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مسيرة حوثية تهاجم موقًعا لنقل النفط في أبوظبي
عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت شـــرطة أبوظبـــي أمـــس اإلثنيـــن عـــن 
انفجـــار صهاريـــج للوقـــود فـــي منطقـــة قريبة 
مـــن خزانات للنفط في حيـــن أعلن المتمردون 
الحوثيـــون فـــي اليمـــن عـــن شـــن هجـــوم في 

اإلمارات.
وأفـــادت الشـــرطة فـــي بيـــان أن حريقـــا اندلـــع 
صباح االثنين وأدى إلى انفجار 3 صهاريج لنقل 
المحروقـــات البترولية في منطقة مصفح آيكاد 
3 بالقـــرب من خزانات أدنـــوك. في موازاة ذلك، 
أعلـــن التحالـــف اعتـــراض وتدميـــر 8 مســـيرات 

التحالف العربي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعوديةأطلقت باتجاه السعودية أمس. )08(

المنامة - وزارة الخارجية

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
بإطـــاق عـــدد مـــن الطائـــرات المســـيرة المفخخـــة باتجـــاه إمـــارة أبوظبي 
بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، مما تســـبب فـــي انفجار ثاثة 
صهاريـــج نقـــل محروقات بتروليـــة، ووقوع حريق في منطقة اإلنشـــاءات 
الجديـــدة قـــرب مطـــار أبوظبي الدولي، ممـــا أدى إلى مقتـــل ثاثة مدنيين 
وإصابـــة آخريـــن بجروح، في اعتـــداء إرهابي جبان يمثل انتهـــاكا للقانون 
الدولي اإلنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداء سافًرا على سيادة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ويبرهن على إصرار هذه الميليشـــيات الحوثية 

اإلرهابية على مواصلة اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة.

البحرين تدين االعتداء الحوثي اآلثم 
على منشآت  في أبوظبي

)03(

20 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Jamada-2 1443 1515 جمادى الثانية
JAN 2022 1818 يناير

Year: 14السنة
No: 4844العدد
Tueالثالثاء

الرفاع- مؤسسة المبرة الخليفية

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن طرح برنامج إثراء الشباب في نسخته 
الرابعـــة والتي ســـتتضمن موســـمين، يمتـــد األول على مدى أســـبوعين في 
فترة عطلة الربيع، وذلك اعتباًرا من تاريخ 15 يناير الحالي والذي سيشهد 
مشـــاركة حوالـــي 60 شـــخًصا، علـــى أن يبدأ الموســـم الثاني خـــال العطلة 

الصيفية في شهر يوليو 2022.
ويتضمن الموسم األول برنامجا يوميا متنوعا يشمل تقديم الورش بنظام 
الدمـــج، أّي حضورًيـــا وافتراضًيا عبر برنامج “زووم” وذلك اتباًعا لتعليمات 

وزارة الصحة والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

“المبرة الخليفية” ُتعلن بدء 
“إثراء الشباب” في نسخته الرابعة

أكدت استشـــارية الطب النفســـي 
االكتئـــاب  أن  الديـــن  نـــور  إيمـــان 
الشـــخصية  واضطـــراب  الشـــديد 
تأتي علـــى رأس الدوافع المؤدية 
إلـــى التفكيـــر باالنتحـــار واإلقدام 

عليه.
وأشـــارت إلى ما تلعبه ضغوطات 
الحيـــاة فـــي وصـــول األشـــخاص 
لمراحـــل متقدمـــة مـــن االكتئـــاب 
وجـــود  جانـــب  إلـــى  الشـــديد، 

االستعداد الوراثي لدى بعضهم.
وقالـــت إن بعـــض الحـــاالت تكون 
بيـــن األطفـــال ممـــن يعانـــون مـــن 
فـــي  يجـــدون  والذيـــن  التنمـــر، 
االنتحار الطريق الوحيد للتخلص 
ممـــا يتعرضـــون لـــه مـــن أوضـــاع 

مأساوية.

استقبال حاالت 
مستعدة لالنتحار 

أسبوعيا
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استعداد الستضافة سباق الـ FORMULA 1سينما التاميل .. مكانة عاليةبيونغ يانغ تطلق “بالستيان”ارتفاع أسعار مواد البناءمواصلة توزيع الوحدات اإلضافية
قامت وزارة اإلسكان بمواصلة  «

تسليم شهادات التخصيص بمدينة 
شرق سترة، والمفاتيح في مدينة 

شرق الحد ألصحاب الطلبات ضمن 
القوائم التي قامت بإعدادها بصورة 
مسبقة، حيث تمت عملية التسليم 

وفقًا لإلجراءات االحترازية.

