيث تم 
تصنيـــف مملكة البحرين في تقارير الكثير من 
المنظمـــات كأكثـــر دولـــة ناجحة فـــي تدابيرها 
لمواجهـــة جائحة عالميـــة ذات مخاطر صحية 

واقتصادية كبيرة.

 تحديات عربية

من جهته، أوضح رئيس قطاع شؤون مجلس 
التعاون بـــوزارة الخارجية الســـفير عبدالعزيز 
لمملكـــة  الدبلوماســـي  الحضـــور  أن  العيـــد 
البحرين حضور متميز على مختلف األصعدة، 

دعـــم  فـــي  المبـــادرة  زمـــام  تأخـــذ  فالبحريـــن 
القضايا العربية واإلقليمية، كما أكد العيد دعم 
مملكة البحرين المســـتمر للقضية الفلسطينية 
والتـــي تعتبر في أعلى ســـلم أولويات المملكة 
فـــي سياســـتها الخارجيـــة، حيـــث تؤكـــد على 
مبـــدأ حـــل إقامـــة الدولتيـــن وإقامـــة الدولـــة 
الفلســـطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفًقا 
لمبادرة الســـالم العربيـــة والقرارات الشـــرعية 
مملكـــة  أن  وأضـــاف  الصلـــة،  ذات  الدوليـــة 
البحرين كانت وال تزال تدعم الســـالم وتدعم 
القضايـــا المصيرية للدول العربية وتأخذ زمام 

المبادرة فيها.
وبيـــن الســـفير العيد أن مملكـــة البحرين تعتبر 
عضًوا فاعاًل في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، ومنظمـــة 
التعـــاون اإلســـالمي، ومنظمة األمـــم المتحدة، 
فهي تتميز بصوت معتدل ومسموع ومقدر من 
الجميع، وقد وطدت مملكة البحرين عالقاتها 
مع الدول الشـــقيقة والصديقة، مســـتذكًرا دور 
قيادات وزارة الخارجية السابقة والحالية في 
نجاح المســـيرة الدبلوماســـية، بـــدًءا من وزير 
الخارجية األول ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، ومن ثم الشـــيخ خالد بن أحمد بن 

محمد آل خليفة وعبداللطيف الزياني.
وفيمـــا يتعلق باإلنجـــازات الدبلوماســـية، قال 
الســـفير العيـــد أنهـــا كثيـــرة، كان آخرهـــا تميـــز 
مملكة البحرين في رئاسة قمة مجلس التعاون 
في دورتها 41، ولفت إلى “النجاح الكبير الذي 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن خالل تـــرؤس عاهل 
البالد، في العـــام 2003 لمجلس جامعة الدول 
العربية، ففي تلك الدورة كانت هناك تحديات 
البحريـــن دوًرا  عربيـــة كثيـــرة، وكان لمملكـــة 

كبيًرا في دعم العمل العربي المشـــترك، إضافة 
إلى عضوية مملكة البحرين في مجلس األمن 
بصفـــة غيـــر دائمـــة والتـــي كان لهـــا دوًرا كبيًرا 
وبصمـــة الفتـــة، والبحرين مرشـــحة أيًضا في 
العـــام 2026 لعضويـــة مجلـــس األمـــن ونتمنى 

النجاح في تحقيق ذلك”.
كمـــا اســـتذكر النجـــاح الكبير الـــذي تحقق من 
تـــرؤس مملكة البحرين للجمعية العامة ممثلة 
بالشـــيخة هيـــا بنت راشـــد آل خليفة كرئيســـة 
للدورة الحادية والســـتين للجمعية العامة في 
8 يونيـــه 2006، إذ كان إنجاًزا بحرينًيا وعربًيا 

وعالمًيا الفًتا في ذاك الوقت.

واحة للسالم

مـــن جانبـــه، قال ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة بـــدر الحليبي، 
إن الحضور الدبلوماســـي البحريني شهد نقلة 
نوعية منذ تولـــي جاللة الملك، مقاليد الحكم، 
فقد توســـع التمثيل الدبلوماســـي والذي امتد 
ليشـــمل العديد من العواصم الهامة، ما ســـاهم 
الدبلوماســـي،  البحريـــن  حضـــور  تعزيـــز  فـــي 

المبـــادرات  مـــن  الكثيـــر  وجـــود  إلـــى  إضافـــة 
األطـــراف،  متعـــددة  بالدبلوماســـية  المتعلقـــة 
وهنـــاك مبـــادرات أخـــذت زخًمـــا كبيـــًرا مثـــل 
مبادرة تحديد الخامس من أبريل يوًما عالمًيا 
للضمير، وهـــو مثال على التأثير الدبلوماســـي 

الكبير الذي تتميز به مملكة البحرين.
وأكد الحليبي على أن لمملكة البحرين إنجازات 
متعددة على الصعيد الدبلوماســـي، معتبًرا أن 
اإلنجـــاز األكبر في الســـنتين الماضيتين تمثل 
في التوقيع على إعالن مبادئ إبراهيم، والتي 
دشـــنت حقبة جديدة للســـالم، وأعطت الجيل 

الجديد الشاب أماًل في المستقبل المشرق.
وختـــم الحليبـــي حديثه بتوضيـــح أن 5 عقود 
للدبلوماســـية  المنظـــم  العمـــل  علـــى  مضـــت 
بالعمـــل  عامـــرة  ســـنوات  وهـــي  البحرينيـــة، 
والنجـــاح واإلصرار، وأكـــد أن االحتفال باليوم 
الدبلوماســـي للمملكـــة يمثـــل فرصـــة لتجديـــد 
العهد والوالء ومعاهدة صاحب الجاللة الملك، 
علـــى صـــون أمانة الوطـــن، ورفع اســـم مملكة 
وســـتبقى  الدوليـــة،  المحافـــل  فـــي  البحريـــن 
مملكة البحرين واحة للسالم ومهدا للتعايش.

المنامة - بنا

البحرين تتميز بتقدير دولي لنجاحها في نشر السالم حول العالم
الفريق الوطني أثبت قدرته على مواجهة التحديات باقتدار... سفراء المملكة:

برنامج إذاعي خاص بثته إذاعة البحرين بمناسبة اليوم الدبلوماسي

العربيـــة  المملكـــة  ســـفير  أعـــرب 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الســـعودية 
صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عن 
بالغ االعتزاز بما حققته الدبلوماسية 
البحرينيـــة مـــن نجاحـــات هائلة وما 
تبذلـــه مـــن جهـــود مخلصـــة لتعزيـــز 
بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 
مملكـــة البحريـــن والـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
وقـــال: إن الدبلوماســـية البحرينيـــة 
لـــم تكـــن بمنأى عـــن مســـيرة التطور 
والنمو التي شهدتها مملكة البحرين، 
بل كانـــت أحد العوامـــل المؤثرة في 
النهضـــة واالزدهـــار. جـــاء ذلـــك فـــي 
العربيـــة  المملكـــة  لســـفير  تصريـــح 
بمناســـبة  المملكـــة  لـــدى  الســـعودية 

اليوم الدبلوماســـي لمملكـــة البحرين 
الذي ُيصـــادف 14 يناير من كل عام، 

وفيما يلي نص التصريح:
بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي لمملكة 
البحريـــن أود أن أعـــرب عـــن خالص 
حققتـــه  بمـــا  واالعتـــزاز  التقديـــر 
الدبلوماسية البحرينية من نجاحات 
هائلـــة وما تبذله مـــن جهود مخلصة 
لتعزيز عالقـــات الصداقـــة والتعاون 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الشقيقة والصديقة، إن الدبلوماسية 
البحرينية لم تكن بمنأى عن مســـيرة 
التطـــور والنمو التي شـــهدتها مملكة 
البحريـــن، بـــل كانـــت أحـــد العوامـــل 
واالزدهـــار  النهضـــة  فـــي  المؤثـــرة 
الثابتـــة  السياســـية  الرؤيـــة  بفضـــل 
علـــى  والقائمـــة  الرشـــيدة  للقيـــادة 
الحكمة واالعتدال واحترام الحقوق 

ترســـيخ  علـــى  والعمـــل  وحمايتهـــا، 
مكانـــة مملكة البحرين على الســـاحة 
الدوليـــة ونجاحها في بنـــاء عالقات 
أصبحـــت  حتـــى  الدولـــي،  التعـــاون 
تجســـد  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
نموذًجـــا لـــأداء المتميـــز والتواصل 
لتحقيـــق  الناجـــح  والتأثيـــر  الفعـــال 

المصالح الوطنية.
ومنـــذ تأســـيس وزارة الخارجية في 
العام 1971، اســـتطاعت دبلوماســـية 
البحريـــن تحقيق سلســـلة طويلة من 
النجاحـــات واإلنجـــازات علـــى كافـــة 
األصعـــدة، إذ التزمـــت بمبـــدأ تعزيـــز 
األمن والســـالم والتنمية المســـتدامة 
في مختلف أرجـــاء المنطقة والعالم، 
وهو المبدأ الذي أرسى دعائمه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وتشـــرف عليه 

القيـــادة الحكيمة برئاســـة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ولقد تمكنت مملكة البحرين 
الحكيمـــة،  الخارجيـــة  بسياســـتها 

تبـــوء  مـــن  الفاعلـــة  ودبلوماســـيتها 
مكانـــة دوليـــة مرموقـــة منطلقـــًة من 
مبادئ وثوابت رئيســـة أهمها حســـن 
الجـــوار وعـــدم التدخل في الشـــؤون 
وتعزيـــز  األخـــرى  للـــدول  الداخليـــة 
بمـــا  الخليجيـــة والعربيـــة  العالقـــات 
يخـــدم المصالـــح المشـــتركة لأمتين 
العربية واإلسالمية ولعب دور فاعل 

في المنظمات اإلقليمية والدولية.
لقـــد آمنـــت الدبلوماســـية البحرينية 
بالسياســـة الجـــادة والمعتدلـــة التـــي 
تتجنـــب الضجيج وطرح الشـــعارات 
الجوفـــاء مـــع الحرص علـــى اإلعالن 
عـــن خطواتهـــا السياســـية بشـــجاعة 
واقتدار من خالل تلك الثوابت التي 
ارتكـــزت عليهـــا ممـــا أكســـب مملكـــة 
البحرين سمعة عالمية مرموقة، وهو 
األمر الـــذي عزز مكانة الدبلوماســـية 

البحرينية على الســـاحتين اإلقليمية 
والدولية.

وال شـــك أن الحـــراك النشـــط لوزيـــر 
الخارجيـــة عبد اللطيـــف الزياني منذ 
توليـــه دفـــة وزارة الخارجية في كل 
االتجاهـــات يأتي تزامًنا مع الظروف 
الحساســـة والدقيقـــة التـــي تمـــر بها 
المنطقة وذلك ينبع من حرص مملكة 
البحرين ملًكا وحكومًة وشـــعًبا على 
إرســـاء الســـالم واالســـتقرار وتعزيز 
واألمـــن  الســـلم  وتقويـــة  التضامـــن 

الدوليين.
فـــي الختـــام، أود أن أقـــدم أصـــدق 
التهانـــي والتبريكات للدبلوماســـيين 
البحرينيين في يومهم الغالي واشكر 
تفانيهـــم وإخالصهم في العطاء لكل 
مأمـــن شـــأنه رفعـــة وازدهـــار مملكة 

البحرين العزيزة الغالية.

السفير السعودي: البحرين تحظى بسمعة عالمية مرموقة بفضل خطواتها الشجاعة

الدبلوماسية البحرينية الجادة تتجنب الضجيج والشعارات الجوفاء

سمو األمير سلطان بن أحمد

محرر الشؤون المحلية

تدشين كتاب عن قصة الشيخة مي مع العمل الثقافي

شـــهد اليـــوم الثالـــث واألخيـــر مـــن احتفالية 
مركـــز  تأســـيس  علـــى  العشـــرين  الذكـــرى 
الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحـــوث فعاليـــات اليـــوم األخيـــر الثقافية 

التي حضرها زوار ومدعوو المركز القادمون 
مـــن العالـــم أمـــس تضمنـــت تدشـــين كتـــاب 
“بدايـــات، حكايات وتقاطعات” للشـــيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفـــة؛ إذ تروي فيه قصتها 
مـــع العمـــل الثقافـــي وحكايتهـــا مـــع المركـــز، 
وكتـــاب “ســـبع ليـــاٍل وليلـــة، يوميـــات عابرة 

مقيمة فـــي المحّرق” للروائيـــة المصرية مي 
للشـــاعرة  خالـــد، وكتـــاب “مقامـــات زليخـــا” 
شميســـة النعمانـــي، كما ُختـــم اليـــوم الثالث 
بحفل “عـــودة األندلس” مع الفنانـــة اللبنانية 
غـــادة شـــبير قدمتـــه فـــي قاعـــة المركـــز في 

المحّرق.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث



مملكـــة  بعثـــات  رؤســـاء  جـــدد 
البحريـــن فـــي الخـــارج ومســـؤولي 
اليـــوم  بمناســـبة  الخارجيـــة  وزارة 
البحريـــن  لمملكـــة  الدبلوماســـي 
الـــذي يصـــادف 14 ينايـــر مـــن كل 
عـــام، التأكيـــد علـــى مضيهـــم فـــي 
الدفاع عـــن المصالح العليا للمملكة 
عالقـــات  وتوطيـــد  ومواطنيهـــا 
الصداقـــة والتعاون مع دول العالم، 
وتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية 
والتســـامح  بالحـــوار  الملتزمـــة 
المتبـــادل  واالحتـــرام  والتعايـــش 
بيـــن الدول والشـــعوب، وذلك وفق 
الرؤية الحكيمة التي التي أسســـها 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وتحظى 
بمســـاندة مســـتمرة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.

شراكات دولية 

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
للشـــؤون السياسية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة “إن تفضـــل 
البـــالد،  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب 
بتخصيص يوم الرابع عشر من يناير 
لالحتفاء بالدبلوماســـية البحرينية 
يمثـــل تأكيًدا ألهميـــة وتأثير العمل 
الدبلوماســـي، كأحـــد ركائـــز النهـــج 
اإلصالحي الشامل، ومواكبة رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030. وقد 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أثبتـــت 
قـــدرة فائقة على التفاعل واإلدراك 
الدوليـــة  والمتغيـــرات  للمتطلبـــات 
بتحدياتها المختلفـــة، والعمل على 
تحقيق التطوير المؤسســـي، وبناء 
شـــراكات دوليـــة تقوم على أســـس 
وحســـن  الـــدول،  ســـيادة  احتـــرام 
الجوار، ومد جســـور التفاهم، جنًبا 
التحـــرك  حيويـــة  مـــع  جنـــب  إلـــى 

ووضوح األهداف”.

االحترام المتبادل

وزارة  وكيـــل  بأعمـــال  القائـــم  أمـــا 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
واإلداريـــة الســـفير خليـــل الخياط، 
الدبلوماســـية  “أن  علـــى  فشـــدد 
البحرينيـــة ما هـــي إال مثال واضح 
علـــى ســـجل تاريخـــي ممتـــد مـــن 
اإلنجازات الوطنية وقصص نجاح 
التأمـــل، حيـــث ســـطرت  تســـتحق 
دبلوماسيتنا البحرينية بكل جدارة 
واقتدار وثبات وبقيمها وإسهاماتها 
الجليـــة أروع األمثلة فـــي التعاون 
المتبـــادل،  واالحتـــرام  والتآخـــي 
كمـــا نثمن عالًيا دعـــم جاللة الملك، 
وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء، ومســـاندتهما الالمحدودة 
التـــي  النبيلـــة  اإلنســـانية  للرســـالة 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  تحملهـــا 

للخارج”.

تدريب الكوادر

مـــن جانبهـــا، قالـــت المديـــر العـــام 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية منيرة بنت 
خليفة آل خليفة، “نفخر في وزارة 
الخارجية بتشرف صاحب الجاللة 
اليـــوم  بتخصيـــص  البـــالد،  عاهـــل 
البحريـــن،  لمملكـــة  الدبلوماســـي 
الســـامية  جاللتـــه  وتوجيهـــات 
بتأسيس أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماسية، 
التـــي مثلـــت بدايـــة لنقلـــة نوعيـــة 
للتدريب الدبلوماسي؛ كونها الجهة 
المســـؤولة عـــن اســـتقطاب وإعداد 
الدبلوماســـية،  الكـــوادر  وتدريـــب 
وفق مفهوم الدبلوماســـي الشامل. 
وُحـــقَّ لمملكـــة البحريـــن أن تفخـــر 
المؤهلـــة  الدبلوماســـية  بكوادرهـــا 
في شـــتى الميادين، نســـاًء ورجااًل، 
على ما يقومون به لتمثيل المملكة 
خير تمثيل، والدفاع عن مصالحها، 

ورعاية مصالح مواطنيها”.

قائد الدبلوماسية

عـــام شـــؤون وزارة  وجـــدد مديـــر 
الخارجية السفير طالل عبدالسالم 
األنصاري “الوالء والطاعة لصاحب 
الجاللـــة الملك، قائد الدبلوماســـية 
البحرينيـــة وربانهـــا، ولســـمو ولـــي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
معبريـــن عن بالـــغ اعتزازنا بأعضاء 
البحرينـــي  الدبلوماســـي  الســـلك 
يـــؤدون  ومازالـــوا  أدوا  الذيـــن 
مهامهم وواجباتهم بكل مســـؤولية 
وإخـــالص، مســـاهمين فـــي تعزيـــز 

مكانة مملكة البحرين العالمية”.

طريق البناء

وقـــال ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
فـــواز  الشـــيخ  المتحـــدة  المملكـــة 
“يســـعدني  آل خليفـــة  بـــن محمـــد 
لنحتفـــل  اليـــوم  أشـــارككم  أن 
بدبلوماسيي مملكة البحرين داخل 
الوطـــن وخارجـــه، ولنقـــدر المئـــات 
لـــم  الذيـــن  والنســـاء  الرجـــال  مـــن 
يدخـــروا جهدًا في تعزيـــز وحماية 
مصالـــح مملكـــة البحريـــن وتقويـــة 
العالـــم.  عبـــر  الصديقـــة  عالقاتهـــا 
وال يســـاورني أدنى شـــك أنكم في 
الســـنة الجاريـــة، ومـــن خـــالل هذه 
الجهود ســـتقودون مملكة البحرين 
في طريق البناء على ما تم إنجازه 
بالفعل على المســـتوى العالمي، كما 
أنكـــم ســـترتقون بالقيـــم والمبـــادئ 

البحرينية التي نؤمن ونعتز بها”.
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وأعـــرب 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  لـــدى 
هشـــام الجـــودر عن الفخر “بســـجل 
مملكـــة البحرين العريـــق في إقامة 
أســـاس  علـــى  الدوليـــة  العالقـــات 

وحســـن  الـــدول  ســـيادة  احتـــرام 
 الجـــوار وترســـيخ األمـــن والســـالم 
اإلقليمـــي والدولـــي، كنهـــج ثابـــت 
منـــذ  الخارجيـــة  سياســـتها  فـــي 
إنشـــاء دائـــرة  الشـــؤون الخارجيـــة 
العـــام 1969، ووفـــق الرؤيـــة التـــي 
أرساها ســـيدي جاللة الملك، كنهج 
للدبلوماســـية البحرينيـــة المرتكزة 
اإلنســـانية  المبـــادئ  والقيـــم  علـــى 

النبيلة”.

حضور دولي

مملكـــة  ســـفير  شـــدد  جهتـــه،  مـــن 
البحريـــن لـــدى الواليـــات المتحـــدة 
األمريكية الشيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفـــة علـــى أن الدبلوماســـية 
امتـــداد  علـــى  أثبتـــت  البحرينيـــة 
نصـــف قـــرن مـــن تاريـــخ البحريـــن 
والتزامهـــا  عراقتهـــا  الحديـــث، 
بالثوابت والقيم الوطنية وتمسكها 
بمبادئ القانـــون الدولي والعالقات 
الـــذي  األمـــر  المتزنـــة؛  الدوليـــة 
أهلهـــا لتســـجيل نجاحـــات عـــززت 
وحضورهـــا  البحريـــن  مكانـــة  مـــن 
اإلقليمـــي والدولـــي، وذلـــك بفضل 
توجيهـــات ودعم صاحـــب الجاللة 
الملك، ومتابعة واهتمام سمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 

النهج اإلصالحي

ورفـــع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهورية ألمانيا االتحادية عبدهللا 
عبداللطيف، أســـمى آيات االمتنان 
إلـــى جاللـــة الملك علـــى تخصيص 
يـــوم 14 ينايـــر يومًا للدبلوماســـية 
البحرينيـــة، وخالـــص التقديـــر إلى 

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، علـــى الدعـــم الالمحـــدود 
لـــوزارة الخارجية؛ لتحقيق أهداف 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
البحريـــن التـــي تســـتمد رؤيتها من 
النهج اإلصالحـــي لصاحب الجاللة 

الملك.

رعاية سامية

وقـــال ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
الجمهورية العربية السورية وحيد 
ســـيار، “يشـــرفني بمناســـبة اليـــوم 
الدبلوماســـي لمملكـــة البحريـــن أن 
أرفـــع خالـــص االمتنـــان والعرفـــان 
وأســـمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب الجاللـــة الملك، ولصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
الرعايـــة  علـــى  الـــوزراء،  مجلـــس 
الســـامية للدبلوماســـية البحرينيـــة 
فـــي الدفـــاع عـــن المصالـــح العليـــا 
وتوطيـــد  ومواطنيهـــا  للمملكـــة 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون مـــع 
مكانتهـــا  وتعزيـــز  العالـــم،  دول 
الملتزمـــة  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
والتعايـــش  والتســـامح  بالحـــوار 
واالحتـــرام المتبـــادل بيـــن الـــدول 

والشعوب”.

شعور بالفخر

ورفـــع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهورية الهند عبدالرحمن القعود 
“أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
لجاللـــة الملك، ولســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء؛ بمناســـبة 
اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، 
بجهـــود  فخـــري  عـــن  أعـــرب  كمـــا 

الوطنيـــة  الدبلوماســـيين  إخوانـــي 
أكثـــر  مـــدار  علـــى  ســـاهمت  التـــي 
مـــن خمســـين عامـــا فـــي رفع اســـم 
مملكـــة البحرين عاليـــا في مختلف 

المحافل الدولية”.

تحقيق السالم

وقـــال ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
إبراهيـــم  التركيـــة  الجمهوريـــة 
العبـــدهللا، إن إقـــرار جاللـــة الملك، 
يـــوم الرابـــع عشـــر مـــن ينايـــر يوًما 
يعكـــس  البحرينيـــة،  للدبلوماســـية 
بالعمـــل  المقـــدر  جاللتـــه  اهتمـــام 
الدبلوماســـي، لتكون الدبلوماســـية 
البحرينية أداة الفعل والتأثير التي 
تتوجـــه نحـــو المســـتقبل لتحقيـــق 
الخارجيـــة،  السياســـة  أهـــداف 
وتســـاهم بشـــكل فعال في تحقيق 
العليـــا،  البحريـــن  مملكـــة  مصالـــح 
وتفعيـــل دورهـــا لتحقيـــق الســـالم 

والتنمية المشتركة العالمية.

تشرفنا بالسالم

كمـــا أكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى الجمهوريـــة اإليطاليـــة ناصـــر 
“تشـــرفنا كدبلوماسيين  البلوشـــي، 
خالل االحتفال باليوم الدبلوماسي 
صـــادف  الـــذي  البحريـــن  لمملكـــة 
بالســـالم   ،2019 العـــام  ينايـــر   ١٤
علـــى جاللـــة الملـــك. واليـــوم ومن 
موقعـــي كســـفير لمملكـــة البحريـــن 
لدى الجمهورية اإليطالية أؤكد أننا 
ماضون بالمســـار الذي رسمه جاللة 
الملك؛ لتعزيز مكانة مملكة البحرين 
المســـتويات  جميـــع  علـــى  عالميـــًا 

وإبراز إمكاناتها وميزاتها”.

حسن الجوار

وقـــال ســـفير مملكـــة البحريـــن في 
“نؤمـــن  الدوســـري  أحمـــد  اليابـــان 
البحرينييـــن  الدبلوماســـيين  بـــأن 
سيستمرون في نشر سياسة مملكة 
الســـالم،  إلـــى  الداعيـــة  البحريـــن 
والمرتكـــزة علـــى أســـس االحتـــرام 
المتبـــادل ومبـــادئ حســـن الجـــوار، 
علـــى  العمـــل  علـــى  وســـيحرصون 
رفعـــة الوطـــن وتقدمـــه وازدهـــاره 
وعلـــو شـــأنه بين الـــدول، وكل عام 

ودبلوماسيتنا بخير”.

نموذج فريد

ورفـــع ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة 
آيـــات  أســـمى  إبراهيـــم  محمـــد 
لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الجاللـــة الملك، وســـمو ولـــي العهد 
معرًبـــا  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
عـــن اعتزازي بما تشـــكله السياســـة 
مـــن  البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة 
نموذج فريد تتطلع إليه الكثير من 
الدول والشعوب، يقوم على أسس 
االعتـــدال والتـــوازن في ظل النهج 

اإلصالحي لعاهل البالد”.

تجديد العهد

كمـــا رفـــع ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لدى دولـــة الكويت صالح المالكي، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى جاللة الملك، وإلى ســـمو ولي 
الـــوزراء؛  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة 
البحريـــن، الذي يعد مناســـبة طيبة 
الدبلوماســـية  جهـــود  الســـتذكار 
البحرينيـــة علـــى مـــدى الخمســـين 

لنجـــدد  وفرصـــة  الماضيـــة،  عامـــا 
فيها العهد لبذل المزيد من العطاء 
لرفعة اســـم مملكة البحريـــن عالًيا 

بين األمم.

رسالة السالم 

لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  وقـــال 
المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  البحريـــن 
الرويعـــي  جمـــال  نيويـــورك  فـــي 
“منـــذ مـــا يزيد عن الخمســـين عامًا 
علـــى انضمامهـــا إلـــى منظمة األمم 
المتحـــدة، تواصل مملكة البحرين، 
مـــن خـــالل الدبلوماســـية متعـــددة 
األطراف، االضطـــالع بدورها بكل 
فاعليـــة واقتـــدار تجســـيدًا لرؤيـــة 
جاللـــة الملك، وتنفيـــذًا لتوجيهات 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، في تعزيز رســـالة الســـالم 
والتعايـــش والتســـامح فـــي إطـــار 
العمـــل الدولـــي المشـــترك لخدمـــة 

اإلنسانية جمعاء.

نجاحات بارزة

واعـــرب المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة 
األمـــم  مكتـــب  لـــدى  البحريـــن 
المتحـــدة بجنيف الســـفير يوســـف 
التقديـــر  بالـــغ  “عـــن  بوجيـــري 
واالعتزاز بما حققته الدبلوماســـية 
بـــارزة،  نجاحـــات  مـــن  البحرينيـــة 
خصوصا في بعدها الدولي متعدد 
األطـــراف، خـــالل مســـيرتها علـــى 
الماضيـــة،  عامـــًا  الخمســـين  مـــدى 
تحت قيادة ســـيدي جاللـــة الملك، 
والجهـــود الحكيمة لســـيدي ســـمو 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
والقيـــم  المبـــادئ  إلـــى  اســـتناًدا 
اإلنســـانية النبيلـــة التـــي تؤمن بها 

المملكة”.

جهود حثيثة 

وأشـــاد ســـفير مملكة البحرين لدى 
إبراهيـــم  التونســـية  الجمهوريـــة 
محمـــود بالجهـــود الحثيثـــة التـــي 
البحرينيون  الدبلوماسيون  كرسها 
للمملكـــة  العليـــا  المصالـــح  لرعايـــة 
والمواطن وتعزيز أواصر الصداقة 
مـــع العديد مـــن دول العالـــم وعلى 
مـــن  والنابعـــة  كافـــة  المســـتويات 
الثابتـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
التـــي تقوم علـــى مبـــادئ التعايش 
المتبـــادل  واالحتـــرام  والتســـامح 
صاحـــب  دعائمهـــا  أرســـى  التـــي 
الجاللة الملك، فهنيًئا للدبلوماسية 

البحرينية بهذا اليوم.
وقـــال ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المســـلم  خالـــد  المغربيـــة  المملكـــة 
الملـــك،  “نتشـــرف بتفُضـــل جاللـــة 
بإقرار هذا اليوم يوًما للدبلوماسية 
إلنجـــازات  تقديـــرا  البحرينيـــة؛ 
بجهـــود  وعرفانـــا  الدبلوماســـية 
لإلشـــادة  يـــوم  وهـــو  منتســـبيها. 
بدبلوماسية مملكة البحرين، األداة 
المثلى للتعريـــف بالهوية الوطنية، 
الملتزمة بتعزيـــز التضامن العالمي 
والحـــوار  االتـــزان  علـــى  والقائمـــة 
ونشـــر التســـامح والتعايـــش بيـــن 

كافة الدول والشعوب”.

سجل مشرف

وهنأ ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
روسيا االتحادية أحمد الساعاتي، 
جاللـــة الملـــك، وســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، بمناســـبة 
اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين 
الـــذي يعد مناســـبة وطنيـــة عزيزة 
ومهمة، ومحطة الستذكار السجل 
البحرينية،  للدبلوماســـية  المشرف 
ومـــا قدمتـــه مملكـــة البحريـــن من 
مبادرات خالقة للنهوض بالســـالم 
علـــى  والتســـامح  والتعايـــش 

األصعدة كافة.

عطاءات مهمة

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وأكـــد 

لـــدى جمهوريـــة إندونيســـيا أحمد 
باليـــوم  االحتفـــاء  “إن  الهاجـــري 
الدبلوماســـي لمملكـــة البحريـــن ما 
هـــو إال تكريم وتقديـــر حقيقي لما 
قدمته الدبلوماسية البحرينية من 
عطـــاءات مهمـــة ألكثـــر مـــن نصف 
قـــرن، وجـــاء هذا التكريـــم العظيم 
بمبادرة كريمة من لدن جاللة الملك 
الكـــوادر  لعطـــاء  المفـــدى؛ تقديـــرًا 
الدبلوماســـية الوطنيـــة المخلصـــة 
بوزارة الخارجية واإلشادة بدورها 
في إرساء ثوابت عالقاتنا الدولية 

وسياستنا الخارجية”.

حضور نشط

وقـــال ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية أحمد 
الرويعـــي “بـــكل الفخـــر واالعتـــزاز، 
باليـــوم  تحتفـــل وزارة الخارجيـــة 
الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي 
يصـــادف ١٤ ينايـــر مـــن كل عـــام؛ 
تكريما للدبلوماسيين البحرينيين، 
ولقـــد جاء هـــذا االحتفـــال بمكرمة 
ملكية من جاللة الملك، واالحتفاء 
التـــي  البحرينيـــة  بالدبلوماســـية 
اســـتطاعت أن يكـــون لهـــا حضـــور 
نشـــط فـــي المحافـــل الدوليـــة وأن 
تكتســـب مكانة عالية بين مختلف 

دول العالم”. 
 

تحفيز الدبلوماسيين

وأعرب ســـفير مملكة البحرين لدى 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشـــعبية فؤاد البحارنة عن عظيم 
االمتنـــان إلـــى جاللـــة الملـــك، على 
تخصيـــص يـــوم الرابـــع عشـــر مـــن 
يناير يوًما للدبلوماسية البحرينية، 
وهو إنما يدل على ما يوليه جاللته 
مـــن اهتمـــام وحـــرص علـــى تقدير 
الدبلوماســـية البحرينيـــة، وجهـــود 
منتســـبيها الذيـــن يحرصـــون على 
تمثيل مملكة البحرين في الخارج 
خيـــر تمثيل، وإبـــراز دورهـــا المهم 
الدوليـــة،  المحافـــل  مختلـــف  فـــي 
وهـــو ما له عظيم األثر على تحفيز 
الدبلوماســـيين البحرينيين للمزيد 
من التميـــز واإلنجاز تحقيقا لرؤية 

جاللة الملك.

إنجازات ُمشرفة

ورفع ســـفير مملكة البحرين لدى 
دولـــة إســـرائيل خالـــد الجالهمـــة 
أسمى “آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى صاحب الجاللة الملك، وإلى 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء؛ وذلـــك بمناســـبة اليـــوم 
البحريـــن  لمملكـــة  الدبلوماســـي 
الـــذي أقـــره جاللة الملـــك، والذي 
نســـتذكر مـــن خاللـــه اإلنجـــازات 
الُمشـــرفة التـــي حققتهـــا مملكـــة 
البحرين في المجال الدبلوماسي 
اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  وفـــي 
الثنائيـــة والمتعـــددة  والعالقـــات 
األصعـــدة  وعلـــى  األطـــراف 

اإلقليمية والدولية كافة”.

قيم إنسانية

ورفعـــت ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى مملكـــة تايلنـــد منـــى رضي، 
أسمى “آيات التهاني والتبريكات 
ولـــي  ولســـمو  الملـــك،  لجاللـــة 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
أعـــاده هللا على مملكـــة البحرين 
وهـــي واحة للســـالم واالســـتقرار 
واالزدهـــار  بالرفعـــة  وتنعـــم 
والقادمـــة،  الحاضـــرة  ألجيالهـــا 
متميـــزة بإنجازات دبلوماســـيتها 
المتوازنـــة، انطالقـــًا مـــن المبادئ 
والقيم اإلنســـانية التي تؤمن بها 

وتنتهجها المملكة”.

جسور الشراكات

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وتقـــدم 
لدى الجمهورية الفرنسية الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، بعميق 
“االمتنان والعرفان لجاللة الملك، 
لما يوليـــه من دعم للدبلوماســـية 
البحرينية، التـــي من خاللها نبني 
اإلنســـانية  الشـــراكات  جســـور 
والثقافيـــة واالجتماعيـــة مـــا بين 
الحضـــاري،  األوطـــان بمضمونهـــا 
ونســـتجيب بهـــا لداعـــي األوطان 
التي ُتصّدر جمال هويتها ووصلها 
اإلنســـاني، ونكـــرس ذاكـــرة ندّون 
الدوليـــة،  تاريـــخ عالقاتنـــا  فيهـــا 
التـــي تواصل صنيعهـــا، وتحتفي 
بمـــا تنجز وتحقـــق، وتصون فعل 

السالم مع العالم”.

صون األمانة

وقال ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية بدر 
الحليبـــي “تحتفل مملكـــة البحرين 
فـــي الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر ينايـــر 
مـــن كل عـــام باليـــوم الدبلوماســـي 
لمملكة البحرين. فقد مضت خمسة 
عقود والدبلوماســـيون البحرينيون 
لجاللـــة  والـــوالء  العهـــد  يجـــددون 
الملـــك المفـــدى بـــأن يصونـــوا هـــذه 
الناصعـــة  الدبلوماســـية  المســـيرة 
التي أرســـى دعائمها ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  مؤســـس 
ورائدهـــا، ويعاهدون جاللـــة الملك 
بـــأن يصونـــوا هـــذه األمانـــة برفـــع 
راية البحريـــن خفاقة في المحافل 

الدولية”.

رؤية ثاقبة

وأكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
جمهورية الســـودان عبـــدهللا ربيعة 
الدبلوماســـي  باليـــوم  “احتفـــاًء 
لمملكـــة البحريـــن الذي أقـــره جاللة 
الملـــك، فـــي الرابع عشـــر مـــن يناير 
مـــن كل عـــام، وتقديـــرًا لمنجـــزات 
وجهـــود  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
منتســـبيها، فإننـــا نفخر بمـــا حققته 
مـــن  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
إنجـــازات علـــى المســـتويات كافة، 
والتي تعكس الرؤية الثاقبة لجاللة 
الملك للسياسة الخارجية الراسخة 

التي تنتهجها مملكة البحرين”.

جهود فاعلة

ورفع ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكة العربية الســـعودية الشـــيخ 
علـــي  بـــن  عبدالرحمـــن  بـــن  علـــي 
آل خليفـــة “أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي 
وإلـــى  الملـــك،  جاللـــة  لســـيدي 
العهـــد رئيـــس  ســـيدي ســـمو ولـــي 
مجلـــس الـــوزراء؛  بمناســـبة اليـــوم 
الدبلوماســـي لمملكـــة البحرين. كما 
فـــي  الدبلوماســـية  األســـرة  نهنـــئ 
وطننـــا الغالـــي، شـــاكرين ومقدرين 
تفانيهـــم وإخالصهـــم فـــي العطـــاء 
والتميز في األداء لكل ما من شأنه 
وتقدمهـــا  البحريـــن  مملكـــة  رفعـــة 

وازدهارهـــا وعلو شـــأنها بين األمم. 
وكل عام والدبلوماســـية البحرينية 
ومعالمهـــا  الراســـخة  بثوابتهـــا 
الواضحة ودورها النشط وجهودها 

الفاعلة بألف خير”.

توطيد العالقات

لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  وقـــال 
البحرين في مدينة النجف الســـفير 
“تحتفـــل  الســـكران  عبداللطيـــف 
مملكة البحرين في ١٤ يناير باليوم 
الدبلوماســـي لمملكة البحرين الذي 
بهـــا  يمثـــل مناســـبة مهمـــة شـــرفنا 
لالحتفـــاء  الملـــك؛  جاللـــة  ســـيدي 
بجهود دبلوماسيي مملكة البحرين 
الثنائيـــة  العالقـــات  توطيـــد  فـــي 
المتميـــزة التـــي تربط بيـــن المملكة 
العالـــم، واالرتقـــاء  ومختلـــف دول 
بمكانـــة المملكة فـــي كافة المحافل 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ونشـــر قيمها 

المتمثلة في السالم.

سجل عريق 

لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  هنـــأ  كمـــا 
البحرين في كراتشي ياسر الحدي، 
جاللـــة الملـــك، وســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء؛ بمناســـبة 
اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، 
كان  الـــذي  اليـــوم  هـــذا  أن  مؤكـــدا 
تخصيصه اعتزاًزا بالســـجل العريق 
لمملكة البحرين في إقامة العالقات 
كافـــة،  العالـــم  دول  مـــع  الدوليـــة 
على أســـاس احترام ســـيادة الدول 
ومبـــادئ حســـن الجـــوار وترســـيخ 

األمن والسالم اإلقليمي والدولي.
لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  واســـتذكر 
البحرين في مومباي علي البلوشي 
“المكرمة الملكية الســـامية من لدن 
جاللة الملك، بـــأن يكون يوم الرابع 
عشـــر من ينايـــر من كل عـــام، يوًما 
للدبلوماسية البحرينية. ويشرفني 
االمتنـــان  خالـــص  عـــن  التعبيـــر 
والعرفان لجاللة الملك المفدى قائد 
الدبلوماسية البحرينية على رعايته 
وتوجيهاتـــه الســـامية القائمـــة على 
ترسيخ نهج الوســـطية واالعتدال؛ 
لتحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية 
المرجـــوة للدبلوماســـية البحرينيـــة 

وإعالء المصالح العليا للمملكة”.

دور نشط

ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  رفـــع  كمـــا 
مملكـــة البحريـــن فـــي بغـــداد خالـــد 
المنصـــور آيـــات الشـــكر واالمتنـــان 
لجاللـــة الملـــك؛ لتخصيصـــه اليـــوم 
البحريـــن،  لمملكـــة  الدبلوماســـي 
تقديًرا لمنجزاتها وجهود منتسبيها، 
معبرا عن خالص التقدير واالعتزاز 
لوزيـــر الخارجية لجهـــوده الحثيثة 
التـــي بذلهـــا الســـتمرار دور بالدنـــا 
الفاعـــل النشـــط، وبدعمه المســـتمر 
للكوادر الدبلوماسية مما مكنها من 
العمل على تحقيق أهداف السياسة 

الخارجية لمملكة البحرين”.

حضور دولي 

ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وقالـــت 
كوااللمبـــور  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
مـــرام الصالـــح إنـــه “تتويجـــًا لثمـــار 
مملكـــة  فـــي  الدبلوماســـية  جهـــود 
البحريـــن، نحتفـــل ســـنويا فـــي 14 
الدبلوماســـي  باليـــوم  ينايـــر  مـــن 
لمملكـــة البحرين، وهـــو اليوم الذي 
أقره جاللـــة الملك، تكريما لألســـرة 
الدبلوماسية البحرينية التي أثبتت 
مؤثـــر  بشـــكل  الدولـــي  حضورهـــا 
ونشـــط وفعـــال. وبهـــذه المناســـبة 
عـــن عظيـــم  أعبـــر  أن  لـــي  يطيـــب 
الوالء والعرفان إلـــى مقام صاحب 
الجاللـــة، وســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء، ووزير الخارجية”. 

الرؤية الملكية

القنصليـــة  بأعمـــال  القائـــم  وأكـــد 
العامـــة لمملكـــة البحريـــن في جدة 
نحـــن  “نحتفـــل  المرباطـــي  محمـــد 
أعضاء الســـلك الدبلوماسي باليوم 
البحريـــن،  لمملكـــة  الدبلوماســـي 
وبهذه المناســـبة أرفع أســـمى آيات 
التهانـــي إلـــى جاللـــة الملك، وســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
واعتـــزازي  فخـــري  عـــن  وأعـــرب 
بتمثيل مملكة البحرين في الخارج، 
ونشـــر رؤية جاللة الملـــك، المتمثلة 
في التســـامح والتعايـــش والتآخي 

واالحترام المتبادل”.

المنامة - وزارة الخارجية

فخــورون بتخصيـــص جاللــــة الملك 14 ينايـــــــر يومـــا للدبلوماسييـــــــــــــن...  رؤســـاء البعثـــــات ومسؤولو “الخارجية”:

السفير محمد إبراهيم - باكستان
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مستمرون في نشر سياسة البحرين الداعيـــــــــــة إلى الســالم في جميــع أنحــاء العالــــم
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الشيخ خليفة بن أحمد - فرنسا

فواز بن محمد

عبداللطيف السكران - النجف عبدالرحمن القعود - الهند

خالد المنصور - العراق

فؤاد صادق البحارنة - الجزائر

د.ناصر البلوشي - إيطالياهشام الجودر - مصر

إبراهيم محمود - تونس

خليل الخياطأحمد عبدالله الهرمسي الهاجري - أندونيسيا

محمد المرباطي - جدة

خالد المسلم - المغرب ياسر الحدي - كراتشي

منى رضي - تايلند أحمد الدوسري - اليابان

الشيخ عبدالله بن راشد - واشنطن

علي عبدالعزيز - مومباي أحمد الساعاتي - روسيا

صالح المالكي - الكويت

الشيخ علي بن عبدالرحمن - السعودية

بدر الحليبي - برازيل يوسف عبدالكريم وجيري - جينيف وحيد سيار - سوريا

الشيخة منيرة بنت خليفة 

مرام الصالح - ماليزيا

عبدالله عبداللطيف - ألمانيا

عبدالله ربيعة - السودان خالد الجالهمة - إسرائيل

جمال الرويعي - نيويورك

الشيخ عبدالله بن أحمد

طالل األنصاري إبراهيم يوسف عبدالله - تركيا أحمد الرويعي - األردن
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الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
بقانـــون  االقتـــراح  علـــى  بالموافقـــة 
المـــادة  بتعديـــل  المعدلـــة(  )بصيغتـــه 
)4( مـــن قانون ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون 

رقم )16( لسنة 2002.
وتوافقـــت اللجنة مع مقدمي االقتراح 
بقــــانون علـــى تعديـــل صيغتـــه، إذ تـــم 
تعديـــل المـــادة األولـــى لتكـــون الرقابة 
فقـــط  العماليـــة  االتحـــادات  علـــى 

واستبعاد االتحادات الرياضية.
ويهـــدف االقتـــراح بقانون إلـــى تعزيز 
دور ونشـــاط االتحـــادات العماليـــة في 
المجتمـــع من خالل تقويـــم عملها على 
المســـتوى اإلداري والمالـــي وبث الثقة 
واالطمئنان فيهـــا بما يعزز من مكانتها 

بين أفرادها.
ويتألـــف االقتراح بقانـــون – فضال عن 
الديباجة – من مادتين، حيث تضمنت 
المـــادة األولى منـــه إضافة بنـــد جديد 
برقـــم )ز( إلـــى المـــادة )4( مـــن قانـــون 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر 
لســـنة   )16( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
2002، بحيـــث يمارس الديوان رقابته 
علـــى االتحـــادات العماليـــة والرياضية 
فـــي المملكـــة، أما المـــادة الثانيـــة فقد 

جاءت تنفيذية.
 من جهته، رفض االتحاد العام لنقابات 
بقانـــون  االقتـــراح  البحريـــن  عمـــال 
مبـــررا رفضـــه بانه ســـيؤدي للمســـاس 
النقابيـــة  المنظمـــات  باســـتقاللية 
المكفولـــة وفـــق االتفاقـــات األساســـية 

الملزمة لمنظمة العمل الدولية.
قانـــون  مـــن   )4( المـــادة  أن  وأوضـــح 
النقابـــات العماليـــة الصـــادر بالمرســـوم 
وتعديالتـــه   ،2002 لســـنة   )33( رقـــم 
نصت على مبدأ اســـتقاللية المنظمات 
الرقابـــة  أن  كمـــا  العماليـــة.  النقابيـــة 
النقابيـــة  للمنظمـــة  الماليـــة واإلداريـــة 
تخضـــع لقواعدهـــا العماليـــة بموجـــب 
أنظمتهـــا األساســـية، مشـــددا علـــى أن 
أمـــوال المنظمـــات النقابية ليســـت من 
األمـــوال العامة المحددة بموجب نص 

المادة )26( من القانون المدني.

“مالية النواب”: إخضاع االتحادات العمالية للرقابة

تفقــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلف 
المشــاريع التطويريــة والخدميــة في محافظة العاصمــة، ويأتي تنفيذ هذه 
المشــاريع التطويريــة ذات الطابــع الخدمــي بنــاء علــى موافقــة الحكومــة 
برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.

تولـــي  الـــوزارة  إن  الوزيـــر  وقـــال 
اهتمامـــًا بالغًا وجهـــودًا متواصلة من 
أجـــل تأميـــن وصول كافـــة الخدمات 
التنمويـــة والمســـتدامة فـــي مختلف 
حـــرص  مؤّكـــدًا  المملكـــة،  مناطـــق 
الحكومة على استمرار التواصل بين 
المســـؤولين واألهالـــي فـــي مناطقهم 
الميدانيـــة  الزيـــارات  خـــالل  مـــن 
لالستماع لمالحظاتهم واحتياجاتهم 
اإلمكانـــات  بحســـب  وتوفيرهـــا 

والموارد المتاحة.
ضمـــن  جـــاٍر  العمـــل  أن  وأوضـــح 
تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة  إســـتراتيجية 
عـــدد مـــن المشـــاريع التطويريـــة في 
محافظة العاصمة، والتي تساهم في 
تحقيـــق تطلعات المواطنين، مشـــيرًا 
إلى أن ممشـــى أم الحصم يعتبر أحد 
لإلســـتراتيجية  المنفـــذة  المبـــادرات 

الوطنية.
وأفـــاد الوزيـــر بـــأن مشـــروع ممشـــى 
أم الحصـــم قيد التنفيذ، وتبلغ نســـبة 
إنجـــازه 98 % ومن المتوقع االنتهاء 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  فـــي  منـــه 
المشـــروع  إلـــى أن  الجـــاري، مشـــيًرا 
يقـــع في مجمـــع 373 بطول 800 متر 
وبعـــرض نحـــو 5 أمتار، ويهـــدف إلى 
إعـــادة تأهيل موقع الممشـــى الحالي 

ليتماشـــى مع المظهـــر الحضاري لهذا 
الشارع.

يتضّمـــن  المشـــروع  أّن  وأضـــاف 
تركيـــب أرضيـــات وأجهـــزة رياضيـــة 
لتكـــون مراكز جـــذب رياضية، حيث 
تـــم مراعـــاة أقصى درجات الســـالمة 
مختلـــف  فـــي  االشـــتراطات  حســـب 
المواقـــع التـــي يمـــارس فيهـــا مرتادو 
الحديقة األنشـــطة الرياضـــة، إضافة 
إلى أّن المشـــروع يوّفر إضاءة تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية والتي من شـــأنها 
توفيـــر الطاقة وتقليـــل كلفة الصيانة 
والتشـــغيل، كمـــا تـــم توفير عـــدد من 
الكراسي والجلسات المظللة وزراعة 
أشـــجار دائمة الخضرة لزيادة الرقعة 
الخضراء والتركيز على زراعة أشجار 

الظل واألشجار صديقة البيئة.
وفيما يتعلق بتطوير المرحلة الثالثة 
لممشـــى األميـــر ســـعود الفيصل، قال 
الوزيـــر إن أعمال التطوير بدأت ومن 
المؤمـــل االنتهـــاء منهـــا خـــالل الربـــع 
العـــام الجـــاري، موضحـــًا  األول مـــن 
بـــأن هـــذا المشـــروع يعتبـــر نموذجـــا 
حضريا لمماشـــي الطـــرق ويعد جزءا 
مـــن المخطـــط العـــام للمرحـــة األولى 
لتطوير الواجهة البحرية بين المنامة 
مضاميـــر  ســـتضم  التـــي  والمحـــرق 

للمشـــي والجري والدراجات الهوائية 
والمرافـــق  الخضـــراء  والمســـاحات 
والمطاعـــم  والترفيهيـــة  الســـياحية 
الجفيـــر  بيـــن  الممتـــدة  والخدمـــات 
وكورنيـــش الملـــك فيصـــل بطول 14 

كيلومترا. 
وأكد أن تطوير ممشـــى األمير سعود 
الفيصـــل )المرحلـــة الثالثـــة( ســـيكون 
بدايـــة للتطويـــر الحضـــري المنشـــود 
حيـــث  للمنامـــة،  البحريـــة  للواجهـــة 
يهـــدف هـــذا المشـــروع إلى تحســـين 
وزيـــادة  الطبيعيـــة  المناظـــر  مظهـــر 
المســـاحات الخضـــراء فـــي المنطقة؛ 
واســـتغالل  التلـــوث  تقليـــل  بغـــرض 
الطريـــق  مـــن  الفارغـــة  المســـاحات 

كمماٍش وممرات دراجات آمنة.

المســـار  طـــول  بـــأّن  الوزيـــر  وتابـــع 
الحالـــي للممشـــى يبلـــغ 1.7 كيلومترا 
وعرضـــه 4.5 أمتـــار ومســـاحته تقدر 
بــــ 7600 متر مربع، وذلك الســـتخدام 
الدراجـــات الهوائيـــة والمشـــاة والتي 
ســـيعاد تخصيصها للمشي فقط، كما 
سيتم إضافة مســـاحة جديدة لمسار 
الدراجات بعرض قدره متران ونصف 
المتـــر وبمســـاحة تطويريـــة تقـــدر بــــ 
6050 مترا مربعا، حيث يحتوي على 
ممشـــى ومســـار للدراجـــات الهوائيـــة 
ومســـطحات  الهمـــم  لـــذوي  ومســـار 
أشـــجار  لزراعـــة  باإلضافـــة  خضـــراء 
جانـــب  إلـــى  الممشـــى  طـــول  علـــى 
عدد مـــن أجهـــزة اإلحمـــاء الرياضية 
لممارسة األنشطة الرياضية ومناطق 

استراحة.
وانطالقًا من أهمية التنمية الحضرية 
المســـتدامة والطاقـــة البديلـــة، قـــال 
الوزير إنه تم اســـتخدام أعمدة إنارة 
تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية وذلك من 
ناحية اســـتثمارية، حيـــث تم تحديد 
مواقـــع لالســـتثمار؛ بغـــرض مشـــاركة 
المناطـــق  فـــي  الهوائيـــة  الدراجـــات 
العامـــة لتكـــون ضمـــن وســـائل النقل 

العامة.
وأوضـــح أنه في الوقت الذي تســـعى 
فيه وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني بتضمين أغلب 
مشـــاريعها مـــن الواجهـــات البحريـــة 
والحدائـــق المركزية والطـــرق العامة 
المواطنيـــن  تخـــدم  ممـــاٍش  إلـــى 

والمقيميـــن في ممارســـتهم للرياضة، 
عـــدد  طـــرح  علـــى  تحـــرص  فإنهـــا 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة الخاصـــة 
محافظـــات  جميـــع  فـــي  بالمماشـــي 

المملكة.
وقال الوزيـــر إّن الوزارة بصدد البدء 
فـــي تنفيـــذ مشـــروع تطويـــر الطـــرق 
وشـــبكة الصرف الصحي والتشـــجير 
بمجمـــع 324 في الجفيـــر، حيث يتم 
حاليـــًا اســـتكمال إجـــراءات ترســـية 
تطويـــر  يتضمـــن  والـــذي  المشـــروع، 
 12 شـــارع  علـــى  الحاليـــة  الطـــرق 
وغيرها من الطرق بالمجمع ذاته، كما 
تشـــمل أعمـــال التطويـــر علـــى رصف 
الطرق وتوفير أرصفة جانبية للمشاة 
ومســـار للدراجـــات الهوائيـــة، إضافة 
وأعمـــال  للســـيارات،  مواقـــف  إلـــى 
التشـــجير، وشـــبكات لتصريـــف مياه 
األمطار والصرف الصحي، وتحسين 

مستوى اإلنارة.
ُيشـــار إلى أن وزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
أعمـــدة  زيـــادة  مشـــروعي  أنجـــزت 
اإلنـــارة بمجمع 373 بوغـــزال، والذي 
تضمـــن تركيب 65 عمود إنارة بطول 
8 أمتـــار، كما تم اســـتبدال 60 وحدة 
إنـــارة ألعمـــدة موجـــودة لتصبح من 
نوع )LED(، إلى جانب إنجاز مشروع 
اإلنارة بمجمع 324 في الفاتح، والذي 
تضمن تركيـــب 30 عمود إنارة جديد 
بطول 8 أمتار، واســـتبدال 89 وحدة 
إنـــارة ألعمـــدة موجـــودة لتصبح من 

.)LED( نوع

المنامة - بنا

تحديد مواقع لجعل الدراجات الهوائية ضمن وسائل النقل العامة
االنتهاء من ممشى أم الحصم في الربع األول من العام.. وزير األشغال:

توظيف 1402 أجنبي مقابل 4598 بحرينًيا حتى نوفمبر
7356 إجمالي الموظفين غير المواطنين... “الخدمة”:

أكـــد جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي 
عـــدد الموظفين غيـــر البحرينيين في 
والمؤسســـات  والهيئـــات  الـــوزارات 
الحكوميـــة الخاضعة لقانـــون الخدمة 
المدنية يبلغ 7356 موظفا، وجميعهم 
المؤقتـــة،  العقـــود  بنظـــام  يعملـــون 
إذ يتـــم توظيفهـــم بنـــاء علـــى طلـــب 
ووفقـــا  ذاتهـــا،  الحكوميـــة  الجهـــة 
ألنظمة الخدمـــة المدنيـــة، وللمبررات 
الجهـــة  تحددهـــا  التـــي  واألســـباب 
ذاتهـــا، وبعـــد التأكـــد مـــن اإلجـــراءات 
توافـــر  ومـــن  بالتوظيـــف  الخاصـــة 
السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة 

للوظيفة المراد شغلها. 
وذكر أنه تم توظيـــف 4598 بحرينًيا، 
وإنهـــاء عقود 1815 أجنبًيا في الفترة 
مـــن 2019 إلـــى 14 نوفمبـــر الماضـــي.
جاء ذلك ردا على الســـؤال المقدم من 

النائب ممدوح الصالح بشأن األجانب 
والهيئـــات  الـــوزارات  فـــي  العامليـــن 
الحكوميـــة الخاضعـــة لجهـــاز الخدمة 

المدنية.
وبين الجهاز أن غالبية الوظائف التي 
يشـــغلها الموظفـــون غيـــر البحرينيين 
تندرج في القطاعات الصحية، إضافة 
إلى القطاعات التعليمية ومؤسســـات 
ضمـــن  كلـــه  وذلـــك  العالـــي،  التعليـــم 
الميزانيـــات المقـــررة لـــكل جهـــة على 
حدة، والتـــي تقوم الجهـــة الحكومية 
ذاتهـــا باحتســـابها خالل إعـــداد خطة 

الميزانية ونفقات القوى العاملة.
يعـــود  العقـــود  تجديـــد  أن  وذكـــر 
للجهـــات الحكوميـــة المتعاقدة ومدى 
احتياجاتهـــا الفعليـــة بمـــا ال يؤثر على 
الجهـــات  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
الحكوميـــة بشـــتى مجاالتهـــا، ويقـــوم 
حـــال  فـــي  المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز 

طلب تجديـــد العقود بالتأكد من عدم 
المؤهـــل  البحرينـــي  المرشـــح  وجـــود 
لشـــغل الوظيفـــة قبـــل الموافقـــة على 
طلب الجهـــة، حيث يتم تزويد الجهة 
الحكومية من قبـــل الجهاز بمجموعة 
لمرشـــحين  الذاتيـــة  الســـير  مـــن 
ذات  لشـــغل  مؤهليـــن  بحرينييـــن 
الوظيفـــة عوضـــا عـــن تجديـــد العقود 
فـــي حـــال توافـــر ذلـــك، ويأتـــي ذلـــك 
التزاما بتطبيق أحكام قانون الخدمة 
بشـــأن  التنفيذيـــة  والئحتـــه  المدنيـــة 
لشـــغل  البحرينـــي  المرشـــح  أولويـــة 

الوظيفة العامة.
وأشـــار إلى أنه تم إنهـــاء عقود 1815 
موظفـــا غيـــر بحريني فـــي الفترة من 
ينايـــر 2019 ولغاية 14 نوفمبر 2021، 
البحرينييـــن  الموظفيـــن  عـــدد  وأن 
الذين تم توظيفهم خالل ذات الفترة 
قـــد بلـــغ 4598 موظفـــا موزعين على 

مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة. كما تم 
توظيـــف 1402 من غيـــر البحرينيين، 
الوظائـــف  فـــي  1194 موظفـــا  منهـــم 
وذلـــك  المســـاندة،  والطبيـــة  الطبيـــة 
فيـــروس  جائحـــة  ظـــروف  بســـبب 
للجهـــات  الماســـة  كورونـــا، والحاجـــة 
هـــذا  فـــي  العاملـــة  للقـــوى  الصحيـــة 
الظرف االســـتثنائي والطارئ للتصدي 
للقطـــاع  موظفـــا  و158  للجائحـــة، 
التعليمي ومؤسســـات التعليم العالي، 
و50 موظفـــا موزعيـــن علـــى الجهـــات 
الوظائـــف  يشـــغلون  ممـــن  األخـــرى 

التخصصية.
 168 عـــن  اإلعـــالن  تـــم  أنـــه  وذكـــر 
شـــاغرا وظيفيا في مختلـــف الجهات 
الحكومية، وتم استالم 24.674 طلبا 
لموظفيـــن بحرينيين مـــن الخاضعين 
الشـــواغر  لشـــغل  المدنيـــة  للخدمـــة 

المعلن عنها.