صرح متعاملون في قطاع بيع  «
مواد البناء لـ “البالد االقتصادي”، 
أن هناك ارتفاعا في أسعار بعض 

مواد البناء قبيل وبعيد العام 
الجديد 2022، وذلك الرتفاع 

المواد األولوية المستوردة على 
المستوى العالمي.

أطلقت كوريا الشمالية ما ُيشتبه  «
بأنهما صاروخان بالستيان على 

ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي 
أمس االثنين، في ما ُيمكن أن 

يشكل رابع اختبار ألسلحة ُتجريه 
الدولة المسلحة نوويا هذا 

الشهر.

لقد أثبتت “سينما التاميل”  «
خالل السنوات العشر األخيرة، 
أنها ذات رؤية وأسلوب ومكانة 
عالية في التيار الواقعي الجاد 

والتقدمي في السينما العالمية، 
وأبهرتنا بعالم من المتعة 

والجمال.

أعلنت حلبة البحرين  «
الدولية “موطن رياضة 

السيارات في الشرق 
األوسط” وشركة طيران 

الخليج باألمس عن 
استعداداتهما الستضافة سباق الـ FORMULA 1 جائزة البحرين 

الكبرى لطيران الخليج 2022.

لجنة برئاسة وزير الداخلية لمراجعة إجراءات استيراد المطبوعات
وضع حلول لتجمع مياه األمطار في األحياء السكنية والطرق...مجلس الوزراء:

15 08 1814

المهندس الوزير الذي يؤمن أن خوض التحديات يصنع االنجازات

عصام خلف.. فارس أخضع الميدان

فـــارس أخضـــع الميـــدان، وأدار دفـــة 
المركب الصعب وسط أمواج األزمات 
المتاطمـــة، ال يعـــرف معنـــى للراحـــة، 
وســـّباق إلى ســـاحة العمل، حاماً في 

قلبه حبًا كبيرًا للوطن.
مقاتـــل فـــذ علـــى مختلـــف الجبهـــات، 
في الليـــل أو في النهار، يجوب المدن 
والحدائـــق  والجســـور  والشـــوارع 
ويهنـــدس  والمنشـــآت،  والشـــواطئ 
النهضـــة بمهارة وإتقـــان، ويحمل الهم 
مفعمـــة  وروح  أكبـــر،  بقلـــب  الكبيـــر 
عمـــل  يضيـــع  ال  هللا  بـــأن  باإليمـــان 

المحسنين.
أن  يؤمـــن  الـــذي  الوزيـــر  المهنـــدس 
وأن  المعجـــزات،  تصنـــع  ال  األلقـــاب 
المثابـــرة والصبـــر واقتحـــام الصعـــاب 
وشـــغف خوض التحديات وحدها من 

تصنع اإلنجازات.
وزيـــرًا  خلـــف،  عبـــدهللا  بـــن  عصـــام 
البلديـــات  وشـــؤون  لألشـــغال 
والتخطيط العمراني، أمانة يشفق من 

حملها األبطال، وتستســـلم لتحدياتها 
فـــكان  اإلرادات،  أصلـــب  الصعبـــة 
الفارس الـــذي أخضع جموحهـــا، وقاد 

مسؤولياتها بكفاءة واقتدار.

أحد جوالت وزير األشغال الميدانية

رأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الــوزراء الــذي عقد أمــس، بقصر 

القضيبية.

المجلـــس  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  فـــي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بتفضـــل 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بافتتـــاح  بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ســـلمان 
المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات 
المصرفيـــة والماليـــة فـــي منطقـــة خليج 
البحريـــن، منوها بالـــدور الذي تضطلع به 
المؤسسات التعليمية والتدريبية بقطاع 
ألولويـــات  الداعمـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
خطـــة التعافي االقتصـــادي، ومنها معهد 
البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية، 
وما يربطه بالمعاهد الدولية المتخصصة 
بهـــذا  فاعلـــة  وشـــراكات  عاقـــات  مـــن 
المجال وباألخص شراكته مع معهد لندن 

 )LIBF( والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
الـــذي تـــم التوقيع معه علـــى 3 اتفاقيات 
مما يسهم في تطوير رأس المال البشري 

على المستويين المحلي والعالمي.
التـــي  اإلجـــراءات  المجلـــس  تابـــع  ثـــم 
اتخذتهـــا الجهـــات المعنيـــة واســـتجابتها 
للتعامل مع تجمعات المياه بسبب أمطار 
الخير التي هطلـــت على المملكة مؤخرًا، 
وكلف المجلس وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني باســـتمرار 
متابعة األماكن التي شـــهدت تجمع مياه 
األمطـــار في األحيـــاء الســـكنية والطرق 