أوصـــت لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة 
الشـــورى  مجلـــس  قـــرار  بالموافقـــة 
بخصوص مشـــروع قانون بتعديل بعض 
أحـــكام قانـــون تنظيـــم الطيـــران المدنـــي 
الصـــادر بالقانـــون رقم )14( لســـنة 2013، 

المرافق للمرسوم رقم )11( لسنة 2020.
العامـــة  واألســـس  المبـــادئ  فـــي  وجـــاء 
التشـــريعات  مواكبـــة  القانـــون  لمشـــروع 
الوطنية للتغييرات التي شـــهدتها صناعة 
النقـــل الجـــوي الدولـــي، وتضميـــن قانون 
تنظيـــم الطيران المدنـــي الصادر بالقانون 
بالمســـتجدات   2013 لســـنة   )14( رقـــم 
الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات 
الدولية لتعزيز سالمة وأمن الطيران في 

مملكة البحرين.
 مـــن جهتها، أوضحـــت وزارة المواصالت 
بقانـــون  المشـــروع  أن  واالتصـــاالت 
يهدف إلـــى مواكبة التشـــريعات الوطنية 
للتغييـــرات التـــي شـــهدتها صناعـــة النقل 
قانـــون  تضميـــن  وأن  الدولـــي،  الجـــوي 

تنظيـــم الطيران المدنـــي الصادر بالقانون 
بالمســـتجدات   2013 لســـنة   )14( رقـــم 
الجديـــدة تكفـــل لـــه مواكبـــة المتطلبـــات 
الدولية لتعزيز سالمة وأمن الطيران في 

مملكة البحرين.
وأوضحـــت الوزارة أن هنـــاك زيارة قريبة 
مـــن قبل منظمة الطيـــران المدني الدولي 
لمملكـــة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق 
الطيـــران  بشـــأن  المنظمـــة  مالحظـــات 

المدني.
وبينـــت الـــوزارة بخصـــوص ما جـــاء في 
المادة )5( من المشروع بقانون بخصوص 
أن  طيـــار”،  دون  “الطائـــرات  تعريـــف 
التعريـــف الوارد هـــو المعتمد لدى منظمة 
مجلـــس  دول  وأن  المدنـــي،  الطيـــران 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة تعتمده 
كذلـــك، حيـــث كان مـــن المهم وضـــع هذا 
التعريـــف لتحديـــد ماهية الطائـــرة بدون 
طيـــار، وأن الترخيـــص للطائـــرة البـــد أن 
يصـــدر من شـــؤون الطيـــران المدنـــي إذا 
وبخصـــوص  تجارًيـــا،  االســـتخدام  كان 
التشـــغيل  بآليـــة  المتعلقـــة  التفاصيـــل 

والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري 
أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك 

ُينظم عن طريق اللوائح التنظيمية.
وذكـــرت أن التنظيم المســـتحدث للحجز 
بعـــض  وجـــود  بســـبب  جـــاء  التحفظـــي 
القضايـــا التـــي تتطلـــب صـــدور قـــرار من 
المحكمـــة بالحجز على الطائرات من غير 
وجود مرجع قانوني واضح آللية الحجز 
المدنـــي  الطيـــران  لشـــؤون  تخويـــل  أو 
بالحجـــز، لذلـــك تـــم النص علـــى ذلك في 
القانـــون بتحديد الطائـــرات التي ُيتصَور 
خضوعهـــا للحجـــز التحفظي، والشـــروط 
الواجـــب اتباعها عند إجـــراء الحجز، فال 
يمكـــن الحجز على طائـــرة دولة أو طائرة 
لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثاًل.
وبينت الوزارة أن كل طائرة إما أن يكون 
لها اســـتخدام أمني عسكري أو استخدام 
مدني، والمشروع معني بتنظيم عمليات 
التجاريـــة  طيـــار  دون  مـــن  الطائـــرات 
ســـواء كانت للتصوير أو غيره مســـتقباًل، 
فالمشروع معني بالجانب المدني وليس 

العسكري.

“مرافق النواب” تؤيد قانون “الطيران المدني”

فراغ قانوني بشأن آلية الحجز على “الطائرات دون طيار”
ليلى مال اهلل

أوصـــت لجنـــة المرافقـــة العامـــة والبيئة 
بالموافقة علـــى االقتراح بقانون بتعديل 
المـــادة )33( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
تنظيـــم صيـــد  بشـــأن   2002 لســـنة   )20(

واستغالل وحماية الثروة البحرية.
تشـــديد  بقانـــون  االقتـــراح  ويتضمـــن 
فـــي  الـــواردة  الجرائـــم  علـــى  العقوبـــات 
المـــادة، تحقيًقـــا للـــردع العـــام، خصوصا 
أن هذه العقوبات ترد على أفعال تشـــكل 

جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.
وجـــاء فـــي المبـــادئ واألســـس لالقتراح 
بقانون عـــدم فاعلية العقوبـــات الجنائية 
المنصـــوص عليها في القوانين المختلفة 
ضـــد األفعـــال التي تشـــّكل جرائـــم تهدد 
واســـتكمال  الفطريـــة،  والحيـــاة  البيئـــة 
القوانيـــن  فـــي  التشـــريعية  النصـــوص 
مضـــت  أغلبهـــا  وأن  النافـــذة، خصوًصـــا 
عليـــه ســـنوات طويلـــة منذ إصـــداره ولم 
يتم إجراء تعديل عليها، بغية مواكبة ما 
يتصـــف به هذا المجال مـــن تغّير وتطّور 

مستمر.
من جهتها، أبدت وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني موافقتها 
علـــى االقتـــراح بقانون من حيـــث المبدأ، 
لما يحققه االقتراح من أهداف منشـــودة 
بشـــأن المحافظـــة علـــى البيئـــة البحريـــة 
وتنّوعها، وكذلـــك المحافظة على الثروة 
الســـمكية، التـــي تعـــّول عليهـــا الحكومة 
الغذائـــي  األمـــن  تحقيـــق  فـــي  الموقـــرة 

المستدام للمملكة.
كما أيد المجلـــس األعلى للبيئة االقتراح 
بقانـــون؛ بغية الحّد مـــن االنتهاكات التي 

تؤثر سلًبا في البيئة البحرية.
االقتـــراح  مـــن  األولـــى  المـــادة  وتنـــص 
بقانون ان “ُيستبدل بنص المادة )33( من 
المرســـوم بقانـــون رقم )20( لســـنة 2002 
بشـــأن تنظيم صيـــد واســـتغالل وحماية 
الثـــروة البحريـــة، النص اآلتـــي: “مع عدم 
اإلخـــالل بأيـــة عقوبة أشـــد ينـــص عليها 

قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
 أ. يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عـــن 3 
أشهر وال تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تجاوز 5 آالف دينار أو 
بإحـــدى هاتين العقوبتين كل من يخالف 
أحـــكام المواد )18(، )21( فقـــرة )د(، )22(، 

)23( والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
 ب. يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد على 
6 أشـــهر، وبغرامـــة ال تقل عن خمســـمائة 
دينـــار وال تجاوز 3 آالف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتيـــن كل من يخالف أحكام 
أي مـــن المواد )3(، )16(، )17(، )19(، )20(، 
)21( فقـــرة )أ، ب، ج، هــــ، و(، )24(، )25(، 
الصـــادرة  والقـــرارات   )30(  ،)29(  ،)27(

تنفيذا لها.
 ج. يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد على 
3 أشـــهر، وبغرامـــة ال تقل عن خمســـمائة 
دينـــار وال تجـــاوز ألفـــي دينـــار أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتين، كل من يخالف أحكام 
أي مـــن المـــواد )12(، )13( فقرة )د(، )14(، 
والقـــرارات   )28(  ،)26( )ز(،  فقـــرة   )21(

الصادرة تنفيذا لها.
 د. وفي جميع الحاالت الســـابقة تضاعف 
عقوبـــة الغرامـــة فـــي حالـــة العـــود خالل 

سنة”.

بتأييد من “البلديات” و “األعلى للبيئة”

السجن عاما و5 آالف دينار لمنتهكي الحياة الفطرية
ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني )algayeb@gmail.com( متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

^ظروفي استثنائية منذ وفاة زوجي، وبدأت من مشاكل الصيانة في الشقة 
لدرجة تســـرب الماء إلـــى صندوق الكهرباء، ولوال لطف هللا لحـــدث مكروه، ومنها 

انتقلت إلى شقة ثانية وحدثت مشاكل مع وزارة الكهرباء وتم إنجازها.
وأجريـــت معامـــات التأمينـــات للحصول علـــى المعاش والعـــاوة االجتماعية بعد 
وفاة رب األســـرة. وبالنســـبة لوزارة اإلسكان أرســـلنا لهم خطابا على ايميل الوزارة 
يتعلـــق بطلب تحويل الطلب اإلســـكاني باســـمي، لكن الوزارة لـــم ترد على اإليميل 
مطلقا. بعثت عبر برنامج )تواصل( رســـالة لوزارة اإلســـكان وتم الرد بطلب إرفاق 

كافة المستندات. 
وفـــي شـــهر ديســـمبر الماضـــي، ذهبـــت للـــوزارة وقدمـــت الطلـــب مـــع المســـتندات 
المطلوبـــة وطلبـــت الحصـــول على عاوة بدل الســـكن بأثر رجعي منذ شـــهر ابريل 
2020 لغايـــة نوفمبـــر 2020، أي لمـــدة 8 أشـــهر كنـــت خالها ادفع إيجارات الشـــقة 
وأتحمل مصروفات النقل من الشـــقة األولى للثانية. كما طالبت باالســـتعجال في 

منحي بيت العمر ألن عمر الطلب يعود لسنة 2002، ولم يتم الرد على الطلب.
البيانات لدى المحرر

أنا مـــن ورثـــة المرحوم 
الشـــيخ  بـــن  يوســـف 
محمـــد حســـين. هدمت 
فـــي  القديمـــة  البيـــوت 
حالـــة الســـلطة وبنيـــت 
ولكـــن  بيـــوت جديـــدة، 
يصـــرف  لـــم  لألســـف 
بيـــت  المرحـــوم  لورثـــة 
بدال عن البيت المهدوم 

ولم نعوض عن العقار.
طرقنـــا جميـــع األبـــواب 
الجهـــات  مختلـــف  مـــن 
نحصـــل  ولـــم  المعنيـــة 
التعويـــض  علـــى 

المناسب.
جاسم عبداهلل الشيخ محمد

أرملة تطالب ببدل السكن بأثر رجعي

ورثة يطالبون بالتعويض عن بيت “السلطة”

متطوعو مقبرة الدراز يتدخلون في خصوصيات أهل المتوفى

“اإلسكان” و“التربية” كعكة المرشحين لالنتخابات المقبلة

بقاؤنا بنظام النوبات مخالف ويؤثر على أدائنا

أين تذهب تبرعات تطويرها؟.. مجموعة من األهالي:

“المنزل” والتوظيف” عنواناً لتوجهات دور االنعقاد الرابع

مجموعة من أطباء الرعاية األولية يناشدون:

يطـــرح  الرســـالة،  هـــذه  ^فـــي 
مجموعة من أهالي الدراز ماحظات 
ومقترحـــات في الوقت ذاته لتطوير 
مقبرة الدراز، فهذه المقبرة لم تشـــهد 
أي تحســـين في مرافقهـــا وخدماتها، 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أن  ومـــع 
ال تمانـــع مـــن تطويرهـــا، إال أن بعض 
دون  حاجـــًزا  يقفـــون  المتطوعيـــن 
المساهمة في بدء خطوات التطوير 
وهنـــا يلزم أن نتحـــرك إليصال فكرة 

عن أوضاع المقبرة للمسؤولين.
وبدايـــًة نود القول إن مرافق المقبرة 
وهنـــاك  ماليـــة،  كلفـــة  إلـــى  تحتـــاج 
الكثير من المتبرعين على اســـتعداد 
متطلبـــات  تغطيـــة  فـــي  للمســـاهمة 
لمـــاذا  نـــدري  وال  المرافـــق،  تطويـــر 
يقـــف بعـــض المتطوعيـــن العامليـــن 
فـــي المقبـــرة حائـــًا دون أي إنجـــاز، 
بـــل األكثر من ذلك، هنـــاك من يتبرع 
مـــن النـــاس، لكـــن ال نتائـــج واضحـــة 
فـــي التطوير خلف هذا التبرع وهذه 
بعـــض  أن  واألعجـــب  المســـاهمات، 
األشـــخاص المتطوعيـــن يعلنون بأن 
لديهـــم والية شـــرعية حتى األوقاف 

الجعفرية ال تستطيع أن تتخطاها!
إننـــا كأهالـــي واجهنـــا عـــدة مواقـــف 
مـــن جانب أولئـــك المتطوعين الذين 
للميـــاه؛  مصـــرف  إنشـــاء  يرفضـــون 
المنشـــآت  بعـــض  لوجـــود  وذلـــك 
القريبـــة تتســـرب مياههـــا  والـــورش 
إلى الخارج وتنشـــر الروائح الكريهة 
والحشرات، كما ال ندري لماذا يرفض 
أولئـــك بنـــاء دورات ميـــاه عموميـــة 
بـــل  المقبـــرة،  رواد  تخـــدم  صحيـــة 
ويرفضـــون إقامة اســـتراحة للنســـاء 
ويتدخلـــون فـــي خصوصيـــات أهـــل 
المتوفي ليفرضوا عليهم من سيقوم 
بالتغســـيل والصاة ويختارون وقت 
الدفـــن حســـب مـــا يرونـــه، فهـــل هذا 

مقبول؟
وقد اعترض العديد من األهالي على 
بعض المتطوعين الذين ليس لديهم 
التغســـيل  بكيفيـــة  ومعرفـــة  أهليـــة 
والتكفيـــن، بل وحتى الطهـــارة لعدم 

وكأن  الشـــرعية  األحـــكام  تعلمهـــم 
الموضوع هـــو القيام بالعمل بطريقة 
“حزبية وعشـــائرية”، ولو ســـألنا لماذا 
المنطقـــة  شـــخصيات  تتدخـــل  ال 
وعلمائهـــا؟ والســـبب في ذلـــك يعود 
إلـــى أن مجموعـــة مـــن المتطوعيـــن 
والتصـــرف  الحديـــث  يحســـنون  ال 

باحترام أمام اآلخرين.
علـــى أيـــة حـــال، فهنـــاك العديـــد من 
علـــى  والمحســـنين  المتبرعيـــن 
اســـتعداد لعمل مقبـــرة نموذجية من 
حيث الشكل العام والخدمات، والبد 

مـــن تدخـــل جهـــة رســـمية كاألوقاف 
إهمـــال  مرحلـــة  إلنهـــاء  الجعفريـــة؛ 
المقبرة ألن كل المشكلة تكمن في أن 
هذه المجموعة تقول إن لديها والية 
شـــرعية وال يحـــق حتـــى لألوقـــاف 
الجعفرية التدخل، بل ويحذرون من 
تجاوزهـــم ومن يتجاوزهم ســـيكون 
مصيـــره التشـــهير بأنه ال شـــرعية له، 
وهنـــاك مـــن النـــاس من يصـــدق هذا 
مرافـــق  ســـوء  والنتيجـــة،  الـــكام، 
المقبرة، فهل لدى األوقاف الجعفرية 

فكرة لحل الموضوع؟

قبل أيام اســـتلم جمع من أهالي إحدى الدوائر االنتخابية 
رســـالة واتســـاب مـــن مرشـــح محتمـــل، يدعوهـــم فيهـــا 
لتزويده ببياناتهم بوزارة اإلسكان؛ لمتابعة طلباتهم ورفع 
رسالة توصية للوزارة؛ للتسريع بصرف الوحدات السكنية 

ألصحاب الطلبات القديمة، تحديدًا.
الرســـالة اســـتقبلها األهالي بســـخرية، وامتعـــاض، وتهكم، 
ومنهـــم مـــن غـــرد، وكتب، وهاجـــم، متهمـــًا هذا المرشـــح، 
بمحاولـــة المزايـــدة علـــى احتياجـــات النـــاس، وطلباتهم؛ 

لدغدغة المشاعر ألسباب انتخابية ليس إال.
هذا الفيلم الدراماتيكي، يقودنا مباشرة إلى العد التنازلي 
الذي تشهده المملكة اآلن، قبيل شهور عدة من االنتخابات 
البرلمانيـــة والبلدية القادمـــة، والتي تأتي في ظل ظروف 
اســـتثنائية صحيـــة غيـــر مســـبوقة عالميًا، دفعـــت البعض 
للتســـاؤل عن إمكان طـــرح التصويـــت اإللكتروني كخيار 
إســـتراتيجي؛ حفاظـــا علـــى صحـــة الناس، ومنعا لتفشـــي 
الفيـــروس. وعودة على ما ذكرناه آنفـــا في بداية التقرير، 

فلقـــد رصد المراقبـــون للمشـــهد االنتخابي بشـــكل دوري، 
يسبق كل موسم ترشح وتصويت، الوزارات األكثر تضررا 
من مزايدات المرشحين، أو حتى النواب والبلديين الذين 
يعيدون ترشـــيح أنفســـهم مرة أخرى، على رأسها وزارتي 

اإلسكان والتربية والتعليم.
فاألولـــى تعنى بتوفير الســـكن، والثانيـــة ُتعنى بالتوظيف 
لقطـــاع مـــن أكبـــر القطاعـــات الحكوميـــة، يضـــاف إليهـــا 
ضخامة مهام ومسؤوليات القطاعين التربوي والتعليمي، 
وتشـــعب مشاكلهما ومطالبات منتسبيهما على حد سواء، 

من معلمين وطلبة وإداريين وغيرهم.
اإلســـكان والتربيـــة توصفـــان مـــن قبـــل البعـــض اليـــوم بــــ 
عبـــر  للمرشـــحين، ســـواء  الشـــهية  االنتخابيـــة”  “الكعكـــة 
المزايدة، أو إطاق ســـيل االتهامات، أو التشكيك بجدوى 
المشـــاريع، أو التربص لمواقع الخلل، وتضخيمها، وسكب 

البهارات عليها، أو التوظيف”
كل ذلـــك، لكي يظهر المرشـــح لنفســـه بأنه يـــرى ما ال يراه 
غيـــره، وبأنـــه األكثـــر تفهما لما يريـــده المواطـــن، وبأنه “ال 
يخـــاف” وقـــادر علـــى توصيـــل الصـــوت، وكأن المجلـــس 

واإلعـــام،  الجمهـــور،  وكذلـــك  الصبـــر،  بفـــارغ  يترقبـــه 
والشاشات. إن االنفات الذي تشهده المواسم االنتخابية 
والذي يبدأ قبلها بشـــهور وربما بعام أو أكثر، يكون ضرره 
العميـــق أكثـــر مـــن أي أمر آخـــر، األمر الذي يؤكـــد ضرورة 
وضع الضوابـــط القانونية والتشـــريعية لإلطار االنتخابي 

نفسه؛ حفاظًا على سمعة مؤسسات الدولة واألفراد.
وممـــا الشـــك فيـــه، بـــأن الهواتـــف الذكيـــة، والتطبيقـــات 
الجديـــدة، ومنصـــات اإلعـــام الحديـــث، مكنـــت المتردية 
والنطيحـــه ألن يكون لهمـــا صوت فـــي المجتمع، وحولت 
قنـــوات االتصـــال الحديثة والتـــي وجدت للتنويـــر ولبناء 
النهضـــة في المجتمعات؛ لتحقيق التكســـبات الشـــخصية 
هنـــا، والمنافـــع الذاتيـــة، وإن كانـــت علـــى أي اعتبـــارات 

وحسابات أخرى.
فـــي موســـم االنتخابـــات القريب، سنشـــهد أفاما ال حصر 
لهـــا، وتمثيليات، ومســـرحيات، وشـــد وجـــذب، وتغير في 
الحال النفســـي لكثيـــر من األفراد، بل وانقـــاب كامل في 
سلوكهم، وهو أمر يحمل المواطن الكثير من المسؤوليات 

في حسن االختيار.

أطبـــاء  مـــن  مجموعـــة  ^نحـــن 
توظفنـــا  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
بعقـــود دائمة بنظام اعتيادي، إذ طلب 
منـــا تغطيـــة مراكـــز جائحـــة كورونـــا 
بنظـــام النوبات علـــى أن نرجع للنظام 
االعتيـــادي بمجـــرد رجوعنا للعمل في 

مواقعنا بالمراكز الصحية.
 ولبينـــا النـــداء منـــذ اليـــوم األول في 
الجائحـــة دون تـــردد إيمانـــا منـــا بأنـــه 
واجـــب وطنـــي، وعانينـــا كثيـــرا أثناء 
عملنـــا بمراكـــز الكورونـــا، كمـــا أصيب 
أثنـــاء  كورونـــا  بفايـــروس  معظمنـــا 
تغطيتنا، ولكننـــا فوجئنا عند رجوعنا 
للعمل في المراكز الصحية ببقائنا على 

نظـــام النوبات وعـــدم إرجاعنا للنظام 
االعتيادي فـــي مخالفة لنظـــام تعيينا 
فـــي جهاز الخدمة المدنيـــة ومعاملتنا 
بمعاملـــة ال ترتقـــي لمجهوداتنـــا التـــي 
التصـــدي  فـــي  وبذلناهـــا  قدمناهـــا 

لجائحة كورونا.
إدارة  فـــي  المعنييـــن  مـــع  وتواصلنـــا 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة لكـــن دون 

جدوى.
 ومـــن هنـــا نناشـــد بتوجيـــه المعنيين 
بآثارهـــا  تلقـــي  التـــي  معاناتنـــا  بحـــل 
واســـتقرارنا  أدائنـــا  علـــى  الســـلبية 

األسري واالجتماعي.
البيانات لدى المحرر

متطوعون يقفون حائال دون تطوير مقبرة الدراز
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أخيـــــرا قالهـــــا...
تعـــددت األقاويل حـــول “الحب”، فأفاطون قال “بلمســـة الحب يصبح كل 
فرد شـــاعرًا”، أمـــا جال الدين الرومي، فقال: “الحـــب ال يكتب على الورق؛ 
ألن الورق قد يمحوه الزمان وال يحفر على الحجر؛ ألن الحجر قد ينكســـر، 

الحب يوصم في القلب وهكذا يبقى لألبد”.
أمـــا األجمـــل هو ما قاله علي بـــن أبي طالب - كـــرم هللا وجهه- “يقذف هللا 
الحـــب في قلوبنا، فا تســـأل محبـــا لماذا أحببت”، هذا غيـــر بقية المقوالت 
وجملـــة الخواطـــر والمقـــاالت واألشـــعار وصـــوالً إلـــى أجمل األغانـــي التي 
تمحـــورت حـــول الحب وإن تعـــددت مســـمياته ومراحله، والتـــي تغنى بها 
الكثيـــر مـــن الفنانين ولعـــل األبرز منهم، راشـــد الماجد وحســـين الجســـمي 

وصوالً إلى برنس الغناء العربي ماجد المهندس وأخيرًا النجمة شيرين.
رغـــم تعدد القيـــم إال وأن للحب قيمة عظيمة، لها ثقلهـــا، فا تقل قيمة عن 
بقيـــة القيم وســـتبقى “هي األجمل”، وبالتالي يســـتوجب تعزيزها بالشـــكل 
الصحيح مع الشـــخص الصحيح؛ أي الذي يســـتحق مبادلته أجمل المشاعر 

فعليًا، ولوالها لرأينا الحياة بطعم آخر أشبه بما ال يطاق.
الـــوردة تذبل عندما تفتقر قطرات الماء، فالحب كذلك يموت دون احترام 

واهتمام وتفاهم وانسجام بين الطرفين في أي عاقة كانت.
“اإلهـــداءات الجميلـــة – الورود الحمراء – الهدايـــا - الكلمات الطيبة النابعة 
من القلب... إلخ. متعارف أن تتداول ما بين المحبين بين حين وحين وكلها 
تعـــد عوامل تســـهم إيجابًا وخصوصًا في تعزيز العاقـــة أيا كانت وإيصال 
المشـــاعر بطريقـــة وأخـــرى، ولكن ليس هنـــاك أجمل من كســـر الحواجز إن 
وجدت و”اإلفصاح عن الحب” مع الطرف اآلخر، وفي هذا الســـياق أستدل 
بحديـــث الرســـول )ص( “إذا أحب أحدكم فليعلمه أنـــه يحبه”. وكذلك قوله 
)ص( فـــي حديـــث معـــاذ بن جبل - رضـــي هللا عنه- عندما أخـــذ بيده وقال 
يـــا معـــاذ، وهللا إني ألحبك وهللا إني ألحبـــك. فما أجمل من أن يكون خاتم 
األنبيـــاء قدوتنـــا في الحـــب كذلك، فا تخجلـــوا من إظهار الحـــب إلى من 

تحبون في أي مكان وزمان سواء باألقوال أو حتى باألفعال.
القراء الكرام، إذا أحبكم شخص إما أن تحبوه كما يحببكم، أو وترفضونه 
وحبـــه منـــذ البداية بحيـــث ال يكون الطرف اآلخر في حـــال عذاب؛ الفتقار 
االهتمام أو لمبادلة شعور دون وجود تقدير و ما إلى ذلك. واألهم؛ حتى ال 
يتهم أو يفسر الحب بـ “الوقاحة”. فما أكثر الصور التي كادت تدمر مسمى 
الحـــب؛ واألكثـــر أن تـــودي بحياة مـــن أحبوا فعليـــًا “من قلب” أشـــخاص ال 
يســـتحقون ودخلـــوا في عاقات مســـمومة مغطاة برداء “الحب” لألســـف، 
وهـــذه نتيجة من مجموعة نتائج ترتبت بناًء على ســـلوكيات البعض التي 

لم أجد لها إلى هذا الوقت تفسيرا، وفي المقابل أترفع عن تلقيبها.
ال تنسوا االحترام، الرحمة، الوفاء، اإلخاص في عاقاتكم مع من تحبون؛ 
حتـــى تضربوا أجمـــل األمثلة في الحب وتصلوا إلـــى أصدق مراحل الحب 
والتـــي كما تدعـــى بــ “الهيـــام”، والتي يصعب على أي شـــخص الوصول لها 

دون تحقيق أهم شرطين وهما اإلخاص والحب بعمق بمعناه الصحيح.
أحبوا الحياة واستغلوا لحظاتكم بعيشها قرب من تحبون “كثر ما تقدرون” 
وأحبوا الحب وعززوه دائمًا، واألهم قولوا لمن يستحقه “أحبك”، ونفس ما 
قال الفنان أحمد المصاوي في أحد أعماله “أخيرًا قالها، قال أحبك قالها”.

منال الشيخ

معاناة مع 
الروائح الكريهة 

والحشرات ورفض 
بناء حمامات

بعض المتطوعين 
ليس لديهم أهلية 

ومعرفة بكيفية 
التغسيل والتكفين

يحذرون من تجاوزهم 
ومن يتجاوزهم سيكون 
مصيره التشهير بأنه ال 

شرعية له

إبراهيم النهام

صورة ارشيفية لزيارة الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية إلحدى العيادات والمراكز
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أعلـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمن 
ضـــد  اســـتهداف  عمليـــة   36 تنفيـــذ 
الميليشـــيات في مأرب خالل الـ 24 ساعة 

الماضية. 
وأضـــاف أن االســـتهدافات دمرت 22 آلية 
عســـكرية وخســـائر بشـــرية بأكثر من 250 
عنصرًا. ولفت إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية 
استهداف للميليشيات في البيضاء خالل 
24 ســـاعة، موضحا أن االســـتهدافات في 
البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر 

بشرية بأكثر من 80 عنصرًا.
عـــن  الخميـــس،  كشـــف،  التحالـــف  وكان 
اســـتهدافات نفذهـــا خالل آخر 24 ســـاعة 

والبيضـــاء  مـــأرب  فـــي  الحوثييـــن  ضـــد 
أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيًا.

وقـــال التحالـــف إنـــه نفـــذ فـــي مـــأرب 31 
عملية اســـتهداف ضد الميليشـــيات خالل 
آخـــر 24 ســـاعة، مـــا أســـفر عـــن تدمير 18 
وإحـــداث  للميليشـــيات،  عســـكرية  آليـــة 
خســـائر بشـــرية تجاوزت 220 عنصرًا من 

الحوثيين.
وفـــي البيضـــاء، أعلن التحالـــف عن تنفيذ 
22 عملية اســـتهداف ضد الميليشيات في 
آخر 24 ســـاعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية 
عســـكرية للميليشـــيات ومقتـــل أكثـــر من 

120 عنصرًا.

مقتل 330 عنصراً حوثيًا بمأرب والبيضاء

لندن ـ رويترز

ــــوزراء  ال رئــيــس  تــعــرضــت سلطة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
بعد  الجمعة،  أمس  أخــرى  لضربة 
الــكــشــف عـــن مــشــاركــة مــوظــفــي 
مكتبه في حفل آخر في داونينغ 
المسربة  الــرســالــة  بــعــد  ســتــريــت، 
التي كشفت حفال في حديقة بيته 

أثناء فرض التدابير االحترازية.
وحــــســــب “رويــــــــتــــــــرز”، يـــواجـــه 
جونسون أخطر أزمة في رئاسته 
للوزراء، بعد أنباء عن سلسلة من 
مقر  فــي  االجتماعية  التجمعات 
اإلغـــالق  عمليات  خـــالل  إقــامــتــه 

عقد  بعضها  بكورونا،  الخاصة 
يتمكن  لـــم  أوقــــــات  فـــي 

العاديون  الناس  فيها 
مــن تــوديــع األقــارب 

الذين توفوا.
ــرض  ــ ــ ــعـ ــ ــ وقـــــــــــــــــد تـ

من  مــتــزايــدة  لضغوط  جونسون 
لــالســتــقــالــة بسبب  نـــوابـــه  بــعــض 
فيما  للقواعد،  الــواضــح  انتهاكه 
الـــوزراء  رئــيــس  المعارضة  دعــت 
واصفين  لالستقالة،  البريطاني 
جونسون البالغ من العمر 57 عاًما 

بأنه “دجال”.
وردد عدد صغير ولكن متزايد في 
الــدعــوات،  تلك  المحافظ،  حزبه 
خوفا من أن يلحق ضرر بالحزب 

في االنتخابات القادمة.
رسالة  بريطانية  صحف  وسربت 
جونسون  مكتب  مــن  إلكترونية 
مــكــتــبــه لحفل  تـــدعـــو مــوظــفــي 
ــي 16  ــي مـــقـــر إقـــامـــتـــه، فــ فــ
كانت  عندما  أبـــريـــل2021، 
االجتماعية  الــتــجــمــعــات 
فــي الــداخــل والــخــارج 

محدودة.

معارضو بوريس جونسون يطالبونه باالستقالة
واشنطن ـ أكسيوس

الرئيس  إن  “أكــســيــوس”  مــوقــع  قـــال 
األمــيــركــي جــو بــايــدن، الـــذي يحتفل 
ــيــه الــمــنــصــب  ــول ــى ت بـــمـــرور عــــام عــل
أقل  أبـــدا  يكن  لــم  المقبل،  الخميس 
حيث  الوطني،  الصعيد  على  شعبية 

حصد سلسلة من “الخسائر”.
ــه “في  وأضـــاف الــمــوقــع األمــيــركــي أن
الشهرين الماضيين ومنذ التوقيع على 
مشروع قانون البنية التحتية البالغة 
قانونا،  ليصبح  دوالر  تريليون  قيمته 
ــيــس بـــايـــدن بــقــضــاء وقــت  ــرئ ــام ال قــ
طويل في هدم األمور األكثر أهمية.  
على وشــك خسارة  “بــايــدن  أن  ورأى 

معركتين كبيرتين من اختياره، فمن 
على  رئيس  يكون  أن  الــنــادر 

الجمهوريين  مــع  خــالف 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن 
الــــــــمــــــــعــــــــتــــــــدلــــــــيــــــــن 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن 

الليبراليين في الوقت نفسه. 
هذا وعرض الموقع ما اعتبره سلسلة 
بـــايـــدن” ومـــن بينها:  ــارات  مــن “خـــسـ
األميركية  العليا  المحكمة  تعطيل 
ــايــدن فـــرض الــلــقــاح الــمــضــاد  ــقــرار ب ل
ــي  ــى عــامــل ــلـ ــيــــروس كـــــورونـــــا عـ ــفــ ــ ل
موظفيها  عــدد  يزيد  التي  الشركات 
للقانون”،  “مخالفا  واعتبرته  مئة،  عن 
من  والفوضوي”  “السيء  االنسحاب 
التضخم  معدل  ارتــفــاع  أفغانستان، 
عاما،   39 منذ  أرقــام  أســوأ  وتسجيله 
ــا  بــاإلضــافــة إلـــى أزمــــة وبــــاء كــورون

وسلسلة التوريد.
ــرأي أجــرتــه  ــل وبــحــســب اســتــطــالع ل
جامعة “كوينيبياك” هذا األسبوع 
فإن الموافقة على أداء بايدن 
مع   ،%  33 ــيــن  ب ســجــلــت 
إلــى  تــصــل  رفـــض  نسبة 

أكثر من 50 %.

جو بايدن يحصد سلسلة من “الخسائر”
بروكسل ـ وكاالت

لحلـــف  العـــام  األميـــن  أعلـــن 
شـــمال األطلســـي “الناتـــو”، ينـــس 
أن  الجمعـــة،  أمـــس  ســـتولتنبرغ، 
الحلـــف لـــن يتنـــازل عـــن التوســـع 

ونشر القوات في الشرق.
وقـــال ســـتولتنبرغ، عبـــر اإلذاعـــة 
البولنديـــة “نحـــن اآلن فـــي لحظة 
حرجـــة تجـــاه األمـــن فـــي أوروبا، 
ويجـــب أن نتحـــدث مـــع روســـيا، 
بمـــا فـــي ذلك، ومن أجـــل أن ننقل 
إليهـــا الموقـــف اإلجماعـــي لجميع 
الحلفاء، بأننا لن نقدم أي تنازالت 
إذا كان الحديث يدور عن المبدأ”. 
مشـــيرا إلى أنه “لكل دولة الحق 

مســـارها  اختيـــار  فـــي 
الخـــاص وتقريـــر ما إذا 

كانـــت تريـــد االنتمـــاء 
العسكري،  الحلف  إلى 
الـــذي يمثله “الناتو” أم 

ال”. وأضـــاف ســـتولتنبرغ “كذلـــك 
من حقنـــا حمايـــة جميـــع الحلفاء 
ونشـــر القوات في الجزء الشرقي 

للناتو”.
وأردف “فـــي الوقت نفســـه، يجب 
أن نتحدث، ولذلك اقترحنا إجراء 
التســـلح،  مراقبـــة  بشـــأن  حـــوار 
وشـــفافية التدريبـــات العســـكرية، 
وآليـــات الحد مـــن المخاطر، على 
ســـبيل المثال، الحـــوادث والعديد 

من القضايا األخرى”.
وعقـــد اجتمـــاع لمجلس “روســـيا – 
الناتو”، في بروكســـل، يوم األربعاء 
الماضـــي، وجـــاء فـــي أعقـــاب 
الضمانات  بشأن  المحادثات 
روســـيا  بيـــن  األمنيـــة 
المتحـــدة،  والواليـــات 
يومـــي 9 و10 يناير، 

في جنيف.

ستولتنبرغ: الناتو لن يتنازل عن التوسع شرًقا

وفيتان بحريق 
مصفاة بالكويت

الكويتية،  الــوطــنــيــة  الــبــتــرول  شــركــة  أعــلــنــت 
متأثرين  اثنين  عاملين  وفــاة  الجمعة،  أمــس 
اندلع في  الذي  الحريق  بجروحهما، من جراء 
إنه  الشركة  وقالت  األحــمــدي.  ميناء  مصفاة 
تم تسجيل حالتي وفاة لعاملين من الجنسية 
اآلسيوية تم العثور عليهما في موقع الحادث، 
ــه تـــم نــقــل 5 مـــن الــمــصــابــيــن من  ــ مــضــيــفــة أن
مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في 
حالة حرجة، فيما ال يزال 3 مصابين يتلقون 
العالج في مستشفى الفروانية، ومصابان في 
بحالة مستقرة. وأكدت شركة  الشركة  عيادة 
تأثر عمليات  الكويتية “عدم  البترول الوطنية 
الحريق”،  جــراء  التصدير  وعمليات  المصفاة 

وفقا لرويترز.

الفروف: لدى إيران مشاكل “غير النووي” مقلقة لدول المنطقة

تفاؤل أوروبي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا

إيرانيون يقصدون العراق لبيع الكلى بالعملة الصعبة

أعـــرب مفـــوض االتحـــاد األوروبـــي لشـــؤون األمـــن 
والسياســـة الخارجيـــة جوزيـــب بوريـــل عـــن تفاؤلـــه 
باتفاق القوى العالمية على استئناف الصفقة النووية 

مع إيران المبرمة العام 2015.
وصـــرح بوريل أمـــس الجمعة أثنـــاء مؤتمر صحافي 
فـــي أعقـــاب اجتمـــاع غير رســـمي لـــوزراء الخارجية 
األوروبيين “نشـــارف على بلـــوغ نهاية عملية طويلة، 

واألجواء تحسنت منذ عيد الميالد”.
وتابع “قبل عيد الميالد كنت متشـــائما جدا، لكن اآلن 
أؤمـــن بإمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق”. ولفـــت بوريل 
إلـــى أن المباحثـــات النووية تمضـــي قدما، لكن يجب 
النمســـاوية  العاصمـــة  واســـتضافت  فيهـــا.  اإلســـراع 
فيينـــا منـــذ أبريل الماضي 8 جـــوالت من المفاوضات 
الســـتئناف االتفـــاق النـــووي الـــذي بـــات علـــى وشـــك 
االنهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس األميركي السابق 

دونالد ترامب منه العام 2018.
الوفـــود  رؤســـاء  أن  مطلعـــة،  مصـــادر  وكشـــفت 
ســـيعودون إلى عواصمهم للتشـــاور، مشيرة إلى أنهم 
سيعودون إلى فيينا بعد أيام. وأكدت المصادر، التي 
فضلت عدم الكشـــف عن هويتها، أن رؤســـاء الوفود 
ســـيحملون معهـــم إلـــى العواصـــم ورقـــة “تفاهمـــات” 
حول بعض القضايا للتشاور بشأنها، من دون الكشف 
عـــن طبيعة هـــذه التفاهمـــات أو القضايا التي ســـيتم 
أن رؤســـاء  المصـــادر  بشـــأنها. وأوضحـــت  التشـــاور 
الوفود سيتشـــاورون أيضا بشأن “حلول أكثر جدية” 
طرحـــت خـــالل األيام األخيـــرة بشـــأن القضايا األكثر 
أهميـــة. وأشـــارت إلـــى أن المفاوضـــات خـــالل اليوم 
األخيـــر بحثت “آليـــات تنفيذ أي اتفـــاق محتمل” إلى 

جانب مناقشـــة “القضايا العالقـــة” المرتبطة بالملفات 
األربعـــة، وهـــي: “رفع العقوبـــات والتعهـــدات النووية 

وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات والضمانات”.
فـــي غضـــون ذلـــك، أشـــار وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرغي الفـــروف، أمـــس الجمعـــة، خـــالل مؤتمـــره 
الصحافـــي، إلـــى مفاوضـــات فيينـــا، قائالً إن روســـيا 
والصين المشـــاركتين فـــي هذه المفاوضـــات “لديهما 
رؤيـــة مشـــتركة حـــول ضـــرورة العـــودة إلـــى االتفاق 

النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب”. 
وبحســـب وكالـــة “ســـبوتنيك” الروســـية، فـــإن الوزير 
الروســـي قال “سأكون واقعيًا في ما يتعلق بالبرنامج 
النـــووي اإليرانـــي. هنـــاك تقدم حقيقـــي، وهناك رغبة 
حقيقيـــة، فـــي المقـــام األول بيـــن إيـــران والواليـــات 
المتحـــدة، لفهـــم مخاوف محـــددة، لفهـــم كيف يمكن 
مراعـــاة هـــذه المخـــاوف فـــي حزمة مشـــتركة. يمكن 

أن يكون )في شـــكل( حل شـــامل فقط، تمامًا كما كان 
االتفاق النووي نفسه حالً شامالً”.

وشـــدد الوزيـــر على أن موســـكو تتوقـــع التوصل إلى 
االتفـــاق، قائـــالً “مـــن المهـــم أن تكـــون إيـــران واقعية 
وأن تتعـــاون مع الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، وأال 
يحاول الغربيون خلق توتر نفسي”. وأضاف الفروف 
“كمـــا نريد أال تتخطى األطراف إطار االتفاق النووي. 
نعلـــم أيضـــًا أن هناك مخاوف لـــدى دول المنطقة وما 
بعدها، فاألفضل أن تجرى مناقشـــتها في اجتماعات 
أمنية، منها مؤتمر الخليج األمني. فهذه االجتماعات 

تؤدي إلى تقارب بين إيران والدول العربية”.
ومـــن المقـــرر أن يـــزور الرئيـــس اإليرانـــي إبراهيـــم 
رئيســـي موســـكو في الـ 19 من الشـــهر الحالي، أشـــار 
الفروف إلى هذه الزيارة قائالً إنها “مهمة، ويجب أن 

تستمر العالقات على أعلى المستويات”.

أفـــادت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة بإقـــدام بعـــض 
إلـــى  بالتنقـــل  الفقـــراء  اإليرانييـــن  المواطنيـــن 

العراق من أجل بيع كلياتهم بالعملة الصعبة.
ونقل موقع “إيران إنترناشـــيونال” المحلي، عن 
رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه، 
حســـين بيكلـــري، قولـــه إن بعـــض الفقـــراء مـــن 
اإليرانييـــن الذيـــن يريـــدون بيع الكلـــى يذهبون 

إلى العراق لبيعها بسعر أعلى وبالدوالر.
وأضـــاف بيكلـــري أن “بعـــض المتقدميـــن الذين 
يعتقدون أن السعر هنا منخفض، يخبروننا بأننا 
ســـنبيع كلياتنا في العراق”، مشـــيرا إلى أن عدد 
عمليـــات الـــزرع انخفـــض على الرغم مـــن زيادة 
عـــدد المتقدمين لبيع الكلى غيـــر أن المرضى ال 

يستطيعون الشراء الرتفاع الثمن.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة دعـــم مرضـــى الكلى في 

جيـــالن هوشـــنك رضـــوان بنـــاه “بســـبب الفقـــر 
والمشـــاكل المالية، زاد عدد المتقدمين بطلبات 

بيع الكلى”.
ووفقا للتقرير الذي نشـــره الموقع اإليراني، فإن 
سعر البيع الرسمي للكلية بناًء على العقد المبرم 
فـــي جمعيات دعم مرضـــى الكلى هو 80 مليون 
تومان، لكن هذا السعر خارج الجمعية يصل إلى 

نحو 150 إلى 300 مليون تومان.

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ سبوتنيك

أجواء المفاوضات النووية باتت أفضل

بغداد - وكاالت

قالـــت مصادر فـــي الشـــرطة العراقيـــة إن انفجارا بعبوة ناســـفة 
اســـتهدف مقر حزب تقـــدم الذي يتزعمه رئيـــس مجلس النواب 
العراقـــي محمـــد الحلبوســـي في بغـــداد فجر أمـــس الجمعة مما 
أدى إلـــى إصابة حارســـين. وذكـــرت الشـــرطة أن االنفجار ألحق 
أضـــرارا بأبـــواب المبنـــى ونوافـــذه. وقالـــت الشـــرطة إن انفجار 
مماثال اســـتهدف بعد ســـاعات مقر تحالف عـــزم في بغداد، الذي 
ينتمي إليه سياســـي ســـني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أســـفر 

عن أضرار طفيفة فقط.
كمـــا تـــم إطـــالق 3 صواريـــخ من منطقـــة كـــرارة التابعـــة لمدينة 
الـــدورة جنـــوب بغـــداد، باتجـــاه المنطقـــة الخضـــراء، حيـــث تقع 

السفارة األميركية في بغداد.
مـــن جانبه، قال رئيس تيـــار الحكمة العراقي عمار الحكيم أمس 
الجمعـــة، إن اســـتهداف مقـــرات أحـــزاب وقـــوى سياســـية ينـــذر 

بوجود “مخطط مريب”؛ لزعزعة استقرار البلد وتهديد أمنه.
وأضاف عبر حســـابه على “تويتر”: “ندين ونســـتنكر بشـــدة هذه 
الســـلوكيات، ونشـــدد على ضـــرورة عدم مرورها دون محاســـبة 

الضالعين ومن يقف وراءها”.
واختـــار البرلمـــان العراقي، الذي تشـــكل مؤخرا عقـــب انتخابات 

عامة جرت في العاشـــر من أكتوبر، الحلبوســـي رئيســـا له لفترة 
ثانيـــة يـــوم األحـــد. وتعـــارض األحـــزاب الشـــيعية المتحالفة مع 
إيران اختيار الحلبوســـي فيما أعاد قرار قضائي صادر الخميس 
إلـــى حالـــة مـــن  البرلمـــان العراقـــي  عـــن المحكمـــة االتحاديـــة، 
الجمـــود بتعليـــق عمله بناء على شـــكوى تقدم بهـــا النائب األكبر 
ســـنا محمود المشـــهداني عن تحالف عزم والنائب بســـام خشان 
)مستقل( شككا فيها في دستورية الجلسة األخيرة التي انتخب 

فيها الحلبوسي لوالية جديدة.

الحكيم يكشف عن مخطط لزعزعة استقرار البالد

انفجار يستهدف حزب رئيس برلمان العراق

هجمات تستهدف مواقع متعددة في العراق

تونس ـ وكاالت

شـــهدت العاصمة التونسية، أمس الجمعة، تظاهرة غير حاشدة، 
تزامًنا مع الذكرى الحادية عشـــرة لسقوط نظام الرئيس األسبق، 
زين العابدين بن علي. واســـتخدمت قوات األمن التونسي الغاز 
المســـيل للدموع لتفريـــق محتجين في شـــارع محمد الخامس. 
كما حصل تدافع بين األمن والمحتجين، بعد منعهم من الدخول 
إلـــى شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة فـــي العاصمـــة. وبحســـب وكالـــة 
“تونـــس إفريقيـــا” كان المحتجـــون الذين تحدوا قـــراًرا أصدرته 
الســـلطات التونســـية بمنع التظاهر، بســـبب إجـــراءات احترازية 

تتعلق بفيروس كورونا، يتهجمون على عناصر الشرطة.
مـــن جهتها، قالـــت وزارة الداخليـــة إن الوحـــدات األمنية تحلت 
بأقصـــى درجـــات ضبـــط النفـــس، إثر تعّمـــد مجموعـــات متفرّقة 
من األشـــخاص ناهز عددهـــم اإلجمالي حوالي الـ1200 شـــخص 

التظاهر بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وذكـــرت فـــي بيـــان لهـــا أن المتظاهريـــن تعّمـــدوا مخالفـــة القرار 
القاضي بمنـــع كاّفة الّتظاهرات بالفضـــاءات المفتوحة والمغلقة 
خـــالل هذه الفترة، كما تعّمدوا محاولة اقتحام الحواجز األمنية 

ومهاجمة األمنيين المتمركزين لحفظ النظام واألمن.
وأوضحـــت أن الوحـــدات األمنيـــة، اســـتعملت الميـــاه لتفريقهـــم 

مـــع دعوتهـــم للمغادرة، مجـــددًة دعوتها المواطنيـــن إلى االلتزام 
بالقرارات وعدم االنسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع.

وانتشـــرت الشـــرطة التونســـية ق منذ الصباح الباكر في شـــارع 
الحبيب بورقيبـــة بالعاصمة تونس وفي كافة الطرقات المؤدية 
لـــه والمتفرعـــة منـــه، تحســـًبا للتظاهـــرات احتفااًل بذكـــرى “ثورة 
14 ينايـــر” التي أطاحت بنظام زيـــن العابدين بن علي، وللتنديد 
بالقـــرارات التي أعلنها الرئيس قيس ســـعيد منـــذ يوم 25 يوليو 

من العام الماضي.

تزامًنا مع الذكرى 11 لسقوط نظام بن علي

األمن التونسي يفرق تظاهرات للنهضة وسط العاصمة

تظاهرات رافضة إلجراءات الرئيس

الكويت ـ رويترز
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فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا
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جنوســــان
قريب من البحر
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عبدالرضا السموم
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دكتور محمد
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صادق أبو إدريس
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مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939
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للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل
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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

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

)CR2022-3757( طلب رقم
تاريخ ١٢ يناير 2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن تنازل
ـــد النبـــي عبـــد هللا حســـان الرقـــم الشـــخصي  ـــا  الســـادة زينـــب حميـــد عبـــد هللا عب تقـــدم إلين
900704209 طلـــب تنـــازل عـــن المحـــل التجـــاري الـــواردة معلوماتـــه أدنـــاه إلـــى الســـادة 
/ وداد فـــردان علـــي فـــردان الرقـــم الشـــخصي 620050624 ،فعلـــى كل مـــن لديـــه آي 
ـــالن  ـــخ اإلع ـــن تاري ـــا م ـــر يوم ـــة عش ـــالل خمس ـــى اإلدارة خ ـــدم إل ـــي التق ـــراض قانون اعت

ـــزز اعتراضـــه. ـــا يع ـــه م ـــا ب ـــاب مرفق بكت

رقم السجل: 146922
الفرع: 1             

االسم التجاري:  بهجة التعلم

local@albiladpress.com
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البحرين لم توقف أي شخص لنشاطه السياسي السلمي
“حقوق اإلنسان” تفند إدعاءات منظمة “هيومن رايس ووتش”:

أكدت المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان على أهمية استقاء المنظمات 
الحقوقيـــة األجنبيـــة المعلومـــات الدقيقة لتفادي نشـــر معلومـــات منافية 
للحقيقـــة بشـــكل دوري ومتكـــرر، والتـــي ال تصب في مصلحـــة المنظومة 

الحقوقية عموما.

علـــي  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
الدرازي، في رده على تقرير منظمة 
هيومن رايس ووتش “إّن المؤسسة 
التعـــاون والتنســـيق  فـــي  مســـتمرة 
مـــع الهيئـــات الوطنيـــة والمنظمـــات 
واألجهـــزة  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
المختصـــة المعنية بتعزيـــز وحماية 
حقـــوق اإلنســـان، وأن علـــى أي مـــن 
يريـــد معرفـــة الحقائـــق علـــى أرض 
الواقـــع أن يســـتقيها مـــن منابعهـــا”، 
الوطنيـــة  المؤسســـة  أن  مضيفـــًا 
لحقوق اإلنســـان على أتم اســـتعداد 
لتلقـــي المالحظات المتعلقة بحقوق 

اإلنسان ودراستها والبحث فيها.
الرعايـــة  أن  الـــدرازي  وأوضـــح 
الصحيـــة من الحقـــوق الدســـتورية 

المكفولـــة، والتـــي يجـــري تنفيذهـــا 
مـــن  الجميـــع  علـــى  صـــارم  بشـــكل 
دون اســـتثناء ســـواء للمواطنين أو 
الوافديـــن أو الزوار، فضالً عن نزالء 

مراكز اإلصالح والتأهيل.
وأشـــار الـــدرازي إلـــى أن المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنسان تنّفذ دورًيا 
عدًدا من الجـــوالت لمراكز اإلصالح 
والتأهيـــل، وذلـــك لالطمئنـــان علـــى 
جـــودة الخدمات الصحيـــة المقدمة 
للنـــزالء وبخاصـــة في فترة انتشـــار 
)كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  جائحـــة 
المؤسســـة  أصـــدرت  حيـــث   ،)19
تقريًرا بشأن هذا الموضوع وخلص 
إلى التـــزام مختلف الجهات المعنية 
بتقديـــم الرعاية الصحية المناســـبة 

للنزالء وبشكل يحافظ على الصحة 
العامـــة ومـــن بين أوجه ذلـــك إتاحة 
لفيـــروس  المضـــاد  اللقـــاح  تلقـــي 

كورونا.
أوجـــه  مـــن  أن  الـــدرازي  وتابـــع 
األهميـــة  الحقوقـــي  الملـــف  إيـــالء 
فـــي البحريـــن هـــو وجـــود أكثـــر من 
حقـــوق  برعايـــة  معنيـــة  مؤسســـة 
اإلنســـان والفئات االجتماعية؛ ومن 
بين ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان ومفوضية حقوق السجناء 
العامـــة  واألمانـــة  والمحتجزيـــن 
للتظلمـــات بوزارة الداخلية، مشـــيرًا 
إلـــى أّن القانـــون أتاح لهـــذه الجهات 
االحتجـــاز  لمراكـــز  زيـــارات  تنفيـــذ 
ورفع تقاريرها للمسؤولين والجهات 
المعنيـــة ليتم نشـــرها بكل شـــفافية 
فـــي الموقـــع اإللكترونـــي ووســـائل 

اإلعالم.
ولفـــت الـــدرازي إلـــى أن البحرين لم 
تشـــهد توقيـــف أي شـــخص بســـبب 

نشـــاطه السياســـي الســـلمي، وذلـــك 
ألن حريـــة التعبيـــر مكفولة بموجب 
ومـــن  الدســـتور،  مـــن   )23( المـــادة 
بيـــن أوجه ذلـــك كفالة حـــق التجمع 
كمـــا  مضيًفـــا  المســـيرات،  وتنظيـــم 
يكفل الدســـتور حرية الصحافة من 
خـــالل قانـــون الصحافـــة والطباعـــة 
المؤسســـات  ووجـــود  والنشـــر 
الصحافيـــة واإلعالميـــة التـــي تقدم 

المحتوى اإلعالمي الهادف.
وأشـــار الـــدرازي إلـــى مـــا تحقق من 
حقوقيـــة  وإنجـــازات  مكتســـبات 
الفتـــرة  طيلـــة  مشـــرفة  بحرينيـــة 
الماضية، خصوصا في مجال حقوق 
العدالـــة  قانـــون  وتطبيـــق  الطفـــل 
اإلصالحية ومكافحة االتجار بالبشر 
وتطبيـــق قانـــون العقوبـــات البديلة، 
فضـــالً عـــن التوجيـــه الملكي بشـــأن 
تطبيـــق نظـــام الســـجون المفتوحـــة 
وغيرها من مبادرات حقوقية رائدة 

تمّيزت بها البحرين.

المنامة - بناضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أعلنت وزارة الصحة عن إغالق مطعم 
غلًقـــا إداريـــًا فـــي محافظـــة العاصمـــة 
اإلجـــراءات  لمخالفتـــه  أمـــس؛  مســـاء 
االحترازية واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، 
المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا، وتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة وإحالته للجهات القانونية.
جـــاء ذلك خـــالل الزيارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض، فـــي إطار تكثيف الزيارات 
التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشتراطات الصحية 
واإلجراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقـــام مفتشـــو الجهات المعنيـــة برصد 
عـــدد مـــن المخالفـــات خـــالل الزيارات 

 183 زيـــارة  تمـــت  التفتيشـــية، حيـــث 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  مـــن  منشـــأة 
االلتـــزام  لعـــدم  منهـــا   16 ومخالفـــة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، وتـــم اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية الالزمة تجاههم. 
الزيـــارات  وفـــي  آخـــر  جانـــب  ومـــن 
التفتيشـــية للصالونـــات تـــم زيـــارة 43 
صالونـــا رجاليـــا وتم مخالفـــة 22 منها، 
وزيارة 13 صالونا نســـائيا وتم مخالفة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  لعـــدم  منهـــا   3
االشـــتراطات  ومخالفـــة  االحترازيـــة 
الصحيـــة المطلوبـــة، حيـــث تـــم تحرير 
محاضـــر متابعـــة لهـــا. إلى ذلـــك، دعت 
الجهـــات الحكوميـــة المختصة الجميع 
والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة  إلـــى 
بالمســـؤولية العاليـــة، واإلبـــالغ الفوري 
عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحـــة أن هـــذه الخطوات 
المهمـــة تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وضمـــان 

صحة وسالمة الجميع.