ووضع الحلول المناسبة لها.
بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلـــس علـــى المتابعة 

كورونـــا  فيـــروس  لتطـــورات  المســـتمرة 
)كوفيـــد19-( وتحوراتـــه على المســـتوى 
العالمي، واتخاذ اإلجراءات الازمة وفق 
مـــا تتطلبـــه المرحلـــة، مجـــددًا المجلـــس 
التأكيد على أهمية اإلقبال على التطعيم 
والجرعـــات المنشـــطة منـــه لدورهـــا فـــي 
تعزيز مناعة الجسم، وضرورة االستمرار 

بـــذات العـــزم فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة حفاظًا على صحة وســـامة 
الجميع، واطلـــع المجلس في هذا الصدد 
علـــى تقريـــر عكســـت المؤشـــرات التـــي 
تضمنهـــا الجهـــود الوطنيـــة فـــي التعامل 
مع الفيروس ومســـارات الحملة الوطنية 
للتطعيـــم والتـــي أظهـــرت وصول نســـبة 
األولـــى  الجرعتيـــن  علـــى  الحاصليـــن 
والثانيـــة مـــن التطعيم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا إلى 95 % من إجمالي المؤهلين 
الحاصليـــن  نســـبة  ووصـــول  ألخذهـــا، 
علـــى الجرعـــة المنشـــطة إلـــى 83 % من 
إجمالي المؤهلين ألخذها، والذي انعكس 
علـــى انخفـــاض أعـــداد الحـــاالت القائمة 
بالمستشـــفيات وفي العناية المركزة. ثم 
قرر المجلس تشـــكيل لجنة برئاسة وزير 
الداخليـــة وعضوية الجهات ذات العاقة 
تقوم بمراجعة وتطوير إجراءات وأنظمة 
اســـتيراد المطبوعـــات والمنشـــورات من 

قبل الجهات الحكومية.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا
أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، أن الـــوزارة تمكنت بفضل 
الدعـــم الذي توليـــه القيادة الحكيمة 
لوطننا العزيز، من دمج الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم 
فـــي البيئـــة المدرســـية، مـــن فئـــات 
اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتازمة 
داون والتوحد والمكفوفين والصم، 
مـــع توفير كافـــة األجهزة المســـاندة 
مـــع  الدراســـة  علـــى  تعينهـــم  التـــي 

أقرانهم من الطلبة العاديين.
ظـــروف  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
مـــن  الـــوزارة  تمنـــع  لـــم  الجائحـــة 
خدماتهـــا  تقديـــم  فـــي  االســـتمرار 
للطلبة األبناء من ذوي االحتياجات 
الخاصـــة، وذلـــك مـــن خـــال إعـــداد 
دروس وإثـــراءات رقميـــة موجهـــة 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  للطلبـــة 
الخاصة، من فئات صعوبات التعّلم، 
واإلعاقـــة  التوحـــد،  واضطـــراب 

الذهنيـــة البســـيطة ومتازمة داون، 
والتفـــوق والموهبـــة، بالشـــكل الذي 
يراعي قدراتهم وظروفهم الصحية، 
والتي بلغ عددها في العام الدراسي 
الماضـــي أكثر مـــن )28 ألـــف( درس، 
والعمـــل علـــى تقديم الـــدروس بلغة 
وإعـــداد  الُصـــم،  للطلبـــة  اإلشـــارة 
ذوي  للطلبـــة  المســـموعة  الـــدروس 
اإلعاقـــة البصريـــة، وتخصيص قناة 
القنـــوات  ضمـــن  الخاصـــة  للتربيـــة 
الفرعية الموجودة عبر قناة الوزارة 
علـــى موقـــع اليوتيـــوب، لتزويدهـــا 
المتنوعـــة،  واإلثـــراءات  بالـــدروس 
والتواصـــل مـــع أولياء أمـــور الطلبة 
عبـــر المكالمـــات الهاتفية والرســـائل 
النصية والبريد اإللكتروني وتطبيق 
كاس دوجو وتطبيـــق الواتس آب، 
وذلـــك بهـــدف االطمئنان على ســـير 
الدروس االفتراضية ومتابعة تقدم 

الطلبة وإتقانهم للكفايات.