إغالق مطعــــم ومخالفــــــة 16



11 السبت 15 يناير 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 - العدد 4841 Vacancies Available
GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Ebrahim Alsindi Construction Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39387616  or  groupdixson@gmail.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33522100  or  mtahirnawaz786@gmail.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

BODY & MIND MENS SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALSAWABY FREIGHT TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921850  or  ABBDULLAH93@HOTMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

WORKSMART FOR EVENTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717200  or  HUJAIRY@GFBHOLDINGS.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.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 

INVESTCORP HOLDINGS B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17532000  or  JSEMAAN@INVESTCORP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

LARI ALUMINUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT SERVICES TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17211566  or  LARI1674@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

VENETO PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344426  or  BINMAHMD@BATELCO.COM.BH 

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

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

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

ALOMRAN AUTO SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36914499  or  Y60092@HOTMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

UCO MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672669  or  MUSALAME@BATELCO.COM.BH 

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700911  or  lmra@mmetc.com 

Zhoor albatraa Forwarding 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345117  or  ZHOORCCCC@HOTMAIL.COM 

Spice court restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35183314  or  M_SAJJAD_BAIG@YAHOO.COM 

WORLD ONE REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37798763  or  SOHIL.KC@GMAIL.COM 

Zhoor albatraa Forwarding 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345117  or  ZHOORCCCC@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ABDULRAHMAN ALAWADHI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CAPITAL PALACE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874400  or  CAPGROUP@BATELCO.COM.BH 

BARLIN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17740823  or  BERLINCONTRACTINGEST@HOTMAIL.COM 

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

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

ZUMANA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32166698  or  ZOOOZ_91@HOTMAIL.COM 

Ramee Grand Hotel & Spa 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17820708  or  BINU.MANAKKAL@GMAIL.COM 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713716  or  isa@alsharfaholdings.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Adliya towers interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39659645  or  OPRP@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

TECHNOFAST COMPUTER CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33928247  or  BAIGSGROUPPK@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

Munveedu Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  munveedurestaurant@gmail.com 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32144400  or  AAO@Aqua8.net 

BLANC RETRO KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17870191  or  MGMT@ALMERBATI.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

AL KASA BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33050794  or  BUMAJED777@HOTMAIL.COM 

TAJ AL MADINA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36663995  or  ALAALI366@GMAIL.COM 

All Spice Talks Restaurant & Lounge 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

AL MURSHED TRAVEL & TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17273338  or  DIRECTOR@ALMURSHEDTRAVEL.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

AL KASA BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33050794  or  BUMAJED777@HOTMAIL.COM 

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33191796  or  DANLACONTRACTING20@GMAIL.COM 

ENERSERV  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17599239  or  ZAHAIR@REAMSIS.COM.BH 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  Fatema.Meftah@movenpick.com 

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896390  or  ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ALMOWASA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39414262  or  halbanna57@gmail.com 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com 

HABIB AHMED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303001  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32144400  or  AAO@Aqua8.net 

HABIB AHMED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303001  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

RUQAIYAT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  alabasi31@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Pastries on the fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36774492  or  account@mediastorebh.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALABDALEY FOR SELLING WATER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  HESSAABDUL@OUTLOOK.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

SAMBUSA & TEA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33454414  or  FALCON-I@HOTMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL JEHAD FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242589  or  ISA82ALFATEH@HOTMAIL.COM 

NAJIYA MOHAMMED ABDULLA ALASHAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39557333  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

SAFE PACKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  SAFEPACK@BATELCO.COM.BH 

Golden Bee Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33233056  or  MONEM3STAR@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

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

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@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 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.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 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.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 

Bahrain Art Gallery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

GULF HORSES FOR HORSES TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33248658  or  CHAND00973@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39617788  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

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

  TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77722277  or  mohamed.ali@ebit.com.bh 

BROTHERS CONFIANZA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33182718  or  RAHIM8351@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR DATA BASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

EDUTRAIN INTERNATIONAL CONSULTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36225526  or  MAHMOUD.ALSAEED1@GMAIL.COM 

AL KUAYRAT VEGTABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606627  or  thalaadi@gmail.com 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344877  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

ABDULHUSSAIN HABIB KADHIM ALAM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33166277  or  abdulrahimalaam@gmail.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

DELTA SEFETY AND SECURITY EQUPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37777675  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

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

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

BOMBO SHAWARMA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BW SUITES & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BILL BOY 
 suitably qualified applicants can contact

 33120922  or  propertiesbluewhale@gmaul.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36843001  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17206888  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Superior quality trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736387  or  SUPERIORPACKAGINGS@YAHOO.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

NOOR ALHUDA MECHANICAL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.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 

ALFADHUL AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17458574  or  antakia2@gmail.com 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.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 

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

  CLEANING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33666412  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

Burhan Clearance w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39164495  or  WAQASLILLAH@YAHOO.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

UMAIR AND SARWAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33048775  or  UMAIRYOUSAF097@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33666412  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

UMAIR AND SARWAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33048775  or  UMAIRYOUSAF097@GMAIL.COM  
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MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Fameeda electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33405485  or  FAMEEDABH@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

RAWEAT ALFAKHAMA DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37355313  or  LUXURY75557@GMAIL.COM 

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

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

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

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

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223527  or  LAYLA@ALAUJAN.COM.B 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

ALNASEEM WORKSHOP FOR CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33965086  or  AYYSHA1A@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

ALJANADIRYA CONTRACTING & MAINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39450899  or  main@janadirya.com 

ALHAJ HASSAN CRANE DIVISION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33435050  or  pd.docm21@gmail.com 

SALON GASA GASEERA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39603039  or  HAFEDHAHMEDSAAD@GMAIL.COM 

JUSTA STAR KITCHENS EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555755  or  CCFKEBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

Almushtarak cafeterya 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

ABDULLA ALMAKHLOOQ TRADITIONA MEDICINES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33484070  or  ALMAKHLOOQHERBAL@GMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

VITECH INFORMATION AND COMMUNICATION EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com

JOHN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17795092  or  SEA535@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36391000  or  shital@kansbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN KAIKSOW EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

ATARID FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780261  or  KHALILALHAYKI@GMAIL.COM 

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36937545  or  darbreesam@yahoo.com 

HASAN ASEERI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33371050  or  HASAN555ASEERI@GMAIL.COM 

ALNAJJAR GATE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17162416  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN KAIKSOW EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

BUJASSIM GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36047775  or  OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

ARKO MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33099711  or  SANAMBH2021@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNITED STAR SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66665559  or  FADHEL.UNITED@GMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

TWISTED SCISSORS GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441798  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

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

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

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Al Getara for romoval and fixing home and offices furniture 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33390938  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

MOBILE SOUQ TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37364301  or  MDRIAZCHOWDORE@GMAIL.COM 

Helmi Booking Services Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300199  or  IBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

Helmi Booking Services Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300199  or  IBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

S.JAFFAR MAJEED ELECTROMECHANICAL ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39699718  or  info@sjmmep.com 

ART WOODS FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39685449  or  MODERN@BATELCO.COM.BH 

M K B CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17005554  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 36159277  or  MAXBAHRAIN@YAHOO.COM 

SHAKARGARH FRUIT & VEGITABLE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39120851  or  Imtiazpak295@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34157515  or  emcybahrain@gmail.com 

CLICK TOP SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33268512  or  LOVELYROSEBH1111@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ABDULRAHMAN MOHAMMED GHNAIM HILAL BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241414  or  GHUNEEM@BATELCO.COM.BH 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

Ahead consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17006728  or  AL.HARETH.CHAKFEH@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

SUHANA INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17000183  or  STAYCATIONBH@GMAIL.COM 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of
  DEPUTY MANAGER / DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 32144400  or  AAO@Aqua8.net 

LITTLE KINGDOM PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33808786  or  malnooh1973@hotmail.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

BAB AL FARAJ RESTAURANT AND GRILS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39391490  or  SAEEDMAHDI633@GMAIL.COM.com 

ALWASEEM MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250066  or  MANHOOS76@LIVE.COM 

AL MOSHER CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33947879  or  KHUDHUR76@LIVE.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

FUTURE OASIS MANAGMENT CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39479876  or  FUTUREOASIS.BH@GMAIL.COM 

ADAM PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 32003456  or  ADAMPHARMACYBAHRAIN@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

Sofia Beauty Salon - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17483877  or  ALEBRAHIM.MJ@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675599  or  admin@airtech.com.bh 

United gulf business corporation - alhufuf shelves factories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17217775  or  UGBCBAH@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572333  or  hanan@ALHELLI.COM

TEA CLUB WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

BLUE BEACH RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  M590104624@GMAIL.COM 

WORLD DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Pet land 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33311122  or  MDJA1989@GMAIL.COM 

MAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39792342  or  BESTTOIKBAL2009@HOTMAIL.COM 

ALWAJIHA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39443045  or  comp-7@hotmail.com 

ALRAYYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17225510  or  GYBSY555@GMAIL.COM 

BROTHERS SHOWROOM FOR SELOND HAND CAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39877665  or  brothers.carsshowroom@gmail.com 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

AL ROHAIL INTERNATIONAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33705450  or  alrohail.int@gmail.com 

AL AJEEB WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  SWASPC@GMAIL.COM 

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

BU KHALID FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

MADAM SAMBOOSA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

TURATH MANDALI RESTAURANT FOR GRILLS AND IRANIAN FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39468278  or  ALI.QASSIM7@GMAIL.COM 

ALWAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244000  or  LAWYERK.ALDOSSERY@GMAIL.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

COOK & DELIVER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

ADONISS FASHIONS & TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441665 

BLUE WHITE SALOON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66375429  or  SHIBRAMBISWAS999@GMAIL.COM

ALWAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244000  or  LAWYERK.ALDOSSERY@GMAIL.COM 

SUDAIF FIBER CLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

Nomas Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39806098  or  NOOMAS.BH@GMAIL.COM 

WHITE GOWN LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955010  or  YALMADANY616@GMAIL.COM 

KHUSHBOO INDIAN STREET FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36777447  or  NAYLA.ALKAABI@GMAIL.COM 

AL NAHAR ALUMINIUM & WROUGHT IRON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414624  or  ABKF_MD@YAHOO.COM 

MBA Electrical TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

KHUSHBOO INDIAN STREET FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777447  or  NAYLA.ALKAABI@GMAIL.COM 

NETPEAS PRINTING RELATED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM 

ALMOZN KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446457  or  ALMOZN_1@HOTMAIL.COM 

SACO STAR REPAIR BICYCLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35611928  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

SH CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36801801  or  SANA01235@ICLOUD.COM 

MOUNTAIN STREET AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13349974  or  ALJABALROAD@GMAIL.COM 

KARAK ALESRAA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414381  or  EAST-TOWER@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34461253  or  ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

LE CIEL RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39000353  or  ALFAWARESACA@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

HI GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466449  or  HIGIFTS@BATELCO.COM.BH 

HA 21 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  HA21.SVCS@GMAIL.COM 

ABU DANA CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36388770  or  ALMELAD9@GMAIL.COM 

BLUE BEACH RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  M590104624@GMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

SMART CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36855004  or  hussain6aloraibi@gmail.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

GLOBAL VILLAGE SPORTWEAR 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39166769  or  ALGHAISEE@HOTMAIL.COM 

OMNIA FOR COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32355895  or  OMNIACOSMETIC@GMAIL.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

OMNIA FOR COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 32355895  or  OMNIACOSMETIC@GMAIL.COM 

Strawberry ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39766654  or  NSIFSSS@GMAIL.COM 

HOUSE 88 SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34352005  or  HASAN.ANIS88@GMAIL.COM 

ZAINAL GATE BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17296555  or  ZAINAL_60@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ZAFEER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39339937  or  ZAFEER2030@YAHOO.COM 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN، HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  Alibh355@gmail.com 

DARAA LOUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33948888  or  ALDHAWI_TRADING@YAHOO.COM 

AL MEDINA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35611928  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

AL MEDINA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35611928  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

AL RASHID PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784818  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alsabah.airconditioning@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

GEEPAS INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36996636  or  EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رفع األسعار بشكل غير مبرر
منـــذ أن تـــم تطبيـــق زيـــادة القيمـــة المضافـــة 10 بالمئـــة فـــي بدايـــة هـــذا العام 
والكثيـــر من أصحاب المحالت التجارية في الســـوق المحلية “يبونها من هللا”، 
حيث اســـتغلوا هذا الحدث لإلســـراع برفع األسعار بشـــكل ملحوظ وغير مبرر، 
مســـتغلين التعديـــالت الجديدة دون التفرقـــة بين المواد األولية االســـتهالكية 

األساسية المعفية من الضريبة واألخرى التي تشملها.
وبهذا أصبح وأمســـى المســـتهلك المحلـــي - خصوصا صاحب الدخل الشـــهري 
المنخفـــض - يواجه حدثا مؤلمـــا و”منرفزا” عندما يقوم بعملية التبضع وكيفية 
احتســـاب نســـبة القيمة المضافة التي تتماشـــى مع التطبيق الســـليم لها، حيث 
يكفـــل حقه بعيدا عن االســـتغالل الجشـــع الذي تمارســـه علـــى وجه الخصوص 

محالت بيع المواد الغذائية واالستهالكية األساسية.
حاليـــا وبعـــد مضـــي 15 يومـــا علـــى بدايـــة تطبيـــق القيمـــة المضافـــة الجديدة 
مازلنـــا نشـــهد تجاوزات عند بعـــض التجار والباعة “اللـــي صايرين مثل اليرايير 
اللـــي شـــامة دم”، في الوقت نفســـه تتجه األنظار واآلمال نحـــو وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة والجهاز الوطني لإليرادات باالستمرارية وتشديد الرقابة 
والمتابعـــة والمحاســـبة حفاظـــا علـــى حقـــوق المســـتهلك، ونحن علـــى ثقة بأنه 

بأجهزتنا الحكومية تلك وبالتعاون مع المســـتهلكين النشـــطاء سوف نصل إلى 
مرحلة استقرار األسعار وأن نقفز فوق هذه اإلشكالية المستجدة.

الصورة الثانية

أمـــس الجمعـــة الرابع عشـــر مـــن يناير، احتفلـــت المملكـــة باليوم الدبلوماســـي، 
والذي يعد أحد أيامها الوطنية، وبدوره يعبر عن مكانة الدبلوماسية البحرينية 
الحكيمة القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
وحســـن الجوار واحترام المصالح المشتركة وتقريب وجهات النظر في الكثير 

من القضايا اإلقليمية والدولية التي بدورها تعزز االستقرار العالمي.
مـــع ذلك هي مناســـبة عزيزة علـــى قلوبنا نحن أبناء البحريـــن نعتز ونفتخر بها 

كوننا من الشعوب المحبة للسالم والتعايش والتسامح واالنفتاح على اآلخر.
وبهـــذا الحدث الدبلوماســـي الجميل نتوجـــه بخالص التهاني لوزيـــر الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي وكل منســـوبي الـــوزارة، والتهنئـــة موصولـــة أيضـــا لرواد 
العمل الدبلوماســـي على تفانيهم وعملهم المخلص من أجل رفع مكانة المملكة 

وشعبها. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

تناقلـــت صحـــف محليـــة خبـــًرا غريًبـــا يؤكـــد أننـــا نعيـــش فـــي عالـــم ملـــيء 
بالمتناقضـــات، يقول الروائي اإلســـباني المعاصر كارلـــوس زافون: “لن يفنى 
العالم بســـبب قنبلة نووية، كما تقول الصحف، بل بسبب االبتذال واإلفراط 
في التفاهة التي ســـتحول العالم إلى نكتة ســـخيفة”. يقـــول الخبر إن فنانة 
عربية مخضرمة معروفة نشرت خالل حسابها في اإلنستغرام عن تواجدها 
فـــي أحـــد المنتجعـــات الســـياحية في دولة خليجيـــة خالل الفتـــرة ٢١ - ٢٣ 
من الشـــهر الجـــاري، وأوضحت أن إدارة المنتجع أعلنت أن الفنانة ســـتكون 
متاحـــة “للتصوير معها” لمن يرغب بذلك! وحددت رســـوما لفئة البالتينيوم 

والفئة الذهبية، كما حددت األوقات الزمنية لكل جلسة تصوير!
في اعتقادي الشـــخصي أن إدارة المنتجع لـــم توفق في هذه الدعاية، فهذه 
الفنانة ومع كل احترامي لها ولموهبتها التي أكل عليها الدهر لم تعد مصدر 
اهتمـــام للجمهور، لذا فإن اختيار الشـــخصيات مهم جًدا في جذب الجمهور 
للمنتجـــع، وكمـــا يقـــول المثـــل التســـويقي القديـــم، إذا قمت باســـتهداف أي 

شخص، فلن تصل إلى أي شخص.
كمـــا أننـــي ومن خـــالل معرفتي بهـــذا المـــكان الجميـــل والراقي، فـــإن إدارة 
المنتجع ال تحتاج إلى الترويج له بهذه الطريقة، فالتسويق ألي عمل يحتاج 

إلى دراسة متأنية بشكل دقيق.
قد يرى البعض غير ذلك ويبصم بأن هذا اإلعالن الدعائي ســـيجذب الكثير 
من الجمهور إلى هذا المنتجع.. نعم، قد يكونون على حق، لكن باســـتهداف 
الجمهور الخطأ تســـتهلك موارد لألســـف على أشـــخاص لن يكونوا في يوم 
مـــن األيام مـــن عمالء المنتجع، كما أنـــك تهدر الكثير مـــن الوقت والمجهود 

في استهدافهم.
ولـــو كانـــت الفكرة رائدة لما قرأنا الردود الســـلبية لهذه الفكـــرة من قبل هذا 
العدد الكبير من القراء. في المقابل، لو عمدت إدارة المنتجع إلى استقطاب 
شخصية عربية أو عالمية فذة في مجال الطب أو األدب أو الفن أو الثقافة 

أو الموسيقى أو الرياضة وغيرها الختلف الوضع. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

التسويق الخاطئ

فـــي مثل هذا اليوم مـــن عام 1918 ُولد الزعيـــم القومي المصري جمال 
عبدالناصـــر، ومنـــذ عصـــر النهضـــة العربيـــة فـــي القرن التاســـع عشـــر لم 
يجمـــع العرب على ُحب زعيم عربي - بدوافع قومية - كما أجمعوا على 
عبدالناصـــر، ومازالـــت كثرة منهم تضعه إلى اليـــوم في مرتبة التقديس 
وفـــوق النقـــد! لكـــن الرجـــل بقدر مـــا كانت له أخطـــاء جســـيمة ال يجوز 
تبريرهـــا، فقد كانت له إنجازات مهمة ال يجـــوز التهوين منها، ولئن كان 
جل إنجازاته تحققت قبل حرب يونيو 1967، فإن “حرب االســـتنزاف” 
)1967 - 1970( التـــي قادهـــا ُبعيد الهزيمة ُتعد واحدة من أهم إنجازاته 
التـــي بذل من أجلها جهودًا جبارة فوق طاقة جســـمه العليل، ما أفضى 
إلى رحيله المفاجئ في 1970. وفي واقع الحال لوال حرب االســـتنزاف 
لمـــا تمكـــن الجيش المصري الباســـل مـــن عبور القناة فـــي أكتوبر 1973، 
إذ كان مدمـــرًا إثـــر هزيمة يونيـــو، وكان عبدالناصر قـــد تمكن من إعادة 
بنائـــه مـــن الصفـــر تقريبا، ومات بعد اســـتكمال ما ال يقـــل عن 90 % من 
االســـتعدادات العســـكرية للمعركة، وجعل من حرب االســـتنزاف بروفة 
عملية لحرب تحرير سيناء، وكان واضحًا للجميع في القيادة أنه ينوي 

خوضهـــا عـــام 1971، لكن القدر لـــم يمهله فمات في ســـبتمبر 1970، ثم 
خلفـــه أنور الســـادات الـــذي وعد بخوضهـــا في الموعد المضـــروب؛ لكنه 
أرجأها بســـبب ما أســـماه “الضباب الدولي” المتمثل في الحرب الهندية 
الباكســـتانية، مـــا أدى الحقـــًا النفجار غضـــب طلبة الجامعـــات في يناير 

 .1972
حققـــت حرب االســـتنزاف نتائج قتاليـــة باهرة أثبتت شـــجاعة الجيش 
المصري وقدرته على خوض المعركة المرتقبة، واستشهد خاللها القائد 
العســـكري الفذ - رئيس هيئة األركان المســـلحة - عبدالمنعم رياض على 
الخطـــوط األماميـــة للجبهـــة فـــي مـــارس 1969. ولعل واحـــدة من أهم 
العمليات العسكرية التي نفذها الجيش المصري خالل حرب االستنزاف 
تدميـــر المدمرة اإلســـرائيلية “إيالت” بعد أربعة شـــهور من انتهاء حرب 
1967، وكان عبدالناصر أول من أعلن عنها داخل اجتماع مغلق لمجلس 
الـــوزراء، حيـــث ظهر في تســـجيل وثائقـــي نادر بوجه شـــاحب وصوت 
حزين دون تباه أو انتشاء ألنه كان يعلم أن الشوط أمامه مازال طويال 

لخوض المعركة النهائية.

رضي السّماك

عبدالناصر وحرب االستنزاف

“قطاع طرق”.. سرقة بالتجديد والتجديف
فـــي الواقـــع، وجدت نفســـي مـــع غيري مـــن النـــاس أتابع - الســـيما عبر 
منصات التواصل االجتماعي - ما أثاره أحد رؤوس بدعة الســـفارة من 
وصف لمعاجز القرآن الكريم بأنها من الخرافات واألوهام، ولعل ما لفت 
نظـــري ونظـــر غيري مـــن المتابعين هو حجم وردود الفعـــل التي تعطي 
مؤشـــًرا متصاعـــًدا لوعـــي المجتمـــع، خصوًصا الشـــباب، وكشـــفهم هذه 
الممارسات المنحرفة، وبإمكان من يرغب من القراء الكرام العودة إلى 
سلســـلة كتبتها في هـــذه الزاوية تحت عنوان: “انتهاكات الســـفارة” في 

خمسة أعمدة خالل شهر ديسمبر من العام 2019.
خـــالل األيـــام الماضيـــة اطلعـــت علـــى العديـــد مـــن مقاطـــع الفيديـــو 
والمشـــاركات في مختلف وســـائل التواصل االجتماعـــي، ومن الواضح 
أن هناك حركة واعية لصد تلك الجماعة عن نشر أفكارها في المجتمع، 
وتنـــوع محتوى المقاطع بين محاضـــرات لعلماء دين ومداخالت طرح 
فيها بعض الشـــباب وجهات نظرهم، نســـتخلص منها كما أشـــار بعضهم 
إلـــى أنـــه منذ ظهور تلك البدعة، أي بدعة الســـفارة في عام 1985، وهم 
يعملون على نشر عقائدهم الباطلة طيلة 30 عاًما، ولم يهنوا ولم يكلوا، 
بـــل يواصلـــون عملهم بكل ما يســـتطيعون، وهذا يعني ضـــرورة إعطاء 
األمر أهمية من جانب كل فرد يدرك تكليفه ومسؤوليته والتحذير من 
هـــذه الجماعـــة بين تجديدها وتجديفها، كونهم يســـرقون عقائد الناس 
كقطـــاع طرق، وأحـــدث أفكارهم هذه األيام تســـقيط المرجعية وتقليد 
الفقهاء، وبذلك ارتفعت الدعوات لمواجهة هذه الشـــرذمة الفاســـدة كما 

وصفتها بعض البيانات.
فـــي الفتـــرة األخيرة، خـــرج أحد رؤوس تلـــك الجماعة ليتحـــدى عقائد 
المســـلمين، واصفا آيات المعجزات في القرآن الكريم بالخرافات، وأنها 
وهـــم ال واقـــع لـــه، الســـيما اإلحياء مـــن الموت، ووصـــف )نـــار إبراهيم، 
وناقـــة صالح، وطوفـــان نوح، وعصا موســـى، وإحياء عيســـى الموتى، 
وإالنة الحديد لداوود، وكالم ســـليمان مع الطيور والحيوانات، وابتالع 
الحوت ليونس، وحمار عزير، وبقرة موســـى خرافات جعلت المســـلمين 
ال يفهمـــون القـــرآن(، وذلـــك الخطـــر يستشـــري ألن أتباع تلـــك الجماعة 
يســـتهدفون الشباب في المدارس والجامعات وأماكن العمل، والبد من 
التحذير والحذر، السيما بالنسبة ألولياء األمور وكذلك الشباب حتى ال 

يتعرضوا للوقوع في شباك تلك المصيدة.
الشـــاعر علوي الغريفي اختصر المشهد برسالة في مقطع فيديو وجهها 

إلى من ينشرون سمومهم في مجتمعنا الواعي:
يجهل الشمس من يعيش ظالما.. قد يراها لكنه يتعامى

أيها الواهمون من لديه ثقاة.. فقهاء لن يتبع األوهاما
ألف شتان بين وعي سفيه.. وفقيه يستنبط األحكاما

فصلوا مثلما تشاؤون ديًنا.. بمقاس يناسب األقزاما
أي تجديد نحو ديني أتيتم؟.. أكملوا النوم واصلوا األحالم.

عادل المرزوق

جايك من فالن!
أكد محامون ومستشـــارون قانونيون في المملكة العربية السعودية أن 
جملـــة “جايك من فالن” التي يقولها البعض لموظف الحكومة للحصول 
علـــى خدمـــات مميـــزة منه تدخل بشـــكل صريـــح ضمن نظـــام مكافحة 
الرشـــوة، وتصل عقوبة صاحبها إلى الســـجن 3 ســـنوات والغرامة بـ 100 
ألـــف ريـــال، أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين، وأضافوا أنهـــا توحي لموظف 
الدولـــة بتقديـــم خدمـــات مميزة ألشـــخاص على حســـاب آخرين، وعلى 

موظف الدولة أن يقدم الخدمة للجميع بدون تمييز.
لألسف أصبحت الواسطة أقوى بكثير من الشهادات والمؤهالت العلمية 
والخبرة والكفاءة، أصبح البعض يطبق في الكثير من الجهات سياســـة 
“يهمنـــا مـــن تعرف وليس مـــا تعرف”. من يســـتغل صالحياته في تجاوز 
عمـــل أو تـــرك عمل أو يمتنع عـــن فعل أو يخل بواجبـــات الوظيفة فقط 
مقابـــل حصولـــه علـــى مصلحـــة مقابـــل العمل يجـــب أن يحاســـب، متى 
ســـتتطور عقليـــة بعض البشـــر، لقـــد أصبحت الواســـطات اليـــوم حقيقة 

متفشية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا!
البعـــض أصبـــح ال يـــدرك خطـــورة “جايك من فـــالن”، فهي تجـــاوز يهدم 
الكفـــاءات بعـــد أن تصبح فئات فـــي المجتمع في المكان غير المناســـب 

أو المالئم لها.
نؤيد قرار المملكة العربية الســـعودية، فعالً قرار ســـليم، نتمنى أن تصدر 
قـــرارات مماثلـــة فـــي البحريـــن والخليـــج ودول العالم كافـــة، حتى يتم 
القضـــاء أو الحد من كل أنواع المحســـوبيات والتوصيـــات والتي تعتبر 

رشوة صريحة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



البلجيكية تكوين تحلق بلقب المسابقة األولى

خالد بن حمد يجري مباحثات مع وزير الرياضة العماني

شـــهدت مســـابقات بطولة تحت رعايـــة النائب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، في الفتـــرة الصباحية لفئة 
الناشـــئين لقفز الحواجز منافســـات قوية ضمن 
رابع بطوالت موســـم قفز الحواجز من بطوالت 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
والتـــي أقيمـــت باالتحـــاد الرياضـــي العســـكري 

بالرفة. 

مرحلة التمايز

حيـــث واصلـــت الفارســـة البلجيكيـــة شـــارلوت 
تكويـــن فـــرض ســـيطرتها هـــذا الموســـم علـــى 

مسابقات الناشئين
عندما خطفت لقب المســـابقة األولى )مســـابقة 

التأهـــل لمرحلـــة التمايـــز(، وهي مســـابقة جولة 
مـــع جولـــة تمايز ضـــد الزمـــن للمتعادليـــن على 
ســـم   100 الحواجـــز  وارتفـــاع  األول  المركـــز 
وســـرعة المسلك 350 مترًا/ دقيقة التي شهدت 
منافســـات قوية خالل جولتي المســـابقة لتعلن 
أنهـــا الفائـــزة عندمـــا حققت أفضـــل توقيت بلغ 
29.02 ثانيـــة مـــع جوادهـــا إيميلـــي الجزيـــرة، 
وكان أقرب المنافسين لها الفائز بالمركز الثاني 
الفارس حسن هاني اليابس مع الجواد غوست 
الـــذي أنهـــى المســـلك بزمـــن بلـــغ 30.79 ثانيـــة، 
وتأكيدًا على مستواها القوي لهذا الموسم فقد 
جـــاءت تكوين مرة أخرى في المركز الثالث مع 
جوادهـــا اآلخر غانـــا الجزيرة بزمـــن بلغ 32.42 
ثانيـــة، بينمـــا جـــاء فـــي المركـــز الرابـــع الفارس 
ســـلطان الرميحي مـــع الجواد بريســـفول بزمن 
بلـــغ 29.54 ثانيـــة وأربعـــة أخطـــاء، فـــي المركز 
الخامـــس مـــرة أخـــرى ســـلطان الرميحـــي مـــع 

الجواد قوتشـــي بزمن بلـــغ 31.73 ثانية وأربعة 
أخطاء وفي المركز السادس جاء الفارس علي 
البقالـــي مـــع الجـــواد بوهيمن بزمن بلـــغ 32.17 

ثانية وثمانية أخطاء. 

حاجز الجوكر 

 وفـــي المســـابقة الثانيـــة للناشـــئين المســـتوى 
الثاني )مســـابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر( 
وارتفاع الحواجز 110 سم سرعة المسلك 350 
مترًا/ دقيقـــة والتـــي تقام ألول مـــرة لهذه الفئة 
ضمـــن مســـابقات وبطـــوالت القفز، فقـــد أحكم 
الفارس ســـلطان عبدالعزيز الرميحي ســـيطرته 
جـــواده  مـــع  المســـابقة  هـــذه  منافســـات  علـــى 
بريســـفول، وحقق المركز األول منهيًا المســـلك 
بأفضل زمن بلغ 38.90 ثانية وبالعالمة الكاملة 
44 نقطـــة، بينمـــا جـــاء وصيفًا له الفـــارس علي 

البقالي مع الجواد ماي بريشـــز بزمن بلغ 41.11 
ثانية و44 نقطـــة، في المركز الثالث مرة أخرى 
ســـلطان الرميحـــي مـــع الجـــواد قوتشـــي بزمن 
بلـــغ 39.73 نقطة و39 نقطة، فـــي المركز الرابع 
الفارســـة ليديـــا بـــراون مـــع الجـــواد ليديـــز مان 

بزمـــن بلـــغ 45.88 ثانية و39 نقطـــة، في المركز 
الخامس والســـادس جاء الفارس حســـن هاني 
اليابـــس مـــع الجواديـــن أجـــزل وغانـــا بزمن بلغ 
38.16 ثانيـــة و38 نقطـــة وبزمـــن 41.88 ثانية 

و33 نقطة.

أجـــرى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
مـــع  مباحثـــات  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد 
وزير الثقافة والشـــباب والرياضة بســـلطنة عمان 

الشقيقة.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اللقـــاء الـــذي ُعقـــد فـــي قصر 
البستان بالعاصمة العمانية مسقط حيث تناولت 
المباحثـــات بحـــث تعزيز العالقـــات األخوية بين 
البلديـــن الشـــقيقين، ودعم أطر التعـــاون الثنائي 

في المجال الرياضي.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
اعتـــزازه الكبيـــر بمتانـــة العالقـــة التاريخية التي 
تربـــط مملكة البحرين بشـــقيقتها ســـلطنة عمان، 
وحـــرص البلديـــن علـــى توســـيع أوجـــه التعـــاون 
الرياضيـــة،  خصوصـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

مشـــددا ســـموه علـــى أهميـــة العمـــل مـــن أجـــل 
تعزيز الشـــراكات التي تســـهم في تطوير المجال 
الرياضي بين البلدين، وتدفع منتســـبيه لتحقيق 
المزيد من النجاحات، والذي ينعكس إيجابا على 
ارتقـــاء الحركة الرياضية بـــدول مجلس التعاون 

بدول الخليج العربية.
وقد شـــهد اللقـــاء، توقيع الهيئـــة العامة للرياضة 
بمملكـــة البحريـــن اتفاقيـــة البرنامـــج التنفيـــذي 
الرياضي مـــع وزارة الثقافة والشـــباب والرياضة 
بســـلطنة عمان الشـــقيقة، وذلك لتفعيـــل اتفاقية 
التعـــاون بين البلدين في مجـــال الرياضة، وذلك 
الطرفيـــن  بيـــن  المتبادلـــة  الرغبـــة  مـــن  انطالقـــا 
لتطويـــر التعـــاون علـــى مســـتوى الرياضـــي، بمـــا 
يســـهم في تنمية العالقات الوطيدة بين البلدين 

الشقيقين.
وقـــد وقع االتفاقية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة من الجانب البحريني، وصاحب السمو 

الســـيد ذي يـــزن بن هيثم آل ســـعيد مـــن الجانب 
العماني.

وتتضمـــن بنود االتفاقية، تبادل برامج مشـــتركة 
لتدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر الوطنية فـــي المجال 

الرياضـــي وتبـــادل الخبرات في مجال اكتشـــاف 
وصقـــل وإبراز المواهب، وتبـــادل زيارات الوفود 
وإقامة المعســـكرات في مجـــال العمل الرياضي، 
البرامـــج  علـــى  لالطـــالع  الزيـــارات  وتبـــادل 
والخدمات واألنشطة الرياضية، وتبادل الخبرات 
فـــي مجـــال الطـــب الرياضـــي العـــالج الطبيعـــي، 
وإقامـــة معســـكرات الفـــرق الرياضية المشـــتركة 
لالســـتفادة من القدرات الفنية وإقامة المباريات 
الوديـــة، وتبـــادل الخبـــرات التدريبيـــة والعمليـــة 
الرياضيـــة،  التخصصـــات  مهـــن  فـــي  والرقميـــة 
وتبـــادل النشـــرات واإلصـــدارات والبحـــوث فـــي 
المجال الرياضي وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة 

لتعزيز السياحة الرياضية في كال البلدين.
وقد أقام صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم 
آل ســـعيد، بعـــد اللقاء مأدبة عشـــاء على شـــرف 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة والوفد 

المرافق لسموه.

اللجنة اإلعالمية

مسقط - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

 تتويج الفائزين في مسابقة الناشئين األولى

Sports@albiladpress.com 13
السبت 15 يناير 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 - العدد 4841

نتائج مباريات األمس

الدوري الفضي لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

االتحاد

النويدرات

96

96

64

80

سماهيج

مدينة عيسى

مباراة وديةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الخالدية31قرطبة اإلسباني

اللجنة اإلعالمية

أعـــرب ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة عن ســـعادته 
بفـــوز الحصـــان “أربي رتـــش اليك مي” 
لفريق فيكتوريوس وفوزي ناس بكأس 
الجولـــة األولـــى مـــن تحـــدي آل مكتوم 
ضمن كرنفال كأس دبي العالمي المقام 
علـــى مضمـــار “ميدان” بدولـــة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن هذا الفوز ثمرة دعم واهتمام 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه لرياضات الفروســـية 
في المملكة والتي أثمرت عن مشاركات 
بحرينية ناجحـــة في المحافل العالمية 

الكبرى لسباقات الخيل.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة أن الفـــوز ســـيكون حافـــزًا؛ 
لمواصلة تحقيق النتائج اإليجابية في 
المحافل العالمية، مشيدًا سموه بالدور 
البـــارز للمـــدرب فوزي ناس فـــي تهيئة 

األجواء المثالية للمشـــاركة البحرينية 
الكبيـــر،  العالمـــي  المحفـــل  هـــذا  فـــي 
ومشـــيدًا ســـموه بذات الوقـــت بجهود 

الفارس أدري ديفريس.
مـــن جانبـــه، أعـــرب فـــوزي نـــاس عـــن 
شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة على دعم ســـموه 
البحرينيـــة  للمشـــاركات  المتواصـــل 

الخارجية.

 وأشـــاد فـــوزي ناس بهـــذا الفـــوز الذي 
يضـــاف الى سلســـلة االنتصـــارات التي 
تحققـــت فـــي مضمـــار ميـــدان ويؤكـــد 

الحضور البحريني البارز في ميدان. 
وجـــاء فوز الحصـــان “اربي رتش اليك 
مـــي” بالجولـــة األولـــى مـــن تحـــدي آل 

مكتـــوم الفئـــة األولـــى والممتـــد علـــى 
مســـافة الميـــل علـــى األرضيـــة الرملية 
بكرنفـــال كأس دبـــي العالمـــي بعـــد أن 
فرض الحصان ســـيطرته على الســـباق 
خـــط  إلـــى  ووصـــوالً  االنطـــالق  منـــذ 

النهاية، محققًا الفوز بكل سهولة.

جانب من التتويج

جانب من االستقبال

فوزي ناس

سمو الشيخ ناصر بن حمد

من لقاء الخالدية وقرطبة اإلسباني بكرة القدم

“أربي رتش اليك مي” حصد لقب الجولة األولى من تحدي آل مكتوم

ناصر بن حمد يشيد بفوز فيكتوريوس في كرنفال كأس دبي العالمي للخيل

تنافس عالي اإلثارة في مسابقات الناشئين ببطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز

سموه يوقع اتفاقية تفعيل البرنامج التنفيذي الرياضي بين البلدين



بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا 
لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل وســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة نائــب رئيــس المجلس األعلــى للبيئة نائب رئيــس الهيئة العليــا للنادي 
نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عصر أمس السباق الخامس عشر 
لهــذا الموســم والــذي أقيــم علــى كأس مركــز البحريــن للمجوهــرات وكؤوس 
ســيارات البــورش وكأس فطيــس الهاجــري وذلــك على مضمار ســباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو 
وممثلو الجهات الراعية للســـباق وجمهور 

من محبي رياضة سباق الخيل.
كما شـــهد الســـباق إقامـــة الشـــوط الدولي 
الخامـــس ضمـــن سلســـلة أشـــواط بطولـــة 
البحريـــن الدوليـــة األولـــى لســـباق الخيـــل 
والتي تشـــتمل على 10 أشواط وبمشاركة 
مـــن  وجيـــاد  وفرســـان  ومدربيـــن  مـــاك 
مختلف اإلســـطبات العالمية والبحرينية، 
حيـــث أقيـــم الشـــوط علـــى كأس الرفـــاع 
برعاية بنك البحرين الوطني والمخصص 
والمبتدئـــات  الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد 
“مســـتورد” مســـافة 2000 متر وأســـتطاع 
الحصان “طوارق” ألســـطبل فيكتوريوس 
والمضمـــر هشـــام الحداد والفـــارس دايفد 
آيجـــن قلب التوقعات بتفوقه على الجياد 
المرشـــحة وإنتـــزاع أولـــى إنتصاراتـــه في 

المضمار البحريني بجدارة.

انتصارات مثيرة

وشـــهدت بقية أشواط الســـباق منافسات 
قوية وإنتصـــارات متفاوتة بين المتوقعة 
والمفاجئـــة وســـط تألـــق الفـــارس حســـين 
مكـــي الـــذي ســـجل 3 إنتصـــارات، وذلـــك 
بـــدًءا مـــن الشـــوط األول الـــذي أقيم على 
والمخصـــص  الهاجـــري  فطيـــس  كأس 
لخيـــل البحرين العربية األصيلـــة “الواهو” 
لمســـافة 1400 متر والجائـــزة 1500 دينار 
وأســـتطاعت الفـــرس المرشـــحة األولـــى “ 
ريســـنغ   KHK 1789”ألســـطبل  المعنقيـــة 
فوزهـــا  تحقيـــق  مكـــي  وبقيـــادة حســـين 

الثاني.
وأقيم الشـــوط الثاني على كأس سيارات 
البورش لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات 
“إنتاج محلي” مسافة 1400 متر والجائزة 
2000 دينار، وأستطاعت الفرس المرشحة 
الثانية “غريبة” ملك ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة وبقيادة 

عبدهللا فيصل تسجيل أولى إنتصاراتها.
وأقيم الشوط الثالث لجياد سباق التوازن 
“إنتاج محلي” مسافة 2000 متر والجائزة 
2000 دينـــار، وتمكـــن الحصـــان المرشـــح 
“أصان” الســـطبل المـــاح وبقيادة مارفن 
غرانديـــن مواصلـــة تألقـــه بتحقيـــق فوزه 
الثاني علـــى التوالي والذي خطفه بصورة 

مثيرة.
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس مركـــز 
البحريـــن للمجوهـــرات للفئـــة الثانيـــة من 
محلـــي”  “إنتـــاج  االولـــى  الدرجـــة  جيـــاد 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة 
دينـــار، وشـــهد بداية قوية للفـــرس البطلة 

المعروفة “صابرينا” إلسطبل فيكتوريوس 
في مشاركتها األولى هذا الموسم.

كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
ســـيارات البـــورش لجيـــاد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 
2000 دينار، وشـــهد تألـــق الحصان “غيت 
واي” ملك مصطفى جعفر عمران وبقيادة 

كامرون نويل الذي حقق الفوز بجدارة.
وأقيم الشوط الســـابع على كأس سيارات 
البورش لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200 مســـافة 
2000 دينار، وشـــهد فوزًا مفاجئًا للحصان 
“فارس كودياك” ألســـطبل مرجان وبقيادة 

الفارس المتمرن علي سمير.
وأقيم الشـــوط الثامن واالخير على كاس 
مركز البحريـــن للمجوهـــرات لجياد جميع 
الدرجات والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
1200 متر مســـتقيم والجائزة 3000 دينار 
وتمكـــن الحصـــان “فايتـــر بايلـــوت” ملـــك 
إسناد ريســـنغ وبقيادة حسن مكي إنتزاع 
فـــوزًا مفاجئـــًا بتفوقه على الجيـــاد القوية 

المرشحة.

تتويج الفائزين

وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس الســـباق 
الرئيـــس  كريســـتوفر  جـــان  قـــام  حيـــث 
التنفيذي لبنـــك البحريـــن الوطني الراعي 
الرسمي للشـــوط الدولي الخامس بتقديم 
كأس الرفـــاع الى ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة فيمـــا قـــدم عبدالعزيـــز 
للحســـابات  التنفيـــذي  الرئيـــس  األحمـــد 
الوطنـــي  البحريـــن  ببنـــك  األســـتراتيجية 
األول  بالمركـــز  الفائـــز  المضمـــر  جائـــزة 
بالشـــوط الدولـــي هشـــام الحـــداد كما قدم 
هشام أبوالفتح رئيس األتصال المؤسسي 
بالبنـــك جائزة الفارس الفائز بالمركز األول 
في الشـــوط الدولي دايفد آيجن، فيما قام 
أحمد راشـــد بن فطيس الهاجـــري بتقديم 
كأس فطيـــس الهاجري الى عبدهللا فوزي 
نـــاس، ثـــم قـــام الســـيد حســـين شـــيرازي 
المدير األداري بشـــركة بهبهاني للسيارات 
الثانـــي  للشـــوط  البـــورش  كأس  بتقديـــم 
الـــى مســـاعد المضمـــر الفائز محمـــد حيدر 
أبراهيم، وكأس البورش للشوط السادس 
الـــى المالك الفائـــز مصطفى جعفر، وكأس 
البورش للشـــوط الســـابع الى المالك الفائز 
محمـــد قمبـــر، فيمـــا قـــام أحمـــد شـــيرازي 
المدير األداري لمركز البحرين للمجوهرات 
بتقديـــم كأس الشـــوط الرابع الـــى المضمر 
الفائـــز فوزي ناس، وكأس الشـــوط الثامن 

الى سلطان بن شريم.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عيسى بــــن سلمـــان يشهـــد السبـــاق 15 للخيــــل
“طوارق” يخطف كأس الرفاع الدولي وانتصارات مثيرة بكؤوس “مجوهرات البحرين” والبورش والهاجري
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سمو الشيخ عيسى بن سلمانسمو الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة الحضور

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع أحد الفارسين الفائزين

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل سباق األمس



بطولة خالد بن حمد للصقور تفتتح بمنافسات العموم
انطلقت أشواط بطولة خالد بن حمد للصيد بالصقور ضمن النسخة الثامنة 
لموســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد.  وبــدأت البطولــة بإقامة أشــواط 
العمــوم في فئة الفروخ، إذ شــهدت األشــواط األربعة فــوز 40 مالكا بالمراكز 

العشرة األولى من كل شوط.

ووســـط  الشـــواهين  شـــوط  فـــي 
حمـــد  حقـــق  شرســـة،  منافســـة 
بزمـــن  األول  المركـــز  العجمـــي 
يبلـــغ )18.268 ثانيـــة(، فيمـــا جـــاء 
المركـــز  فـــي  عبدالرحمـــن مشـــعل 
وحمـــد  ثانيـــة(،   18.539( الثانـــي 
الثالـــث  المركـــز  فـــي  العجمـــي 

)18.574 ثانية(.
وفي شـــوط الحـــرار، حقـــق الوليد 
األول  المركـــز  الدوســـري  عيســـى 
)17.540 ثانيـــة( متفوقا على خالد 
الكعبي ثانيا )17.647 ثانية(، بينما 
حـــل فـــي المركـــز الثالـــث محســـن 

العجمي )17.887 ثانية(.

وبالنســـبة لشـــوط جيرات الخلط، 
حقق المركز األول فهد الدوســـري 
)17.1556 ثانيـــة( بفـــارق طفيـــف 
يقدر بأقـــل من أجزاء مـــن الثانية 
عن صاحـــب المركز الثانـــي الوليد 
الدوســـري )17.1557 ثانيـــة(، فيما 
إبراهيـــم  الثالـــث  المركـــز  احتـــل 

البوعينين )17.340 ثانية(.
وفـــي شـــوط جيـــرات الشـــواهين، 
حقق سعد النعيمي بطولة الشوط 
علـــى  متقدمـــا  ثانيـــة(   16.494(
طارق ســـلمان فـــي المركـــز الثاني 
)16.677 ثانية(، وعبدهللا النعيمي 

ثالثا )17.013 ثانية(.
أشـــواط  منافســـات  وتتواصـــل 
العمـــوم فـــي بطولة خالـــد بن حمد 
المخصصـــة للصقاريـــن المحليين، 
المحترفيـــن  أشـــواط  تقـــام  كمـــا 

لحساب البطولة ذاتها.

لجنة الموروث

حمد العجمي 
يحقق المركز األول 

بشوط الشواهين
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بحـــث نادي قرطبة االســـباني لكرة القدم 
ســـبل  االســـباني،  االتحـــاد  كأس  بطـــل 
التعاون المشترك مع نادي المحرق خالل 
االجتمـــاع، الـــذي عقـــد فـــي مقـــر النـــادي 
بعراد بحضور مسؤولي النادي االسباني، 
ونائب رئيس مجلس إدارة نادي المحرق 
الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
اإلدارة.   مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد 
خـــوض  إطـــار  فـــي  االجتمـــاع  ويأتـــي 
الفريـــق االســـباني معســـكًرا تدريبًيـــا في 
البحرين يســـتمر حتـــى 18 يناير الجاري، 
تمهيًدا لخوض القســـم الثاني من الدوري 

.)nd RFEF 2( االسباني
 وتبـــادل الجانبـــان العديـــد مـــن الجوانب 
المتعلقـــة بالتعاون المشـــترك فـــي مملكة 
قرطبـــة،  نـــادي  مـــع  وإســـبانيا  البحريـــن 
إذ أعـــرب الوفـــد االســـباني عـــن شـــكرهم 
وتقديرهم إلى نادي المحرق على حســـن 
االســـتقبال والضيافـــة، مؤكدين أن هناك 
العديـــد مـــن الخطـــوات المشـــتركة بيـــن 
الجانبين التي من شـــأنها تبادل الخبرات 

وغيرها خالل الفترة المقبلة.
 وأكـــد الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة أن وجـــود قرطبـــة االســـباني في 
مملكـــة البحرين له العديد من المكاســـب 
الفنيـــة واإلداريـــة لمواصلـــة تطويـــر كرة 
ريـــادة  تشـــهد  التـــي  البحرينيـــة  القـــدم 
اهتمـــام ودعـــم ممثـــل  متقدمـــة بفضـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة والنائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
 هـــذا وقـــام الوفـــد االســـباني بجولـــة في 

مرافق نادي المحرق والملعب الرئيس.

  تدريب مشترك

 وأثمـــر االجتمـــاع بين قرطبـــة والمحرق، 
عن تحديد يوم غد االحد خوض تدريب 
مشترك بين قرطبة والمحرق، في خطوة 
تهـــدف إلـــى تبـــادل الخبـــرات واكتســـاب 
الالعبيـــن  بيـــن  الخبـــرات  مـــن  المزيـــد 

والجهازين الفني واإلداري.

  زيارة إلى سوق المحرق
 وقـــام وفـــد الفريق االســـباني بزيارة إلى 
ســـوق المحـــرق، إذ أبـــدى الوفـــد إعجابه 
الشـــديد باألجـــواء الرائعة التي يشـــهدها 
ســـوق المحـــرق، التـــي تعتبـــر مـــن أكبـــر 

األسواق في المملكة.

  جولة في حلبة البحرين الدولية

حلبـــة  االســـباني،  قرطبـــة  نـــادي  زار   
البحريـــن الدوليـــة فـــي جولـــة ترفيهيـــة 

لالعبين والجهازين الفني واإلداري ضمن 
البرنامج المعد للفريق.

 وخـــاض قرطبـــة أمـــس الجمعـــة مبـــاراة 
ودية مـــع الخالدية البحريني، وســـيلعب 
مـــع الرفـــاع البحرينـــي يـــوم االثنين على 

استاد البحرين الوطني.
 واطلـــع وفد الفريق علـــى حلبة البحرين 
الدوليـــة وجميع مرافقهـــا، إذ أبدى الوفد 
إعجابـــه الكبيـــر بالحلبـــة، مؤكديـــن أنهـــا 
التطـــور  تؤكـــد  مميـــزة  معماريـــة  تحفـــة 
الكبير الذي تعيشـــه مملكـــة البحرين منذ 
ســـنوات ومـــازال يســـتمر فـــي االزدهـــار 

والتطور.
 وحظـــى الفريق بخوض ســـباق تجريبي 
رائـــع وســـط أجـــواء مميـــزة فـــي رياضة 
بســـياقة  الجميـــع  اســـتمتع  إذ  الكارتنـــغ، 

سيارات الكارتنغ.
 وشـــهدت الجولـــة الترفيهيـــة التـــي قـــام 
بهـــا الفريق، بزيـــارة إلى محميـــة العرين، 
حيـــث وثـــق الالعبيـــن التقاطهـــم العديد 
من الصور عبر حســـاباتهم الشخصية في 

مواقع التواصل االجتماعي.
 وقـــدم الوفـــد اإلداري للفريق االســـباني، 

شـــكرهم وتقديرهـــم إلى مســـؤولي حلبة 
الجولـــة  هـــذه  علـــى  الدوليـــة  البحريـــن 
الرائعـــة التـــي حظـــى بهـــا الفريـــق داخل 
الحلبـــة، إضافـــة إلى شـــكرهم مســـؤولي 

محمية العرين.

 تدريب صباحي اليوم

االســـباني تدريبـــا  الفريـــق   وســـيخوض 
صباحيـــا اليـــوم الســـبت علـــى المالعـــب 
الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة 

القدم.

  برنامج اليوم
 وسيشـــتمل برنامج اليوم الســـبت لفريق 
قرطبـــة على واجتماع الوفـــد اإلداري مع 
نـــادي الرفاع البحريني، إضافة إلى زيارة 
إلـــى اكاديميـــة وينيرز، إضافـــة إلى حفل 

عشاء في الفترة المسائية.

المكتب اإلعالمي

“قرطبة االسباني” يبحث سبل التعاون مع نادي المحرق
تحديد يوم غد لخوض تدريب مشترك 

جانب من زيارة حلبة البحرين الدولية

جانب من المنافسات

كســـب فريـــق قرطبة اإلســـباني مواجهـــة فريق 
الخالدية بنتيجة )1/3( في المباراة الودية التي 
جمعتهمـــا مســـاء الجمعـــة على اســـتاد البحرين 

الوطني.
وســـجل أهداف فريق قرطبة انتونيو “هدفين” 
بالدقيقتيـــن )7 و71( وميغيل )46(، فيما ســـجل 
المهاجـــم الدولـــي إســـماعيل عبداللطيف هدف 
الخالديـــة )25(. وســـيخوض الفريـــق اإلســـباني 
مباراتـــه الوديـــة الثانيـــة ضمـــن معســـكره الذي 
يقيمـــه بمملكـــة البحريـــن مســـاء يـــوم االثنيـــن 

بمالقاة فريق الرفاع.
وجاءت المباراة مفتوحة بين الفريقين مما أتاح 
بوجود الفرص الهجومية على المرميين، حيث 
باغـــت العب قرطبـــة انتونيو حـــارس الخالدية 

إبراهيـــم لطف هللا بتســـديدة قوية من خارج الـ 
18 ســـكنت بشـــباك المرمـــى )7(. وأنقذ الحارس 
لطـــف هللا لكرة هـــدف محققه )17(. ومن إحدى 
الكرات الخلداوية، سجّل إسماعيل عبداللطيف 
هدف التعديل بعدمـــا أكمل كرة مهدي حميدان 
التـــي تصدى لها الحارس )25(. ومضت الدقائق 
للشـــوط األول بينهمـــا بشـــكل متســـاٍو دون أن 

تشكل أية خطورة على المرميين.
وفي الشـــوط الثاني، عاود فريق قرطبة للتقدم 
بالنتيجـــة عبـــر تســـديدة قويـــة لالعبـــه ميغيـــل 
داخـــل المنطقة لتســـكن الكرة على يســـار لطف 
هللا )46(. وكاد البديـــل يونس موســـى أن يحرز 
هـــدف التعديـــل ســـريًعا للخالدية بعد تســـديدة 
صاروخية إال أن الحارس قرطبة أخرجها لركلة 
ركنية )47(. ازدادت اإلثارة بين العبي الفريقين 

مع محاوالتهما لتسجيل األهداف، حيث تصدى 
حارس قرطبة لرأسية جميلة من البديل سامي 
الحســـيني داخـــل المنطقـــة )66(، وفـــي الدقيقة 
نفســـها تصدى حـــارس الخالديـــة إبراهيم لطف 

هللا برجله لكرة انفراد.
وبعـــد دقائـــق بســـيطة، ســـجل الالعـــب انتونيو 
الهـــدف الثالـــث لقرطبـــة مـــن كـــرة ثابتـــه علـــى 
الصـــد  حوائـــط  اجتـــازت  المنطقـــة،  مشـــارف 
وســـكنت على يمين الحارس البديل رضا بهرام 
)71(. سعى فريق الخالدية من خالل التغييرات 
التي أحدثها مدربه بتنشيط الصفوف وتقليص 
الفارق إال أنه لم ينجح في ذلك، وكذلك قرطبة 
حـــاول مـــراًرا بـــأن يعـــزز مـــن النتيجـــة إال انـــه 
اصطدم بدفاعات الخالديـــة لينتهي اللقاء على 

النتيجة ذاتها.

سبورت

قرطبـة اإلسبانـي يكسـب مواجهـة الخالديـة
أولى مبارياته الودية خالل معسكره في البحرين

لقاء الخالدية وقرطبة اإلسباني
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بعد غياب 15 عامًا.. 
نيكول سابا وجاد شويري 
يتعاونان في كليب جديد 

وصفته الفنانة اللبنانية في 
منشور عبر اإلنستغرام بأنه 

“مختلف تمامًا”، 
دون ذكر 

المزيد من 
التفاصيل 

حول 
األغنية.

tariq_albahhar

توزيع جوائز جولدن جلوب.. تكريم مستحق لويل سميث وكوريا

في أجواء حذرة بسبب الوباء، ومن دون جمهور في بيفرلي هيلز في جنوب 
كاليفورنيــا تــم توزيــع جوائــز جولدن جلــوب األميركيــة لعــام 2022، الجوائز 
التي تمنحها رابطة هوليوود للصحافة األجنبية كل عام ألبرز األعمال الفنية 
المؤهلة الطريق إلى األوســكار، ولم تبث الحفلة الســنوية تلفزيونيا من دون 
التشــكيلة الجذابــة مــن المعتادة مــن أرفع 
نجوم التلفزيون والسينما في هوليوود!

من أجمل مفاجآت الليلة 
ويـــل  النجـــم  فـــوز 
بجائـــزة  ســـميث 
أفضـــل ممثل دراما 
عـــن دوره فـــي فيلـــم 
الـــذي  ريتشـــارد(  )كينـــج 
مازال يعرض في البحرين والذي 
قـــدم فيـــه دور والد العبـــات التنس 

فينوس وسيرينا وليامز.
وحقق الفيلم الغنائي الكبير للمخرج 
ســـايد  “وســـت  ســـبيلبرج  ســـتيفن 
ســـتوري” والذي يتناول قصة حب 
شباب تنشـــأ بين عصابات شوارع 
فيلـــم  أفضـــل  بجائـــزة  متنافســـة 
موسيقي أو كوميدي في المسابقة، 
وحققت بطلة الفيلم راشيل زيجلر 
جائـــزة أفضل ممثلة ســـينمائية في 

فيلم موسيقي وكوميدي.
وفـــازت البريطانيـــة كيت وينســـليت 
بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير 
وفيلم تلفزيوني عن دورها في مسلســـل 

“مير أوف إيست تاون“ بناجح جدًا.
وســـجل التاريـــخ لكوريا جائـــزة أولى في 

الكـــوري  الممثـــل  فـــاز  المســـابقة، عندمـــا 
الجنوبـــي أو يونـــج ســـو بجائـــزة جولدن 
جلـــوب ألفضـــل ممثل مســـاعد عـــن دوره 
فـــي مسلســـل ”لعبة الحبـــار” ليصبح بذلك 
أول ممثـــل كـــوري جنوبـــي يفـــوز بجائزة 
تمثيـــل فـــي حفـــل جوائـــز أميركـــي عـــن 
التـــي  نتفلكـــس  مـــن  الناجـــح  المسلســـل 
تصـــدرت شـــركات اإلنتـــاج الفائـــزة بعدما 
فـــازت بأربـــع جوائـــز في فئـــة األفالم في 
حين فازت “إتش. بي. أو” و”إتش. بي. أو 
ماكس” بســـت جوائز في فئـــة التلفزيون، 
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن 
جلوب 2022 التي أعلن عنها خلف أبواب 

مغلقة:

جوائز السينما:

 THE POWER OF :)أفضـــل فيلم )درامـــا
THE DOG

 WEST :)أفضل فيلم )موسيقي / كوميدي
SIDE STORY

أفضـــل ممثـــل )درامـــا(: ويـــل ســـميث عن 
”KING RICHARD“

أفضل ممثلة )درامـــا(: نيكول كيدمان عن 
”BEING THE RICARDOS“

أفضل ممثل )كوميدي / موسيقي(: أندرو 
”!TICK, TICK…BOOM“ جارفيلد عن

موســـيقي(:   / )كوميـــدي  ممثلـــة  أفضـــل 
WEST SIDE STO� “راشـــيل زيجلر عـــن 

”RY
 THE“ أفضـــل مخـــرج: جين كامبيـــون عن

”POWER OF THE DOG
ســـميث  كـــودي  مســـاعد:  ممثـــل  أفضـــل 
 THE POWER OF THE“ عـــن  ماكافـــي 

”DOG

أفضل ممثلة مســـاعد: أريانا ديبوسي عن 
”WEST SIDE STORY“

 DRIVE MY CAR :أفضل فيلم أجنبي
BELFAST :أفضل سيناريو

 NO TIME TO“ أصليـــة:  أغنيـــة  أفضـــل 
DIE“ — NO TIME TO DIE

الراحـــل  تصويريـــة:  موســـيقى  أفضـــل 
تشـــادويك بوســـمان يحصل علـــى جائزة 

جولدن جلوب 2021
DUNE

EN�  أفضل فيلم رسوم متحركة:
CANTO

جوائز التلفزيون: 

أفضـــل مسلســـل تلفزيوني 
كوميـــدي(:  )موســـيقي/ 

HACKS
تلفزيونـــي  مسلســـل  أفضـــل 

SUCCESSION :)دراما(

 / )كوميـــدي  تلفزيونـــي  أفضـــل ممثـــل 
عـــن  ســـوديكس  موســـيقي(: جاســـون 

”TED LASSO“
أفضـــل ممثلـــة تلفزيونـــي )كوميـــدي / 
”HACKS“ موسيقي(: جين سمارت عن
)درامـــا(:  تلفزيونـــي  ممثـــل  أفضـــل 
SUCCES� عـــن  “جيريمـــي ســـترونج 

”SION
)درامـــا(:  تلفزيونيـــة  ممثلـــة  أفضـــل 

”POSE“ ميشيال رودريجيز عن
تلفزيونـــي  بمسلســـل  ممثلـــة  أفضـــل 
 Mare of“ قصيـــر: كيت وينســـلت عـــن

”Easttown
أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير: 

”Dopesick“ مايكل كيتون عن
 The :أفضل مسلســـل تلفزيوني قصير

Underground Railroad
أفضل ممثلة مساعدة: سارة سنوك عن 

”Succession“
أفضل ممثل مساعد: أوه يونج سو عن 

”Squid Game“

طارق البحار

عندمـــا دخلت صالـــة جمعية نهضة فتـــاة البحرين 
-التي تحتضن المعرض الفني األول لليلى البســـام 
“فـــن الكـــوالج” اليـــوم الســـبت 15 ينايـــر- وجـــدت 
لوحـــات وأعماال ليســـت مجرد إمتـــاع للنظر، وإنما 
تحرك في المشـــاهد وجدانا بصريا أبعد من مجرد 
المتعة العابرة، تكنيك حديث في فن الكوالج تضع 
البســـام في مصاف الفنانين الكبـــار، حيث جمعت 
رهافة الحس الفني والتنغيم اللوني الحرفي الذي 
تميـــز بالجـــدة والتناســـق، ووائءمت بيـــن رؤياها 

وبيـــن  الحديثـــة 
يعيـــش  تـــراث 

في أعماقها. 
معرض “فن 

لكـــوالج”  ا
مـــت  قد

فيه 

البســـام عالما من األشـــكال الغنية مصاغة على يد 
فنـــان ملـــك قـــدرة األداء، واســـتخلص فيه أقصى 

طاقاته التعبيرية وعالج األعمال بنهج جديد.
“البـــالد” التقت ليلى البســـام قبـــل افتتاح المعرض 

وسجلت معها الحوار التالي:

كيف جاءت فكرة إقامة هذا المعرض؟ «

منذ فترة طويلة وأنا لدي شغف بالفن، ودائما على 
اطالع واسع خالل سفراتي الكثيرة على المتاحف 
ومعـــارض الفنون، وكنت أشـــعر أن بداخلي شـــيئا 
أريد فعله وإنجازه، بيد أن المســـؤوليات األســـرية 
وعملـــي في المجال التطوعـــي وغيرها من األمور 

كانت تحول بيني وبين ذلك الحلم.
بعدهـــا تعرضـــت لوعكة صحية، وبعـــد أن مّن هللا 
علّي بالشفاء وخالل بقائي في المنزل بدأت أنظر 
لمـــا حولـــي من أشـــياء متراكمـــة ومنســـية لم نعد 
نحتاجهـــا، وتولدت عندي فكرة عمل لوحات فنية 
وأعمـــال متنوعـــة ونالت الفكرة استحســـان األهل 
واألصدقـــاء، كمـــا أنهـــم نصحونـــي بفتح حســـاب 
في “االنســـتغرام” لعرض األعمال، وبالفعل فتحت 
الحســـاب ولكن ذلـــك لم يكـــن كافيا بالنســـبي لي، 
فـــال بد من إقامة معرضا خاصا ألعمالي يلتقي بها 

الجمهور وجها لوجه. 
كم عدد األعمال في المعرض؟  «

القطـــع  غيـــر  لوحـــة،   130 تقريبـــا  اللوحـــات 
األخـــرى. كمـــا قمـــت بتصميـــم مجموعـــة من 
األكسسوارات النســـائية “21 قطعة” مختلفة 
مـــن الفضـــة والمرجـــان واللؤلـــؤ والفيـــروز.. 
بصـــورة عامة عدد األعمـــال كاملة بين 150 

و180 قطعة.
أصعب قطعة اشتغلت عليها؟ «

ال أستطيع الجزم، ولكن هناك بعض األعمال 

بدأت فيها ومن ثم توقفت إلعادة التفكير ورســـم 
الخطـــط بحيـــث تخرج فـــي أجمل صـــورة وتكون 
فـــي المســـتوى المطلـــوب والالئـــق، ومنهـــا أعمـــال 
خاصـــة بمصـــر يفتـــرض أن ترى النـــور قريبـــا، كما 
هنـــاك قطعتـــان عن ســـوريا مـــا زلت اشـــتغل بهما، 
فكمـــا تعرف معالجة الشـــكل تتطلب جهـــدا ذهنيا 

واكتشاف نسق فني جديد.
ما المتعة في االشتغال بالكوالج؟ «

المتعـــة باالشـــتغال بـــأي عمـــل فنـــي هـــي إطـــالق 
المخيلة والبعـــد عن التوتر اليومي، رغم أن العمل 
الفني يخلق عند اإلنســـان توترا جميال يدفعه إلى 

اإلبداع.
إلى أي مدى استفدت من سفراتك الكثيرة حول  «

العالم في تحصيلك الفني؟

ســـفراتي  مـــن  كثيـــرا  اســـتفدت  تأكيـــد  بـــكل 
ورحالتي، ألنها فتحت لي آفاقا واســـعة تعرفت 

مـــن خاللها على مدارس فنيـــة متنوعة وفنانين 
كبار.
ماذا عن ريع المعرض؟ «

ســـوف يخصـــص جزء من ريـــع المعـــرض لمركز 
عائشـــة يتيم لإلرشـــاد األســـري وجمعيـــة نهضة 
فتاة البحرين، والتي أنا عضو فيها منذ 48 سنة.