النعيمي: أكثر من 28 ألف درس 
لذوي الهمم العام الماضي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

)05(
)03(

)04(

سيدعلي المحافظة سيدعلي المحافظة
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اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة صباح 
أمـــس ســـفير ماليزيـــا الصديقة لـــدى مملكة 
وذلـــك  زاهيـــران،  بـــن  شـــازريل  البحريـــن 
بمناســـبة تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير 

لبالده في المملكة.
 وتـــم خـــالل اللقاء بحث العالقـــات الثنائية 
بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في 
مختلـــف المجـــاالت، متمنيًا ســـموه للســـفير 
كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي عمله دعمـــًا لما 
هـــو قائم بيـــن البلديـــن من عالقـــات وثيقة 
وتعاون يشهد على الدوام تطورا ونموا في 

سائر المجاالت.
 كمـــا تم خـــالل اللقـــاء بحث المســـائل ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

العــالقـــات مــع ماليزيــــا متطـــــورة علـــى الــدوام
سمو الشيخ علي بن خليفة مستقبًل السفير بن زاهيران:

الثالثاء 18 يناير 2022 - 15 جمادى الثانية 1443 - العدد 4844

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ خليفـــة  الجنوبيـــة ســـمو  تـــرأس محافـــظ 
بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي األول فـــي دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2022، 
وذلـــك عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور عدد من 

األعضاء من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو المحافـــظ 
بالحضور، مؤكًدا أن التواصل المســـتمر مع األهالي 
نهج راسخ للوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم 
وتحقيق تطلعاتهم في جملة من المشـــاريع الرائدة، 
بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المختصة، 
تنفيـــذًا للتوجيهات الســـديدة لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم 

ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ســـعيًا 
لتوفير كافة الخدمات وفق أعلى المعايير وتحقيق 

االستدامة التي تكفل رضى وراحة المواطنين.
وخـــالل االجتماع، اطلع ســـمو المحافظ على خطة 
صيانـــة وترميـــم المســـاجد بالمحافظـــة الجنوبيـــة 
للعـــام 2022، حيـــث أوصى ســـموه بتشـــكيل فريق 
عمـــل مشـــترك مـــع إدارة األوقاف الســـنية لالطالع 
على أوضاع المســـاجد بالمحافظة لضمان صيانتها 
اســـتعدادًا لشـــهر رمضـــان المبـــارك، منوهـــًا ســـموه 
بجهود اإلدارة فـــي خدمة ورصد احتياجات عموم 
المســـاجد في المحافظة الجنوبية بمـــا يعود بالنفع 

على األهالي.
كما تم خالل االجتماع، االطالع على خطط تطوير 

عدد من المرافق الخدمية وسير عمل أبرز المشاريع 
التنمويـــة والخدميـــة التي تهم األهالـــي والمقيمين 
فـــي نطـــاق المحافظة، منها مشـــروع منتـــزه وعين 
الحنينيـــة، حيـــث ناقش األعضاء مســـتجدات عمل 
المشروع ومراحل إنشاءه والخدمات التي يقدمها 

لألهالي والفوائد العائدة على المنطقة.
المحافظـــة  جهـــود  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  بعدهـــا، 
المســـتمرة في توعية األهالي، حيث تمت مناقشـــة 
نتائـــج الجـــوالت الميدانية المشـــتركة مـــع مديرية 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة بمختلـــف المناطـــق، 
حيـــث أوصـــى ســـمو المحافـــظ بمواصلـــة تنظيـــم 
الحمـــالت التوعويـــة مثنيـــًا علـــى تعـــاون المديرية 
الهادف لرفع مســـتوى الوعي والشـــراكة المجتمعية 

بهدف تعزيز التواصل الفاعل باألهالي.

وبحث ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية إمكانية 
إنشاء مستشفى للوالدة في الرفاع، لدوره الحيوي 
فـــي تلبية المتطلبـــات الصحية لقاطنـــي المحافظة 
ومـــا يوفره من مرافق طبية شـــاملة ورائدة، منوهًا 
ســـموه بأن إنشـــاء المشـــروع ســـيعزز من مســـتوى 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي المحافظة الجنوبيـــة، مثمنًا 
ســـموه التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة األشغال 
وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، ووزارة 
الصحة، في تنفيذ مشاريع مماثلة بالمحافظة تلبيًة 

الحتياجات األهالي بمختلف المناطق.
علـــى صعيد متصل، اطلع ســـموه على جهود وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
القائمة خالل موســـم األمطار واإلجراءات المتعلقة 
بتصريفهـــا، والحلـــول التي يتـــم اتباعهـــا على ذات 