مشروعك المقبل؟ «

حقيقـــة ال يوجـــد فـــي بالـــي أي شـــيء يتعلـــق 
ألننـــي  الحاليـــة،  الفتـــرة  فـــي  لنقـــل  بالمقبـــل، 
مهتمـــة بهـــذا المعرض وكيف ســـيتقبله الجمهور 

واألصداء المختلفة.
كلمة أخيرة؟ «

لقـــد بذلت جهدا كبيـــرا في إعداد هـــذا المعرض 
استغرق ســـنتين ونصف السنة، فأتمنى أن ينال 

اهتمام وإعجاب الجمهور والمتلقين.

البسام لـ “^”: العمل الفني يخلق عند اإلنسان توترا جميال يدفعه لإلبداع
معرض “ فن الكوالج” تكنيك حديث يجمع بين رهافة الحس الفني والتناسق

أسامة الماجد

ليلى البسام
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مؤشر البحرين العام يتخطى 1,800 نقطة بدعم من قطاع المال

“ألبا” تتصدر تداوالت البورصة بقيمة 992.8 ألف دينار
تخطى مؤشر البحرين العام حاجز 1,800 نقطة من جديد بدعم من قطاع المال، 

حيث أغلق عند 1,804.35 نقطة بارتفاع نسبته 0.86 %.
وبلغـــت كميـــة األســـهم المتداولة في بورصـــة البحرين خالل األســـبوع الماضي 6 
مالييـــن و385 ألفـــا و42 ســـهما بقيمـــة إجمالية قدرهـــا مليونـــان و177 ألفا و948 

دينارا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 285 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الماضي أســـهم 24 شـــركة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 5 شـــركات، في حين انخفضت أســـعار أســـهم 8 شـــركات، واحتفظت باقي 
الشـــركات بأســـعار إقفالهـــا الســـابق.  واســـتحوذ علـــى المركز األول فـــي تعامالت 
األســـبوع الماضـــي قطـــاع المواد األساســـية، حيث بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 
992 ألفا و865 دينارا أو ما نســـبته 45.59 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها مليون و229 ألفا و39 سهما، تم تنفيذها من خالل 66 صفقة.
أمـــا المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت 

قيمة أســـهمه المتداولة 899 ألفا و639 دينارا بنســـبة 41.31 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 4 ماليين و467 ألفا و752 ســـهما، 
تم تنفيذها من خالل 160 صفقة. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( فـــي المركز األول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
992 ألفـــا و865 دينـــارا وبنســـبة 45.59 % مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
قدرهـــا مليون و229 ألفا و39 ســـهما، تم تنفيذها مـــن خالل 66 صفقة. وجاء في 
المركـــز الثانـــي البنك األهلي المتحـــد بقيمة قدرها 322 ألفا و187 دينارا وبنســـبة 
%14.79 مـــن قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 928 ألفا و495 ســـهما، تم 
تنفيذها من خالل 26 صفقة. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة 435 
ألفا و590 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة مليون 
و277 ألفـــا و8 أســـهما. أما متوســـط عدد الصفقات خالل األســـبوع 

الماضي، فبلغ 57 صفقة.
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بقية الشركات
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243,303.890
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418,642.920
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مسافة أمان
مـــا يجـــب علـــى رواد األعمـــال وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فعله -حتى يســـتطيعوا النجاة بمشاريعهم- العمل مع 
المؤسســـات الكبيـــرة والجهات الحكومية، ومع الشـــركات الصغيرة 

واألفراد في آن واحد.
رواد األعمـــال في بداية ســـنواتهم التجارية عـــادة ما يكونون بين 
خيارين، إما التركيز على المناقصات الحكومية والمشاريع الكبيرة 
مـــع كبار التجـــار أو على األفراد والشـــركات الصغيـــرة، والواقع أن 
الخياريـــن قد يتســـببان بخســـائر للشـــركة، فالعمل مـــع المناقصات 
الحكومية والشـــركات الكبـــرى ممتاز جدًا ومربح فـــي العادة، لكن 
مـــع طبيعـــة تأخـــر المدفوعـــات والحاجـــة للســـيولة خصوصـــًا في 
بداية المشـــروع، يصبح األمر شـــبه مســـتحيل إلمكانية االستمرار، 
أمـــا الخيار الثاني في الغالب، فيؤمن ســـيولة نقدية جيدة، لكنه ال 
يساعد في تطوير رأس المال مما يجعل الشركات عرضة للخسارة 
في حال قلة المبيعات لعدة شـــهور متتالية بسبب عوامل متعددة 

منها الخارجية كما حصل مع الجائحة.
مـــن ناحية أخـــرى يعاني المبادرون من قلة الدعـــم مقارنة بالتجار 
الكبـــار وحتى األفـــراد، فكثير من مبادرات الدعـــم المقدمة لألفراد 
ال تقـــدم لـــرواد األعمال بصفتهم تجارًا، لكـــن بنفس الوقت ال يقدم 
لـــرواد األعمال ما يقـــدم لكبار التجار من فرص ودعم وتســـهيالت 
تجاريـــة، وال حتـــى أصـــوات فـــي غرفـــة الصناعـــة والتجـــارة التي 
يصـــل صوت التجـــار الكبار لــــ 128 مرة أكثر من رائـــد األعمال في 
المؤسســـات الصغيرة، من دون األخذ باالعتبار حســـاب كوتا وهم 

من يمثلون أكثر 90 ٪ من حجم الشركات في البحرين.
علـــى مســـتوى اجتماعـــي يعامـــل رواد األعمـــال معاملة شـــاه بندر 
التجـــار، ويعتقـــد الكثيـــر من األفراد بـــأن كل رائد عمل هـــو بمثابة 
بيـــل جيتـــس، والواقـــع أن رواد األعمال هم األكثـــر مخاطرة، ففي 
حـــال خســـارتهم ال يوجـــد جهـــة تعوضهـــم وال راتب تعطـــل، وهم 
معرضـــون حتى للســـجن في بعـــض األحيان، متناســـين بأن أغلب 
الوظائـــف الموجـــودة فـــي الســـوق هي بســـبب رواد األعمـــال، وأن 
أنجـــح اقتصادات العالم هي من تعتمد على المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.

مناشدة للمجتمع

صغار التجار هم أفراد طبيعيون يعيشـــون حياة عادية، معرضون 
معيشتهم للمخاطر في سبيل لقمة عيشهم وعيش أبنائهم، إضافة 
لما توفره مشـــاريعهم من فرص عمل ودعم  لالقتصاد، يحتاجون 
لمســـافة أمان خلفهم؛ حتى ال يســـقطوا في الهاوية عند أول لكمة، 

وإن لم يستحقوا الثناء، فعلى أقل تقدير هم بحاجة لإلنصاف.

خليل القاهري

الزياني يزور “الملكية للجبيل وينبع”
أشاد بما تهيئه من بيئة جاذبة الستقطاب االستثمارات العالمية

فـــي إطار الزيـــارة الرســـمية التي يقوم 
بها إلى السعودية وعلى هامش اختتام 
أعمال قمة مســـتقبل المعادن، قام وفد 
مملكـــة البحرين برئاســـة وزير الصناعة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
والوفـــد المرافـــق لـــه بزيارة إلـــى الهيئة 
الملكيـــة للجبيل وينبـــع بمدينة الجبيل 
الصناعيـــة علـــى هامـــش مشـــاركته في 
فـــي  المعـــادن، وكان  أعمـــال مســـتقبل 
مقدمـــة مســـتقبليه الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل وينبـــع أحمـــد 
بـــن زيـــد آل حســـين وعـــدد مـــن كبـــار 

المسؤولين بالهيئة.
واســـتمع الوزيـــر لشـــرح مفصـــل حـــول 
قـــام  الـــذي  الهيئـــة  فـــي  العمـــل  آليـــات 
باســـتعراض نشـــأة الهيئة التي تأسست 
بموجـــب مرســـوم ملكي أصـــدره الملك 
خالـــد بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود فـــي 
العام 1975، والتـــي ُتعنى بتنفيذ خطة 
التجهيـــزات األساســـية الالزمـــة إلعداد 
كمنطقتيـــن  وينبـــع  الجبيـــل  منطقتـــي 
صناعيتيـــن بميزانيـــة مســـتقلة لتنفيـــذ 
أعمالهـــا، إضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء 
على عمل الهيئة في تخطيط وتشجيع 
الصناعيـــة  المـــدن  وإدارة  لالســـتثمار 
للمواطـــن  نوعيـــة  خدمـــات  وتقديـــم 
وللشـــركات على حـــٍد ســـواء، إذ تعرف 
الزياني على القصة النموذجية إلنشـــاء 
وتشغيل وتطوير وإدارة مدينة الجبيل 

الصناعية.
وصـــرح الرئيس التنفيـــذي للهيئة أحمد 

بن زيد آل حسين بأنه تم إنشاء مدينة 
الجبيل الصناعية كمدينة مســـتقلة في 
حين تكـــون المفوضية العليا مســـؤولة 

عـــن جميـــع الخدمـــات المدنيـــة داخلها 
كالتعليم والصحة واألمن والبلدية.

وهدفت زيارة الزياني للهيئة إلى تبادل 

الخبـــرات والتجـــارب واالســـتفادة منها 
في تخطيط وتطويـــر المدن الصناعية 
في المملكة الحالية منها والمســـتقبلية، 

متبوعـــة بزيـــارة إلى عدد مـــن المصانع 
التـــي قامت الهيئـــة الملكية بتنســـيقها، 
وجولـــة تفقدية فـــي المدينـــة، وتقديم 

عـــدد مـــن العـــروض للشـــركات الواقعة 
في المدينـــة، حيث زار الزياني ورئيس 
الهيئة أحمد آل حسين بزيارة إلى مصنع 
المحـــدودة،  للصناعـــة  االتحـــاد  شـــركة 
وشـــركة خالد الزاهـــد وأوالده، ومصنع 
زيـــارة  إلـــى  لألغذيـــة، إضافـــة  الزامـــل 
تـــم  التـــي  الصناعيـــة  الجبيـــل  منطقـــة 
خاللهـــا التعرف على المنطقة الصناعية 

والسكنية بها.
وأشاد الزياني بالجهود الكبيرة والتطور 
الذي شهدته منطقة الجبيل وينبع، الذي 
يعكس االستراتيجية الصناعية الكبرى 
للسعودية وعمل الهيئة الملكية للجبيل 
وينبـــع، مثمنا الـــدور الكبير الـــذي تقوم 
بـــه الهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل وينبـــع في 
دعم االستثمار وإدارة المدن الصناعية 
وخلـــق  اختصاصاتهـــا  اختـــالف  علـــى 
بيئـــة جاذبـــة للمزيـــد من االســـتثمارات 
هـــذه  مثـــل  ألهميـــة  منوهـــا  العالميـــة، 
الزيارات واللقاءات لالســـتفادة وتبادل 
الخبرات الثنائيـــة الذي يصب في إطار 
العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتعـــد منطقـــة الجبيـــل وينبع مـــن أهم 
واالســـتراتيجية  الصناعيـــة  المناطـــق 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، إذ تهدف 
الهيئـــة الملكية إلى وضـــع هذه المنطقة 
للمســـتثمرين  أول  كخيـــار  الصناعيـــة 
فـــي قطاع الصناعـــات البتروكيماوية و 
الصناعـــات الكثيفة الســـتخدام للطاقة 
التي تعد المساهم الرئيس في عمليات 

النمو والتنمية االقتصادية.



قال عضو مجلس الشــورى درويش المناعي إن ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والســياحة بشــأن إســتراتيجية 
قطــاع الصناعــة 2026-2022 يبيــن الهــدف األساســي مــن هــذه اإلســتراتيجية، وهو تعزيــز موقع ومكانــة البحرين 
للوصــول لصناعــة متطــورة ومســتدامة ركيزتها مبــادرات مبتكرة ومتقدمــة، خصوصًا وأن الحكومة برئاســة ولي 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، تولي دعــم قطاع الصناعة 

اهتمامًا بالغًا بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في توفير الفرص النوعية للمواطنين.

وبين في ندوة البالد االقتصادية 
بعنوان “اإلستراتيجية الصناعية 
صناعـــة  نحـــو   ..2026  2022-
رفـــع  أن  مســـتدامة”  متطـــورة 
الناتـــج  فـــي  القطـــاع  مســـاهمة 
 1,865 مـــن  اإلجمالـــي  المحلـــي 
مليـــار بحرينـــي في العـــام 2019 
 ،2026 العـــام   فـــي   2,544 إلـــى 
بمعنـــى أن رفع النســـبة من 12,8 
 14,5 إلـــى   2019 العـــام  % فـــي 
% فـــي العـــام 2026 يتحقق من 
خالل تعزيـــز الصناعات الوطنية 
واالســـتثمار في البنيـــة التحتية 
المســـتثمرين  وتحســـين تجربـــة 
مهنيـــا  البحرينييـــن  وتوجيـــه 
وتحديث القوانين والتشريعات؛ 
الممارســـات  مـــع  لتتماشـــى 
الدولية، مشـــيرًا إلـــى أن الخطط 
التـــي ُطرحـــت طموحـــة وممكن 
تحقيقها، حيث إن عمرها خمس 
ســـنوات واألرقام والنسب كذلك 

معقولة لعمر الخطة.
ونـــوه إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى 
تقييـــم الخطـــة بصـــورة ســـنوية؛ 
االتجـــاه  فـــي  ســـيرها  لضمـــان 
الصحيـــح، وال أن يتـــرك التقييـــم 
لنهايـــة الخطـــة، كذلـــك يجب أن 
يصاحـــب الخطـــة برنامـــج عمـــل 
وتحديـــد الجهات المســـؤولة عن 
التنفيـــذ ومطلوب الشـــفافية في 
بيـــان االمتيـــازات التـــي توفرهـــا 
البحرين للمستثمر عن غيرها في 
المنطقة، خصوصًا الدول القريبة 
منا ألجل جلب المستثمر، وتكون 
هذه االمتيـــازات مـــع االلتزامات 
المطلوبة من المستثمر مطروحة 
وذلـــك بعيـــدًا عـــن التفرقـــة بيـــن 
توافـــرت  إذا  وآخـــر،  مســـتثمر 
هـــذه العناصر من المؤكد ســـيتم 
اإلســـتراتيجية  هـــذه  تحقيـــق 

المنشودة.
الجهـــة  “إن  المناعـــي:  وأضـــاف 
التشـــريعية تـــدرك أهميـــة عملها؛ 
مـــن أجـــل إنجـــاح إســـتراتيجية 
دائمـــًا  ونحـــن  الصناعـــة،  قطـــاع 
نســـعٰى إلى تحديث التشريعات؛ 
مـــع  تتماشـــى  أن  أجـــل  مـــن 
وكذلـــك  الدوليـــة،  الممارســـات 
التشـــريعات  تحديـــث  نحـــاول 
القديمـــة كلمـــا دعـــت الضـــرورة، 
ولذلـــك تجـــد التشـــريعات عندنا 

في تطور مستمر.”
وفيمـــا يتعلق بزيـــادة الصادرات 
وطنية المنشـــأ، أكـــد المناعي أن 
اإلســـتراتيجية تهـــدف إلـــى رفع 

قيمة صـــادرات القطاع الصناعي 
من 2,168 مليـــار دينار في العام 
2019 إلى 2,457 في العام 2026 
بمعنـــى رفع النســـبة من 70,1 % 
في العام 2019 إلى 80,1 % في 
العـــام 2026، موضحـــًا أنه يجب 
منح امتيازات تنافس المعروض 
كفـــاءة  رفـــع  مـــع  المنطقـــة  فـــي 
ضمـــان التمويل لمركز الصادرات 
لتناسب قيمة الصادرات المرجو 
الوصـــول إليها، وقد تم تأســـيس 
مركز الصـــادرات حديثًا، وإحدى 

توصيات خطة األعمال الوطنية 
التي أعـــدت حديثًا من قبلنا هي 
رفـــع مبالـــغ ســـقف التمويـــل؛ من 
أجـــل تحقيـــق هـــذه الزيـــادة في 
قيمة التصدير بنســـبة 10 % في 

السنوات الخمس المقبلة.
هـــذه  بـــأن  المناعـــي  وأفـــاد 
اإلســـتراتيجية ستشـــكل فرصـــة 
العامليـــن  عـــدد  إجمالـــي  لرفـــع 
القطـــاع  هـــذا  فـــي  المواطنيـــن 
الصناعـــي والتـــي من المقـــرر أن 
ترتفـــع مـــن 59،209 عامليـــن في 

العـــام 2019 إلـــى 65،291 عامالً 
رفـــع  بمعنـــى   ،2026 العـــام  فـــي 
النســـبة من 23 % في 2019 الى 
25,3 % فـــي العام 2026، مؤكدًا 
أن هذه اإلســـتراتيجية تتماشـــى 
للرؤيـــة  الرئيســـي  الهـــدف  مـــع 
حيـــث  مـــن   ،2030 االقتصاديـــة 

جعل البحريني الخيار األول.
وتابع: “طبعا يتم ذلك عبر توجيه 
خـــالل  مـــن  مهنيـــا  البحرينييـــن 
التعليميـــة  الجهـــات  مـــع  العمـــل 
برامـــج  لتوفيـــر  والتدريبيـــة؛ 
وورش  تخصصيـــة  صناعيـــة 
متطلبـــات  مـــع  تتماشـــى  عمـــل 

برامـــج  وإطـــالق  العمـــل  ســـوق 
لتنميـــة مهـــارات البحرينيين عبر 
فـــي  عالميـــة  احترافيـــة  برامـــج 
القطاع الصناعي بتدشين برامج 
البحرينيين  تحفيزية؛ لتوظيـــف 
حوافـــز  وإعطـــاء  تشـــجيع  مـــع 
مجزيـــة للمصانـــع وتوفير فرص 
تدريبيـــة لخريجي التعليم الفني 

والمهني”.
ويـــرى المناعـــي ضـــرورة توفيـــر 
مـــع  وتشـــريعات  تحتيـــة  بنيـــة 
التقييـــم الـــدوري للخطط، كذلك 
مطلـــوب مـــن أجـــل نجـــاح هـــذه 
القطـــاع  دور  وتفعيـــل  الخطـــط 
الخـــاص بالمشـــاركة الفعليـــة في 
االقتصاديـــة؛  السياســـات  رســـم 
ألنـــه فـــي النهايـــة مطلـــوب منـــه 
داعيـــًا  التنفيـــذ،  فـــي  المشـــاركة 
ذات  الجهـــات  جميـــع  لتكاتـــف 
هـــذه  لتحقيـــق  االختصـــاص؛ 
المنشودة، حيث  اإلســـتراتيجية 
إنـــه إذا توافـــرت هـــذه العناصـــر 
مـــن المؤكـــد ســـيتم تحقيق هذه 

اإلستراتيجية الطموحة.
العمالـــة  تزويـــد  أهميـــة  وأكـــد 
التـــي  بالمهـــارات  الوطنيـــة 
يحتاجهـــا ســـوق العمـــل، مـــع أن 
أفضـــل  لديهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
العناصـــر البشـــرية فـــي المنطقة، 
والدليـــل علـــى ذلـــك أن البحرين 
كانت سباقة في الريادة والنجاح 
وكذلـــك  المصـــارف  إدارة  فـــي 
قباطـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  لديهـــا 
الطائرات التجاريـــة والعديد من 
دول  فـــي  يعملـــون  البحرينييـــن 
الخليـــج فـــي المصارف، مشـــددًا 
علـــى أن العامـــل البحرينـــي أقل 
كلفـــة من األجنبي؛ ألنه ال يحتاج 
أو  مواصـــالت  أو  ســـكن  إلـــى 
تأشيرات سفر، والمطلوب تأهيل 
البحريني مـــن أجل أن يكون هو 

الخيار األول للتوظيف.

10 % الزيادة المتوقعة في قيمة التصدير في 5 سنوات
دعا لتقييم الخطة سنوياً وعدم التفرقة بين المستثمرين .. المناعي:

العامـــل البحرينـــي أقـــل كلفـــة مـــن األجنبـــي لعـــدم حاجتـــه لعـــاوة ســـكن وتأشـــيرات الســـفر

درويش المناعي

“اإلستراتيجية الصناعية” ستعزز مكانة مملكة البحرين االقتصادية
قــال الزميــل حســن عبدالنبــي خالل إدارته نــدوة البالد االقتصادية بعنــوان “اإلســتراتيجية الصناعية -2022 2026.. نحــو صناعة متطورة 
مســتدامة” إن إســتراتيجية قطاع الصناعة “2026-2022” والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخّطة التعافي االقتصادي، 
ســتعزز من مســاهمة القطاع الصناعي بصورة أكبر في الناتج المحّلي اإلجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشــأ، وتوفير 
فرص عمل واعدة للمواطنين، كما ســتركز اإلســتراتيجية على دعم تحّول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم االقتصاد 
الدائــري للكربــون والحوكمــة البيئيــة واالجتماعية، وتشــجيع االســتثمار فــي البنية التحتيــة التكنولوجيــة ورقمنة التصنيع، وزيــادة كفاءة 
سالسل اإلمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية؛ بما يسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين االقتصادية، للوصول لصناعة 

متطّورة وُمستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة وُمتقّدمة.

اإلســـتراتيجية  أن  إلـــى  حســـن  وأشـــار 
تســـتهدف عـــددًا مـــن الصناعـــات التـــي 
توّفـــر فرصـــًا للنمـــو واالزدهـــار، الســـيما 
قطاعـــي  فـــي  التحويليـــة  الصناعـــات 
األلمنيـــوم والبتروكيماويـــات، باإلضافـــة 
والمتمثلـــة  النظيفـــة  الصناعـــات  إلـــى 

فـــي الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجيـــن 
األخضر واألزرق مـــا يدعم التزام مملكة 
الحيـــاد  إلـــى  الوصـــول  فـــي  البحريـــن 
الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب 
الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات 
اإللكترونيـــات الدقيقـــة، باالرتكاز على 5 

محاور أساســـية، وهي: تعزيز الصناعات 
الوطنية، واالستثمار في البنية التحتية، 
وتحسين تجربة المســـتثمرين، وتوجيه 
البحرينييـــن مهنيـــًا، وتحديـــث القوانين 
والتشريعات بما يخدم استقطاب المزيد 

حسن عبدالنبي من رؤوس األموال للقطاع الصناعي.
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قــال نائــب رئيــس لجنــة الصناعة والطاقــة في غرفة تجــارة وصناعــة البحرين، 
ياســر آل رحمــة، إن هــدف الحكومــة خلــق بيئــة اقتصادية مســتدامة للســنوات 
المقبلــة عبــر اإلعــان عــن المشــاريع الكبــرى ومــا تضمنهــا مــن المــدن الجديــدة 

ومشاريع البنى التحتية الكبرى.

وقـــال آل رحمة “ما جـــرى الحديث عنه 
هـــو الســـعي القتصـــاد أخضـــر وكما هو 
ف االقتصاد األخضر  متعارف عليه، ُيعرَّ
Green Economy بأنـــه اقتصاد يهدف 
إلى الحّد من المخاطر البيئية وتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة دون أن تؤدي إلى 
حالة مـــن التدهور البيئـــي، وهو يرتبط 
بشـــكل وثيـــق باالقتصـــاد اإليكولوجي، 
لكنـــه يتمتـــع بتركيز أقوى مـــن الناحية 

السياسية”.
وأردف قائـــاً خـــال اســـتعراضه تقرير 
االقتصـــاد األخضر الصادر عـــن برنامج 
العـــام  فـــي  للبيئـــة  المتحـــدة  األمـــم 
2011: “لكـــي يكـــون االقتصـــاد أخضـــر، 
ال ينبغـــي أن يكـــون فعـــااًل فحســـب، بل 
أن يكـــون عـــاداًل أيًضـــا، إذ تعنـــي هـــذه 
العدالة االعتـــراف بأبعاد المســـاواة من 
الناحيـــة المالية على المســـتوى العالمي 

والمحلـــي، خصوصًا في ضمان التحول 
العـــادل إلى اقتصاد منخفـــض الكربون 
الســـتخدام  بالنســـبة  بالكفـــاءة  يّتســـم 

الموارد والشمولية االجتماعية”.
وأوضح آل رحمة أن من الســـمات التي 
النُّظـــم  عـــن  األخضـــر  االقتصـــاد  تمّيـــز 
االقتصاديـــة الســـابقة، وضعـــه تقييًمـــا 
مباشـــًرا لرأس المال الطبيعي وخدمات 
قيمـــة  ذا  بوصفـــه  البيئـــي؛  النظـــام 
اقتصاديـــة، إلـــى جانـــب تمّتعـــه بنظـــام 
محاســـبة بيئيـــة كاملـــة التكلفـــة، حيث 
ع التكاليف الخارجية  يتم من خاله تتبُّ
التـــي ُتعّمم على المجتمـــع عبر األنظمة 

البيئية بشكل موثوق.
وأشـــار إلـــى أن زيادة مســـاهمة القطاع 
الصناعي في الناتـــج المحلي تعتبر من 
أولويـــات أي اقتصـــاد، حيـــث يعـــد أكبر 
المشـــغلين من ناحيـــة الوظائف مقارنة 

بالقطاعات األخرى، كما أن للقطاع دورًا 
إيجابيًا في أي اقتصاد من جانب تعزيز 
الصادرات وتخفيـــض الميزان التجاري 
مـــا بين الـــدول، فضاً عن إســـهامه في 

تدفق النقد إلى داخل المملكة.
وبين أن الجائحـــة أعطت العالم الكثير 
مـــن الـــدروس، ومـــن ضمنهـــا أال نعتمـــد 
على بلـــدان بعيدة لتوفيـــر احتياجاتنا، 
الشـــحن  كلـــف  ارتفـــاع  مـــع  خصوصـــًا 
أوجدت فرص هائلة الستقطاب الكثير 

من الصناعات وتوطينها في البحرين.

ومـــع التطور الصناعي قال إن أســـاليب 
التصنيـــع تطـــورت ولم يعـــد العامل ذو 
المهارات البســـيطة هو المطلوب، ولكن 
األتمتـــة  فـــي  العاليـــة  المهـــارات  ذوي 
قطـــاع  يقـــودون  مـــن  هـــم  والبرمجـــة 
الصناعة، فالتصنيع القائم على المعرفة 
وتطبيق األتمتة في أي منتج ممكن أن 

ننافس فيه كل العالم.
وعـــن الصناعـــات التحويليـــة، قـــال آل 
رحمـــة “فـــي فبراير2021 دعـــا صندوق 
النقد العربي في دراســـة أشارت إلى أن 

قطاع الصناعات التحويلية يلعب دورًا 
حيويـــًا فـــي تحقيـــق النمـــو االقتصادي 
المســـتدام”، موضحُا أنـــه يعتبر المحرك 
الرئيســـي للنمو االقتصـــادي في العديد 
مـــن الـــدول. بناًء عليـــه، تســـعى الدول 
دومـــًا إلـــى اقتنـــاء التقنيـــات الحديثة؛ 
بهـــدف زيـــادة اإلنتـــاج ورفـــع الكفـــاءة 
اإلنتاجيـــة والقـــدرة التنافســـية لقطـــاع 
الصناعـــة التحويليـــة وتغطيـــة الطلـــب 
المحلـــي من الســـلع الوطنيـــة، وتصدير 
الفائـــض مـــن المنتجـــات إلى األســـواق 
العالمية وتحريك عجلة النمو والتنمية 

االقتصادية”.
وفيمـــا يتعلق بفـــرص مشـــاريع القطاع 
الخاص في المشـــاريع التنموية الكبرى 
آل  قـــال  الخمـــس،  المـــدن  وتخطيـــط 

رحمة: “تم طرح بعض المشاريع الكبرى 
الخـــاص  للقطـــاع  اســـتثمارية  كفـــرص 
 Built Operate( كمترو البحرين بنظام
Transfer) BOT &، ويعـــد هـــذا الطـــرح 
رائدًا وفرصة حقيقية؛ إلنشـــاء شركات 
مســـاهمة عامـــة، والقيـــام بمثـــل هـــذه 
المشـــاريع ويجب علـــى القطاع الخاص 
البحرينـــي والخليجـــي االســـتفادة مـــن 

هذه الفرص قبل الشركات العالمية”.
البنـــى  فـــي  االســـتثمار  “أن  وأضـــاف: 
والكهربـــاء  الميـــاه  كشـــبكات  التحتيـــة 
  BOT ممكـــن أن تتم عن طريق نظام الـ
ويمكن أن تكون فرصة للقطاع التجاري 
والصناعـــي فـــي المملكـــة، هـــذا النـــوع 
من االســـتثمار أصبح من االســـتثمارات 

الناجحة والمعروفة إقليميا”.