النحـــو فـــي جميـــع مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة، 
مشـــيدًا ســـموه بنتائـــج االجتمـــاع المشـــترك الـــذي 
جمعـــه مؤخـــرًا بوزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلـــف، والتي أثمرت 
عن ســـرعة استجابة الوزارة لتصريف مياه األمطار 
إلى جانب متابعة الوزارة الحثيثة لســـير عمل عدد 
من المشاريع الخدمية والتنموية التي يجري العمل 
علـــى تنفيذهـــا بالمحافظـــة والتـــي تـــم رصدها من 

خالل التواصل الميداني المشترك
وفـــي ختام االجتمـــاع، عبـــر الحضور عن شـــكرهم 
وتقديرهم لدور المجلس التنســـيقي برئاســـة ســـمو 
محافظ الجنوبية في التنســـيق والمتابعة لمناقشة 
التنميـــة  تحقـــق  التـــي  التنمويـــة  المشـــاريع  كافـــة 

الشاملة بصورتها المنشودة.

سمو الشيخ خليفة بن علي يوصي بمواصلة تنظيم الحملت التوعوية

دراسة إنشاء مستشفى للوالدة بالرفاع وصيانة مساجد “الجنوبية”

وزير الكهرباء يقف على احتياجات “الشمالية”
اســـتقبل وزيـــر شـــئون الكهربـــاء والمـــاء وائـــل 
المبـــارك بمكتبـــه رئيـــس المجلس البلـــدي لبلدية 
وعضـــو  الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالية  المنطقـــة 
الدائرة الرابعـــة بالمجلس البلدي لبلدية المنطقة 

الشمالية فيصل شبيب.
المجلـــس  بـــدور  الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
فـــي ترجمـــة احتياجـــات المواطنيـــن والمقيمين 
باعتباره أحد روافد المشـــروع الوطني لصاحب 
الجاللة عاهل البالد، مؤكدا دعم الوزارة للمجلس 
وحرصه على استمرار التعاون والتنسيق الفعال 

معه لتنفيذ مهامه بالصورة المنشودة.
كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع بحـــث مجموعـــة من 
احتياجـــات المحافظـــة الشـــمالية مـــن خدمـــات 
الكهربـــاء والمـــاء، واطالع رئيـــس المجلس على 
المشـــاريع والخطط المستقبلية لمرافق الكهرباء 

والماء في المحافظة الشمالية.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الكوهجـــي وشـــبيب بتعـــاون 
هيئـــة الكهرباء والماء مع المجلس البلدي لبلدية 

اســـتمرار  إلـــى  متطلعيـــن  الشـــمالية،  المنطقـــة 
التعـــاون بما يســـهم في تقديم أفضـــل الخدمات 

للفرد والمجتمع.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المؤسســـة  رئيـــس  اجتمـــع 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
علـــي الدرازي، مـــع رئيس أمانة 
المواطنين  لحمايـــة  التظلمـــات 
زوران  صربيـــا  بجمهوريـــة 
باســـاليك، عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، حيث بحـــث الجانبان 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
المشـــترك وســـبل تعزيـــز أوجه 

حقـــوق  مجـــال  فـــي  التعـــاون 
المؤسســـة  بيـــن  اإلنســـان 
وأمانـــة التظلمـــات فـــي صربيا، 
الســـيما في مجـــاالت التدريب 
الخبـــرات،  وتبـــادل  والتثقيـــف 
وذلـــك تفعيـــال لمذكـــرة التفاهم 
المبرمـــة بيـــن الجانبيـــن، وبمـــا 
المشـــتركة  األهـــداف  يدعـــم 
لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

تبادل الخبرات الحقوقية مع صربيا
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رأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد المجلـــس 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بتفضـــل 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بافتتـــاح 
البحريـــن  لمعهـــد  الجديـــد  المبنـــى 
فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
منطقـــة خليـــج البحرين، منوهـــا بالدور 
الـــذي تضطلع به المؤسســـات التعليمية 
والتدريبيـــة بقطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
التعافـــي  خطـــة  ألولويـــات  الداعمـــة 
البحريـــن  معهـــد  ومنهـــا  االقتصـــادي، 
ومـــا  والماليـــة،  المصرفيـــة  للدراســـات 
يربطـــه بالمعاهـــد الدوليـــة المتخصصة 
بهـــذا  فاعلـــة  مـــن عالقـــات وشـــراكات 
المجـــال وباألخـــص شـــراكته مـــع معهد 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات  لنـــدن 
)LIBF( الـــذي تـــم التوقيـــع معـــه على 3 
اتفاقيـــات مما يســـهم فـــي تطوير رأس 

المال البشـــري على المستويين المحلي 
والعالمي.

التـــي  اإلجـــراءات  المجلـــس  تابـــع  ثـــم 
اتخذتهـــا الجهات المعنية واســـتجابتها 
للتعامـــل مـــع تجمعـــات الميـــاه بســـبب 
أمطار الخير التـــي هطلت على المملكة 
مؤخرًا، وكلف المجلس وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
باســـتمرار متابعة األماكن التي شـــهدت 
تجمع مياه األمطار في األحياء السكنية 

والطرق ووضع الحلول المناسبة لها.
بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلس علـــى المتابعة 
المســـتمرة لتطـــورات فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( وتحوراته على المســـتوى 
العالمـــي، واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
مجـــددًا  المرحلـــة،  تتطلبـــه  مـــا  وفـــق 
المجلـــس التأكيـــد علـــى أهميـــة اإلقبال 
المنشـــطة  والجرعـــات  التطعيـــم  علـــى 

منـــه لدورها فـــي تعزيز مناعة الجســـم، 
وضـــرورة االســـتمرار بـــذات العـــزم في 
االلتزام باإلجراءات االحترازية حفاظًا 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع، واطلع 
المجلـــس فـــي هذا الصـــدد علـــى تقرير 
عكست المؤشرات التي تضمنها الجهود 
الوطنيـــة فـــي التعامـــل مـــع الفيـــروس 
ومســـارات الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
والتي أظهرت وصول نســـبة الحاصلين 
علـــى الجرعتيـــن األولـــى والثانيـــة مـــن 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا إلى 
95 % مـــن إجمالـــي المؤهليـــن ألخذها، 
ووصول نســـبة الحاصلين على الجرعة 
إجمالـــي  مـــن   %  83 إلـــى  المنشـــطة 
انعكـــس  والـــذي  ألخذهـــا،  المؤهليـــن 
علـــى انخفاض أعـــداد الحـــاالت القائمة 

بالمستشفيات وفي العناية المركزة.
ثم قرر المجلس تشـــكيل لجنة برئاســـة 
الجهـــات  وعضويـــة  الداخليـــة  وزيـــر 
ذات العالقـــة تقـــوم بمراجعـــة وتطوير 
إجراءات وأنظمة استيراد المطبوعات 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  والمنشـــورات 

الحكومية.
بعدها نظـــر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعمالـــه وقرر ما 

يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع 
التنفيذيـــة  الالئحـــة  بإصـــدار  مرســـوم 
المعـــدل  الموحـــد  )النظـــام(  للقانـــون 
لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية 
والوقائية لـــدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، والـــذي يهدف لحماية 
الممارســـات  مـــن  الوطنيـــة  الصناعـــة 
الضـــارة فـــي التجارة الدوليـــة الموجهة 
للمملكة من غير الـــدول األعضاء بدول 

المجلس.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي 
بشـــأن انضمام الجهـــات الحكومية إلى 
بالتغيـــر  المعنيـــة  العالميـــة  المنظمـــات 
مملكـــة  جهـــود  يدعـــم  بمـــا  المناخـــي، 
 ،2060 الكربونـــي  للحيـــاد  البحريـــن 

وتعزيـــز إســـهامها الدولـــي فـــي ابتـــكار 
الحلـــول لتقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة 
واالستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة 

استخدامها.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
برغبـــة  اقتراحـــات   3 علـــى  الحكومـــة 

مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مذكـــرة   .1
اإلســـالمية واألوقـــاف حـــول التحـــول 
اإللكتروني في الخدمـــات التي تقدمها 
الوزارة، وتشـــجيع االســـتخدام الرقمي 
بما يســـهم فـــي تقديم بعـــض الخدمات 
على مدار الساعة دون الحاجة للحضور 

الشخصي.
بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علمًا مـــن خالل 
التقاريـــر الوزاريـــة ألصحـــاب الســـعادة 
الوزراء، بشـــأن زيـــارة جمهورية الصين 
الشعبية، والمشـــاركة في قمة مستقبل 
شـــباب  بمنتـــدى  والمشـــاركة  المعـــادن، 

العالم في نسخته الرابعة.

المنامة - بنا

وضع حلول لتجمع مياه األمطار في األحياء السكنية والطرق
مراجعة إجراءات استيراد المطبوعات من قبل الجهات الحكومية... مجلس الوزراء:

%  83 إلـــى  والمنشـــطة   %  95 إلـــى  الجرعتيـــن  علـــى  الحاصليـــن  نســـبة  وصـــول 
ــزة ــرك ــم ــة ال ــاي ــن ــع ــي ال ــ ــة بــالــمــســتــشــفــيــات وف ــم ــائ ــق ــاض أعـــــداد الـــحـــاالت ال ــف ــخ ان
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 17 يناير 2022:

العــدل  وزارة  تقدمهمــا  التــي  الخدمــات  فــي  اإللكترونــي  التحــول 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

اإلشـــادة بتفضـــل صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه اللـــه بافتتاح المبنـــى الجديد لمعهد البحرين للدراســـات 

المصرفية والمالية.