قال عبدالكريم راشــد، باحث دكتوراه في البيئة والتنمية المســتدامة، 
إن مملكــة البحريــن تولــي اهتمامــا بالغــا فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة، ويتجلــى ذلــك فــي برنامــج الحكومــة لألعــوام األربعة من 
2019 وحتــى 2022 الــذي حــدد 3 أولويــات منهــا: االســتدامة الماليــة 

والتنمية االقتصادية - و تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

كمـــا أن البحريـــن قدمـــت تقريرهـــا 
التنميـــة  ألهـــداف  الطوعـــي 
موقعـــا  وخصصـــت  المســـتدامة، 
إلكترونيـــا لمتابعة ما يتـــم إنجازه، 
مبينـــا أن اإلســـتراتيجية تنبثق من 
ذلـــك البرنامـــج، ومـــن خـــال ركائز 
االســـتراتيجية يتضـــح جليـــًا بـــأن 
االســـتراتيجية تهدف إلـــى التنمية 
المســـتدامة للقطاع الصناعي، مثاً 
االقتصـــاد  تطبيـــق  إلـــى  التحـــول 
وهـــي  أهـــداف   4 يشـــمل  الدائـــري 

المســـتدامة  واالســـتهاك  اإلنتـــاج 
والنمو االقتصادي والعمل المناخي 
والمـــدن والمجتمعات المســـتدامة، 
باإلضافة إلى األهداف التي ذكرت 

في االقتصاد الدائري. 
االســـتراتيجية  أن  إلـــى  ولفـــت 
تغطـــي معظـــم األهـــداف، وتشـــكل 
هـــذه األهـــداف تحـــوال منهجيا في 
مجموعة من المجاالت المترابطة. 
الصناعيـــة  الثـــورة  أن  وأوضـــح 
الصناعـــي  العصـــر  هـــي  الرابعـــة 

الثـــورة  منـــذ  الرابـــع  الرئيســـي 
الصناعيـــة األولى في القرن الثامن 
عشـــر، وتشـــمل عدة مجـــاالت مثل 
الـــذكاء االصطناعـــي، والروبوتات، 

وإنترنت األشياء، والمركبات ذاتية 
الحكـــم، والطباعـــة ثاثيـــة األبعاد، 
Quan� الكموميـــة  (والحوســـبة 

الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا   ،)tum

وتكنولوجيا النانو.
خليـــج  إطـــاق  أن  إلـــى  وأشـــار 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
 2018 عـــام  فـــي   )FinTech Bay)
يعتبر خطـــوة مهمـــة للبحرين نحو 
للتكنولوجيـــا  مركـــًزا  تصبـــح  أن 
واالبتـــكار، كمـــا أن عليهـــا مواصلة 
لتمكيـــن  التحتيـــة  بنيتهـــا  تطويـــر 
التطورات باســـتخدام التكنولوجيا 
الصناعيـــة  بالثـــورة  الصلـــة  ذات 

الرابعـــة مـــع تحديث إطـــار حوكمة 
الشركات وجذب المستثمرين. 

فـــي  صـــدرت  دراســـة  وحســـب 
2020 بعنـــوان )البحريـــن والثـــورة 
معهـــد  عـــن  الرابعـــة(  الصناعيـــة 
ميلكن، أشـــارت الدراسة بأنه يمكن 
التغلـــب على التحديـــات من خال 
مساعدة الشـــركات متناهية الصغر 
علـــى النمـــو واســـتقطاب الكفاءات 

والخبرات العالمية.

الجائحة أعطتنا دروسا بعدم االعتماد على دول بعيدة لتوفير احتياجاتنا

مساعدة الشركات متناهية الصغر واستقطاب الكفاءات للتغلب على التحديات الصناعية

ذوو المهارات العالية في األتمتة والبرمجة هم من يقودون الصناعة.. آل رحمة:

أكد أهمية تحديث إطار حوكمة الشركات وجذب المستثمرين.. باحث تنموي:

ياسر آل رحمة

عبدالكريم راشد

قالــت مســؤولة التخطيــط االســتراتيجي والدراســات في صــادرات البحريــن، رباب 
خلــف، إن تنميــة التصديــر في القطاع الصناعي تعتبر أحــد أهداف النمو االقتصادي 
وفرصــة ذهبيــة للتوســع فــي األعمــال عنــد المؤسســات وتضمــن لهــم الوصــول الــى 
شــريحة أكبــر مــن المســتهلكين ونيــل عوائــد ماليــة وربحيــة أكبــر، كما تعــزز خبرتهم 

باألسواق العالمية. 

المســـتوى  علـــى  “أمـــا  خلـــف  وأضافـــت 
الوطنـــي، تنعكـــس فوائـــد الصـــادرات من 
خـــال زيادة المـــوارد من النقـــد األجنبي، 
جـــذب  جديـــدة،  عمـــل  فـــرص  خلـــق 
االستثمارات المحلية واألجنبية، انتعاش 

التجارة في األسواق”.
وبينـــت أن المؤسســـات البحرينية تمتلك 
قـــدرات إنتاجيـــة كبيرة وتمتـــاز بالكفاءة 
والجودة العالية ومن الضروري استغال 
التنـــوع  المميـــزات وعكســـها علـــى  هـــذه 
الســـلعي وتعزيز تنافســـيتها في األسواق 

الخارجية.
واردفت قائلـــة “بلغت الصادرات الوطنية 
صـــادرات  قبـــل  مـــن  المدعومـــة  المنشـــأ 
البحريـــن منـــذ تدشـــينها أ كثـــر مـــن 120 

مليـــون دوالر أميركـــي )صناعات مختلفة 
الصناعـــات  الحديـــد،  األلمنيـــوم،  مثـــل 

الهندسية، األلبسة و المواد الغذائية(.
صـــادرات  “توظـــف  إن  خلـــف  وقالـــت 
البحريـــن كل إمكانياتهـــا نحو تطوير بيئة 
ورفـــع  التصديريـــة  والقـــدرات  التصديـــر 
تنافســـية الصناعـــة المحليـــة لتصـــل إلـــى 
األسواق الدولية ولتكون رافدا لاقتصاد 
الوطني تماشـــيا مـــع الرؤيـــة االقتصادية 
2030 وتطلعـــات القيـــادة الرشـــيدة نحـــو 
تنزيع مصادر الدخل االقتصادي الوطني”.
وبينت خلف أن مهمـــة صادرات البحرين 
ترتكـــز علـــى ترويـــج وتســـريع معـــدالت 
نمـــو الصـــادرات مـــن منتجـــات وخدمات 
صنعـــت فـــي البحريـــن، وكذلـــك تحســـين 

والخدمـــات  التصديريـــة  البيئـــة  كفـــاءة 
الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات 
التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت 
وتمكينهم من ترســـيخ واثبات تواجدهم 
معـــدالت  ذات  تصديـــر  اســـواق  علـــى 
نمـــو عاليـــة، وتعتبـــر صـــادرات البحريـــن 
بتطويـــر  مختصـــة  وطنيـــة  مبـــادرة  أول 
تصديـــر المنتجـــات والخدمـــات الوطنيـــة 
المنشـــأ ودعم توســـعة أعمال المؤسسات 
وازدهارهـــا علـــى نطاق عالمـــي، يتم ذلك 

الخدمـــات  مختلـــف  تقديـــم  خـــال  مـــن 
والحلـــول التـــي تدعـــم القطـــاع الصناعي 

بشكل كبير.
وأشـــارت إلى توفير خدمة تأمين ائتمان 
الصادرات، الهدف منها حماية المصدرين 
مـــن  المترتبـــة  المحتملـــة  المخاطـــر  مـــن 
عدم ســـداد المشـــتري. ومـــن خالها ُتقدم 
صـــادرات البحريـــن دعمًا ماليًا بنســـبة 80 
% مـــن معـــدل قســـط التأميـــن ورســـوم 
المعامـــات، إلى جانـــب تغطية 80 % من 

رسوم تقييم المشـــتري ورسوم التطبيق، 
وتضمـــن حصـــول المؤسســـات البحرينية 
علـــى تعويـــض نســـبته 90 % علـــى األقل 
في حالة تخلف موردين الخدمة/الســـلعة 
عـــن الســـداد، وهـــذه الخدمـــة مهمـــة جدا 
للمصدريـــن فـــي القطـــاع الصناعـــي ألنهـــا 
تســـاعدهم على استكشـــاف وتصدير الى 
اســـواق جديـــدة بثقـــة عالية وفـــي نفس 
الوقـــت تضمـــن الربحية تحـــت أي ظرف 

كان.  
وأضافت: “توفر صادرات البحرين خدمة 
شـــحن الصـــادرات واللوجســـتية، وتعتبر 
من اهم خدماتنا الرئيسية الي من خالها 
نقدم عروضا حصرية على أسعار الشحن 
تصل حتى 60 % أقل من أســـعار السوق 
البـــري  الشـــحن  وســـائل  كافـــة  وتغطـــي 
والبحري والجوي، وإن الهدف األساســـي 
مـــن هـــذه الخدمـــة هـــو تخفيـــف تكاليف 
الشـــحن علـــى المَصدر وفـــي نفس الوقت 
للخدمـــات  أكبـــر  شـــبكة  مـــن  االســـتفادة 

اللوجستية”. 
وأضافت: “تعمل صـــادرات البحرين على 
الشـــركات  مـــع  ترســـيخ عاقـــات متينـــة 

والمؤسســـات  والعالميـــة  اإلقليميـــة 
الحكوميـــة المحليـــة والعالميـــة والعديـــد 
مشـــترين،  شـــركات،  مـــن  المعنييـــن  مـــن 
مورديـــن، غـــرف تجارة وصناعـــة، هيئات 
التجارة لفتح أبواب الشراكات في جميع 
انحـــاء العالم مما سيســـهم فـــي مضاعفة 
القيـــم التصديريـــة واقامـــة روابـــط لربط 
بالمســـتهلكين  البحرينيـــة  المؤسســـات 

الدوليين المناسبين”.
وأوضحـــت أن صادرات البحرين شـــهدت 
تنوعـــا فـــي الصـــادرات وتمكنت بتيســـير 
العديد مـــن عمليات التصدير لمؤسســـات 
مـــن مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة مـــن 
ضمنها األلمنيـــوم، الحديد، الذهب وحتى 
التدويـــر  بإعـــادة  المختصـــة  الصناعـــات 
أن  مؤكـــدة  وغيرهـــا،  الغذائيـــة  والمـــواد 
القوة فـــي الصناعة ترتكـــز على قطاعات 
باقـــى  إلـــى  الفتـــه  والحديـــد،  األلمنيـــوم 
القطاعـــات الصناعيـــة تقـــوم بـــأداء جيـــد 
مثـــل المـــواد الغذائيـــة وحتـــى القطاعات 
الجديدة على المنطقة مثل إعادة التدوير 
)الســـكراب( والقطـــاع األخضر الذي يتميز 

بالمنتجات الصديقة للبيئة.

الصادرات الوطنية المنشأ المدعومة منذ إطالق “صادرات البحرين”
تركزت على األلمنيوم والحديد والمالبس واألغذية.. خلف:

رباب خلف

business@albiladpress.com
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السبت
أظهـــرت بيانات الجمـــارك، أمس الجمعة، أن صادرات الصيـــن ارتفعت 20.9 % 15 يناير 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 

فـــي ديســـمبر على أســـاس ســـنوي، كما قفـــزت الـــواردات 19.5 % خـــال نفس 
الفترة. وكان محللون قد توقعوا زيادة الصادرات 20 % الشـــهر الماضي بعدما 
ارتفعـــت 22 % فـــي نوفمبر، كما توقعوا نمو الـــواردات 26.3 % بعدما ارتفعت 

31.7 % في نوفمبر. 
وســـجلت الصيـــن فائضا تجاريـــا 94.46 مليار دوالر الشـــهر الماضي، مقارنة مع 
توقعات في المســـح بفائـــض قدره 74.50 مليار دوالر. وســـجلت الصين فائضا 

بلغ 71.72 مليار دوالر في نوفمبر.

94.5 مليار دوالر الفائض التجاري للصين بديسمبر

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات تسهم في تطوير الخدمات واالبتكار
تعزز مكانة البحرين عالميا بالتحول الرقمي.. مسؤولو اتصاالت:

شركات  فــي  تنفيذيون  مسؤولون  أشــاد 
االتصاالت  قطاع  بإستراتيجية  اتصاالت 
ــمــعــلــومــات واالقــتــصــاد  وتــكــنــولــوجــيــا ال
تندرج  والــتــي   )2026  -  2022( الــرقــمــي 
الــواعــدة  القطاعات  تنمية  أولــويــة  ضمن 
أنها  مؤكدين  االقتصادي،  التعافي  بخطة 
الجالة  صــاحــب  ورؤى  تطلعات  تحقق 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الباد المفدى، الهادفة إلى تطوير وتنمية 
والخدمية  اإلنــتــاجــيــة  الــدولــة  قــطــاعــات 
ــى تــنــمــيــة  ــ ــلـــوصـــول إلـ ــاديــــة؛ لـ ــتــــصــ واالقــ

اقتصادية شاملة األبعاد.
ولي  برئاسة  الحكومة  أن  إلــى  وأشــــاروا 
ــوزراء صاحب  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
االتصاالت  قطاع  دعــم  تولي  خليفة،  آل 
وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا، بما 
يرفد مسيرة البناء والتطوير الشاملة في 
المملكة، ويوّفر المزيد من الفرص النوعية 
اإلستراتيجية  بــأن  منّوهين  للمواطنين. 
بــشــركــات  اإلنـــتـــاج  تكثيف  فــي  ستسهم 
االتــصــال وتــطــويــر الــخــدمــات كــافــة التي 
تــقــدمــهــا، بــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــتــطــور 

الرقمي في قطاعات المملكة كافة.

مناخ اقتصادي مثالي

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
عاليًا  نثمن  فينتر:  ميكيل  بتلكو  لشركة 
االتصاالت  قطاع  إستراتيجية  أهــداف 
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالقــتــصــاد 
تأتي  ــتــي  وال  ،)2022-2026( الــرقــمــي 
الجالة  صــاحــب  حــضــرة  لـــرؤى  تحقيقًا 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى، وتــوجــيــهــات صــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الدولة  قطاعات  تنمية  بهدف  ــوزراء؛  الـ
اإلنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة واالقــتــصــاديــة، 
شاملة  اقتصادية  تنمية  إلى  والوصول 

األبعاد.

البالغ  االهتمام  تولي  بتلكو  بــأن  وتــابــع 
وضعتها  التي  اإلستراتيجية  باألهداف 
ــمــا الــمــتــعــّلــقــة بــقــطــاع  ــحــكــومــة، الســّي ال
الشركة  بتلكو  تعتبر  حيث  االتــصــاالت، 
ــدة فـــي تــقــديــم حــلــول  ــ ــرائ ــ الــوطــنــيــة ال
االتـــصـــاالت الــرقــمــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أّن 
محاور اإلستراتيجية التي ترّكزت على 
كتحسين  االتـــصـــاالت  قــطــاع  مستقبل 
مــرتــبــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــؤشــر 
المشاركة اإللكترونية ضمن تقرير األمم 
المتحدة للحكومة االلكترونية، وتطوير 
معايير األمن السيبراني، وجعل البحرين 
المنطقة،  فــي  الــرقــمــي  لابتكار  مــركــًزا 
ــمــنــاخ االقـــتـــصـــادي الــمــثــالــي  ســتــتــيــح ال
لشركات االتصاالت بما فيها شركة بتلكو، 
وتمّكنها من رسم أهدافها اإلستراتيجية 
للتوجّهات  وفًقا  المستقبلية  وخططها 

الوطنية بهذا القطاع الحيوي.

مركز إقليمي استثنائي من جانبه، ثّمن 
البحرين   STC لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الحكيمة  الــقــيــادة  مساعي  بانبيله،  نـــزار 
ــة الــجــهــات  ــافـ والــحــكــومــة الـــمـــوقـــرة وكـ
ــام والـــخـــاص  ــعـ الــمــعــنــيــة بــالــقــطــاعــيــن الـ
لــلــنــهــوض بــاالقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، مــؤكــدًا 
أهــمــيــة إســتــراتــيــجــيــة قــطــاع االتــصــاالت 

ــمــعــلــومــات واالقــتــصــاد  وتــكــنــولــوجــيــا ال
الرقمي، والتي تأتي ضمن خطة التعافي 
القطاع  هــذا  تطوير  وتشمل  االقــتــصــادي 

الواعد وتنميته.
تعمل  البحرين   STC شركة  أن  وأضـــاف 
جــنــبــًا إلـــى جــنــب مـــع شــركــائــهــا لــمــواكــبــة 
وذلك   ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤية 
البنية  في  المستمر  االستثمار  خــال  من 
ومنها  الرقمي  التحول  وعملية  التحتية 
السحابية،  والحوسبة  السيبراني  األمــن 
إلـــى جــانــب تــقــديــم الــحــلــول والــخــدمــات 
األكـــثـــر تـــطـــورًا؛ بــهــدف تــمــكــيــن األفــــراد 
والـــشـــركـــات كـــافـــة مـــن الـــحـــصـــول على 
ــخــدمــات الــرقــمــيــة الــمــمــيــزة،  الــحــلــول وال
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة فـــي دعــم 
االقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين 
عالميًا كمركز إقليمي استثنائي في عملية 

التحول الرقمي.

دعم القطاع الخاص

فــي شــركــة زين  المنتدب  الــمــديــر  ــاد  وأشـ
العابدين  زيــن  هللا  عبد  محمد  البحرين 
ما  مثمنًا  الطموحة،  اإلستراتيجية  بهذه 
لقطاع  اهتمام ودعم  الحكومة من  توليه 
ــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات  ــصــ ــ االت
رفد  في  يسهم  وبما  الرقمي،  واالقتصاد 

المملكة،  فــي  والــتــطــويــر  الــبــنــاء  مــســيــرة 
ــقـــطـــاع مــــن تـــقـــديـــم أفــضــل  ــمــكــيــن الـ وت
والمؤسسات من خال  لألفراد  الخدمات 
تأتي  ريادية  ومبادرات  برامج  مجموعة 
ضــمــن اإلســتــراتــيــجــيــة؛ بــهــدف إحــــداث 
على  ينعكس  وبما  واســع،  إيجابي  صــدى 
تطوير  فــي  ويسهم  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد 
مستويات أداء الخدمات المقدمة مواكبًة 

للمتغيرات الحالية.
ــائـــاً: يــعــتــبــر قــطــاع االتـــصـــاالت  وتـــابـــع قـ
ــمــعــلــومــات واالقــتــصــاد  وتــكــنــولــوجــيــا ال
ــات ذات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــي أحـــــد أبــــــرز الـ ــمـ ــرقـ الـ
وقتنا  في  السيما  المملكة،  في  األولــويــة 
التحول  على  التركيز  يتم  حيث  الحالي 
اإلستراتيجية  أن  والشـــك  اإللــكــتــرونــي، 
موقع  تعزيز  فــي  مباشر  بشكل  ستسهم 
ومكانة البحرين االقتصادية وذلك بفضل 
المبادرات التي وضعتها؛ لتلبي احتياجات 
الذي من شأنه  األمر  الواعد،  القطاع  هذا 
ــمــزيــد مـــن الـــفـــرص وأفــضــل  أن يــوفــر ال

الخدمات للمواطنين.
ــة  ــيـ ــمـ ــن أهـ ــ ــديـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ وأوضــــــــــــح زيــــــــن الـ
شركات  جــهــود  دعــم  فــي  اإلستراتيجية 
والعمل  الرقمي  بالتحول  الخاص  القطاع 
ألحــدث  مــواكــبــة  حديثة  منظومة  ضمن 

التقنيات.

أظهــرت نشــرة التــداول الفصليــة لبورصــة البحريــن للربــع الرابــع مــن العــام الماضــي 2021، أن 
القيمة السوقية للسوق بلغت بنهاية الربع الرابع من العام 2021 ما مجموعه 10.8 مليار دينار، 

مقارنة مع 9.2 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2020، مسجًل ارتفاًعا بنسبة 16.6 %.

وعلى مســـتوى الشـــركات الخمـــس األكبر 
حجًمـــا من حيـــث القيمـــة الســـوقية، فقد 
تصدر البنك األهلي المتحد القائمة بقيمة 
ســـوقية 3,5 مليـــار دينـــار، مشـــكًا ثلـــث 
السوق المالية بنسبة 32.8 % من إجمالي 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  يليـــه  الســـوق، 
بقيمـــة ســـوقية 1,2 مليـــار دينار وبنســـبة 
11.4 % مـــن إجمالـــي الســـوق، وجـــاءت 
شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبـــا( ثالًثا بقيمة 
ســـوقية 1,1 مليار دينار وبنسبة 10.5 % 
مـــن إجمالي الســـوق، وأتت شـــركة بتلكو 
لاتصـــاالت رابعا بقيمة ســـوقية أكثر من 
969 مليـــون دينـــار وبنســـبة 8.9 % مـــن 
إجمالـــي الســـوق، فيمـــا جـــاء ترتيب بنك 
البحرين والكويت خامًســـا بقيمة سوقية 
تجـــاوزت 798 مليون دينار وبنســـبة 7.3 

% من إجمالي السوق.
وأقفل مؤشـــر البحرين العام عند مستوى 
1,797.25 نقطـــة بنهايـــة الربـــع الرابع من 
عام 2021، مســـجا ارتفاعا بنســـبة 20.6 

% مقارنة بمطلع العام.
وقـــد تـــم تـــداول 221.68 مليـــون ســـهم 
بقيمة 43.1 مليـــون دينار في الربع الرابع 
مـــن العام 2021. وســـجلت قيمة التداول 
 2020 العـــام  مـــن  الرابـــع  بالربـــع  مقارنـــة 
حيـــن  فـــي   ،%  11.7 بنســـبة  انخفاًضـــا 
سجلت كمية التداول انخفاًضا بنسبة 18 

%. أما عدد الصفقات فقد ارتفعت بنسبة 
.% 6.3

واســـتحوذ قطاع المال على 63.6 % من 
مجمـــل قيمـــة االســـهم المتداولـــة والتـــي 
بلغـــت 27.4 مليـــون دينـــار أي مـــا يعـــادل 
االســـهم  كميـــة  إجمالـــي  مـــن   %  87.2

المتداولة.
المســـتثمرين  تـــداوالت  قيمـــة  وبلغـــت 
البحرينييـــن فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العام 
مشـــكلة  دينـــار،  مليـــون   66.1 الجـــاري 
76.6 % مـــن اجمالـــي قيمـــة التـــداوالت 
خـــال الفتـــرة، في حين بلغت نســـبة غير 
البحرينييـــن 23.3 % أي مـــا قيمته 20.1 

مليون دينار.
أمـــا بصـــدد حركـــة أســـعار االســـهم فقـــد 
ارتفعت أســـهم 19 شركة مقابل انخفاض 
11 شـــركة فـــي حيـــن حافظت 12 شـــركة 

على أسعارها السابقة.
ومن حيث الشـــركات األكثر نشـــاًطا على 

مســـتوى قيمـــة التداوالت، جاءت شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( فـــي المركز االول 
وبنســـبة  دينـــار  مليـــون   8,71 بإجمالـــي 
20.2 % مـــن إجمالـــي الســـوق. وجـــاءت 
مجموعـــة جـــي اف اتـــش الماليـــة ثانيـــا 
بقيمة تداوالت 8,7 مليون دينار وبنســـبة 
20.1 % مـــن اإلجمالـــي، فيما جـــاء البنك 
األهلي المتحد فـــي المرتبة الثالثة بقيمة 
إجماليـــة 5,7 مليون دينار وبنســـبة 13.4 

% من اإلجمالي. 
ومـــن حيث األســـهم االكثـــر نشـــاًطا على 
مســـتوى الكمية، فقد تصـــدرت مجموعة 
جي اف اتش التداوالت بإجمالي يتجاوز 
41.5 % مـــن  92 مليـــون ســـهم لتشـــكل 
االجمالي، يليه بنك الســـام ثانًيا بإجمالي 
يفوق 51 مليون ســـهم وبنسبة 23 % من 
اإلجمالي، فيما جاء البنك االهلي المتحد 
ثالثا بإجمالي 16,3 مليون ســـهم وبنســـبة 

7.3 % من اإلجمالي.

القيمة السوقية لبورصة البحرين ترتفع 16.6 % لـ 10.8 مليار دينار
“األهلي المتحد” يشّكل أكثر من ثلث إجمالي السوق

المحرر االقتصادي

الشركات الخمس األكبر حجمًا من حيث القيمة السوقية

النسبة من إجمالي السوق )%(القيمة السوقية )دينار(الشركة

البنك األهلي
3,553,251,13532.85المتحد

بنك البحرين
1,236,040,94111.43الوطني

ألمنيوم البحرين
1,136,000,00010.50)ألبا( 

969,645,6008.97بتلكو

بنك البحرين
798,386,0117.38والكويت

7,693,323,68771.13المجموع

تداول 221.6 
 مليون سهم

بـ 43.1 مليون 
دينار بالربع الرابع

76.6 % من 
التداوالت في 3 

أشهر لمستثمرين 
بحرينيين

محمد زين العابدين ميكيل فينتر نزار بانبيله أكد رئيـــس لجنة االنتخابـــات للدورة 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  لمجلـــس   )30(
وصناعـــة البحريـــن عادل المســـقطي 
أنـــه ســـيتم اإلعـــان عـــن فتـــح بـــاب 
األســـماء  إلدراج  الطلبـــات  تقديـــم 
وتحديث وتصحيح البيانات بجدول 
االنتخـــاب لهذه الدورة في األســـبوع 
الثاني من شـــهر فبرايـــر الجاري وفًقا 
للمـــادة )51( مـــن الائحـــة التنفيذيـــة 
لقانـــون الغرفـــة الصـــادرة بالقرار رقم 

)156( لسنة 2013.
جـــاء ذلك في االجتمـــاع الثاني الذي 
عقـــد مؤخـــًرا ببيـــت التجار، برئاســـة 
المســـقطي، وبحضور جميـــع أعضاء 

اللجنة.
ونوه المســـقطي إلى أنه باســـتطاعة 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أعضـــاء 
تدويـــن  ُأهمـــل  الذيـــن  البحريـــن 
أســـماؤهم في جدول االنتخاب بغير 
حـــق أو حصـــل خطـــأ فـــي البيانـــات 
بطلبـــات  التقـــدم  بقيدهـــم  الخاصـــة 
للجنـــة االنتخابات إلدراج أســـماءهم 
البيانـــات  وتصحيـــح  وتحديـــث 
للبيانـــات  طبًقـــا  بقيدهـــم  الخاصـــة 
المـــزودة من القيـــد التجـــاري بوزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة وفًقا 
للمـــادة )49( مـــن الائحـــة التنفيذيـــة 
بالقـــرار  الصـــادرة  الغرفـــة  لقانـــون 

 2013 لســـنة   )156( رقـــم  الـــوزاري 
والُمعدلة بالقـــرار الوزاري رقم )120( 
لســـنة 2020، مشـــيًرا إلـــى أن صحـــة 
جـــدول  فـــي  الـــواردة  المعلومـــات 
الناخـــب  مســـؤولية  مـــن  الناخبيـــن 
نفســـه وليـــس مـــن مســـؤولية لجنـــة 
مـــن   )51( للمـــادة  االنتخابـــات وفًقـــا 

الائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
وأضاف أنه ستعطى لهؤالء األعضاء 
اللجنـــة  رئيـــس  قبـــل  مـــن  إفـــادات 
بطلباتهـــم الُمقدمـــة، علـــى أن تفصل 
لجنـــة االنتخابات فـــي طلبات إدراج 
االســـم وتصحيـــح البيانـــات الخاصة 
بالقيـــد فـــي جـــدول االنتخـــاب فـــي 
مـــدة أقصاها يوما واحـــدا من تاريخ 
تقديـــم الطلـــب، وســـتضيف اللجنـــة 
إلى جدول الناخبين أسماء األعضاء 
الذيـــن لهـــم حـــق االنتخـــاب نتيجـــة 
دراســـتها وتبلغ ُمقدم الطلب بقرارها 
الفاكـــس أو  الهاتـــف أو  عـــن طريـــق 

البريد اإللكتروني.
ولفـــت إلـــى أنـــه ســـيتم نشـــر جدول 
االنتخـــاب علـــى الموقـــع اإللكتروني 
للغرفـــة قبـــل نشـــر اإلعـــان المذكور، 
إضافـــة إلـــى نشـــر اســـتمارة تقديـــم 
الطلبـــات إلدراج األســـماء وتحديـــث 
وتصحيح البيانات بجدول االنتخاب 

على الموقع اإللكتروني للغرفة.

فتح باب قيد وتعديل بيانات 
ناخبي “الغرفة” في فبراير