تكليف وزارة األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستمرار 
متابعـــة األماكـــن التـــي شـــهدت تجمـــع مياه األمطـــار ووضـــع الحلول 

المناسبة لها.

االطالع على تقرير بشـــأن الجهـــود الوطنية فـــي التعامل مع فيروس 
كورونا ومسارات الحملة الوطنية للتطعيم.

تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية الجهات ذات العالقة 
المطبوعـــات  اســـتيراد  وأنظمـــة  إجـــراءات  وتطويـــر  بمراجعـــة  تقـــوم 

والمنشورات من قبل الجهات الحكومية.

مشـــروع مرســـوم بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة اإلغراق 
والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

انضمام الجهات الحكومية إلى المنظمات العالمية المعنية بالتغير المناخي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
في  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
مكتبه بقصر القضيبية، الرئيس التنفيذي 
لرعاية  خالد  بن  هللا  عبد  مركز  لمؤسسة 
ــســمــاك، الـــذي  الـــوالـــديـــن ســعــيــد عــبــاس ال
أهدى سموه اإلصدار الخاص بالمغفور له 
بــإذن هللا تعالى سمو الشيخ عبد هللا بن 
)الداعية  ثــراه  هللا  طيب  خليفة  آل  خالد 

والمؤرخ والمفكر(.
 وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة عن تقديره لمؤسسة مركز عبد هللا 
الوالدين كمؤسسة تعمل  لرعاية  بن خالد 
اسم  وتحمل  الخيري،  العمل  مجال  فــي 
الشيخ  سمو  تعالى  هللا  بــإذن  له  المغفور 
عبد هللا بن خالد آل خليفة طيب هللا ثراه 
كبيرة  ومآثر  ــارزة  ب أدوار  من  لسموه  بما 
في هذا المجال، إذ كان نموذًجا في عمل 

الخير والبذل والعطاء وحب الناس، كما له 
الفضل في تأسيس العديد من المؤسسات 
والجمعيات الخيرية، مشيًدا سموه بجهود 
اسم  تخليد  في  المؤسسة  على  القائمين 
الكبير، والسير على  الراحل  وأعمال سمو 
دربه في هذا المجال اإلنساني النبيل وفي 
متمنيا  التقدير،  بكل  تحظى  فئة  خدمة 
جانبه،  من  والــســداد.   التوفيق  دوام  لهم 
ــرب الــســمــاك عــن خــالــص شــكــره لسمو  أعـ
على  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 

حسن استقباله، 
ــم ســمــوه  وتـــقـــديـــره وامــتــنــانــه عــلــى دعــ
ــن خـــالـــد  ــ ــز عـــبـــد هللا بـ ــ ــرك لـــمـــؤســـســـة مــ
االجتماعية  وبرامجها  الــوالــديــن  لرعاية 

ومشروعاتها الخيرية.
 حــضــر الــمــقــابــلــة عــضــوا مــجــلــس أمــنــاء 

المؤسسة سعد العلي وعبد الرحيم تقي.

تديـــن وزارة خارجية مملكة البحرين بشـــدة 
قيام ميليشيا الحوثي اإلرهابية بإطالق عدد 
من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة 
أبوظبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ثالثـــة  انفجـــار  فـــي  تســـبب  ممـــا  الشـــقيقة، 
صهاريـــج نقـــل محروقـــات بتروليـــة، ووقوع 
حريق في منطقة اإلنشـــاءات الجديدة قرب 
مطـــار أبوظبـــي الدولـــي، مما أدى إلـــى مقتل 
ثالثـــة مدنييـــن وإصابة آخريـــن بجروح، في 
اعتـــداء إرهابـــي جبان يمثل انتهـــاكا للقانون 
الدولـــي اإلنســـاني وكافـــة القوانيـــن الدولية، 
واعتـــداء ســـافرعلى ســـيادة دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، ويبرهن علـــى إصرار هذه 
الميليشيات الحوثية اإلرهابية على مواصلة 

اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة.
اســـتنكار  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  تعـــرب  وإذ 
مملكة البحرين لهـــذا االعتداء الحوثي اآلثم 
الذي انطلق من مطار صنعاء كمنشأة مدنية، 
لتؤكـــد وقوفهـــا فـــي صـــف واحد إلـــى جانب 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتأييدها 
لكافـــة اإلجـــراءات التي ســـتتخذها للتصدي 
الجبانـــة، داعيـــة  التخريبيـــة  لهـــذه األعمـــال 
المجتمـــع الدولي التخاذ خطوات حازمة ضد 
هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها اإلجرامية 
أنهـــا منظمـــة إرهابية تشـــكل تهديـــدا خطيرا 
علـــى أمن واســـتقرار المنطقة، معربة عن بالغ 
التعازي والمواســـاة ألســـر وأهالـــي الضحايا، 

متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

له الفضل في تأسيس العديد من المؤسسات الخيرية... محمد بن مبارك:

عبداهلل بن خالد كان نموذًجا 
في العطاء وحب الناس

البحرين تدين االعتداء الحوثي اآلثم 
على منشآت مدنية في أبوظبي
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فــارس أخضــع الميــدان، وأدار دفــة المركــب الصعب وســط أمــواج األزمات 
المتالطمة، ال يعرف معنى للراحة، وســّباق إلى ســاحة العمل، حامالً في قلبه 

حبًا كبيرًا للوطن.

مقاتل فذ على مختلف الجبهات، في الليل 
أو فـــي النهـــار، يجـــوب المـــدن والشـــوارع 
والشـــواطئ  والحدائـــق  والجســـور 
بمهـــارة  النهضـــة  ويهنـــدس  والمنشـــآت، 
وإتقـــان، ويحمل الهـــم الكبير بقلـــب أكبر، 
وروح مفعمـــة باإليمـــان بـــأن هللا ال يضيع 

عمل المحسنين.
المهنـــدس الوزيـــر الذي يؤمـــن أن األلقاب 
ال تصنع المعجـــزات، وأن المثابرة والصبر 
خـــوض  وشـــغف  الصعـــاب  واقتحـــام 

التحديات وحدها من تصنع اإلنجازات.
عصـــام بن عبـــدهللا خلف، وزيرًا لألشـــغال 

وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
أمانة يشفق من حملها األبطال، وتستسلم 
لتحدياتهـــا الصعبة أصلب اإلرادات، فكان 
وقـــاد  جموحهـــا،  أخضـــع  الـــذي  الفـــارس 
مسؤولياتها بكفاءة واقتدار. قائد ميداني 
مـــن الطـــراز األول، تقلقـــه معانـــاة النـــاس، 
ويمـــل األبـــواب المغلقـــة، يذيـــب األزمات 
بســـكينته الملتهبـــة حكمة ونباهـــة، وينثر 
بذور التفاؤل واألمل في كل زوايا الوطن.

رجل أخجـــل الميـــدان بصبـــره واجتهاده، 
فأزهر الميـــدان عمرانًا وخضـــرة وازدهارًا 

ونماء.

عصام خلف.. فارس أخضع الميدان
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تعزيز أواصر التعاون بمجال البنية التحتية

خلف: تطور ورقي في العالقات مع العراق
استقبل وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف القائم 
بأعمـــال ســـفير جمهوريـــة العـــراق مؤيـــد 
عبدالرحمـــن لـــدى البحرين -فـــي مكتبه-، 
وذلـــك لبحث مجـــاالت التعاون المشـــترك 

في مشاريع البنية التحتية.
وقـــد تباحـــث الطرفـــان مجـــاالت تعزيـــز 
التعاون بيـــن البلديـــن الصديقين، وبحث 
عدٍد مـــن الموضوعات الخاصة بمشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة التـــي تقـــوم بهـــا مملكـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة العـــراق بمـــا يعـــود 

بتحقيق األهداف للجانبين.
تشـــهده  مـــا  إلـــى  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــار 
مـــن  والعـــراق  البحريـــن  بيـــن  العالقـــات 
تطور ورقي، مشـــيدًا بالخبـــرات العراقية 
المتقدمـــة في مجـــال األشـــغال والتعمير 
أشـــاد  جانبـــه،  مـــن  التحتيـــة.  والبنـــى 
عبدالرحمن بالتعـــاون الذي تبديه الوزارة 
مع الســـفارة من جهـــود نحو تعزيز أواصر 
التعاون في مجال البنية التحتية، متمنيًا 
اســـتمرار التعاون بيـــن الجانبين لمواصلة 

نهج التطور واالزدهار.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

سيدعلي المحافظة
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المنامة - وزارة اإلسكان

فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوفيـــر 40 ألـــف وحدة ســـكنية، 
وتنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية على 
المواطنيـــن، قامت وزارة اإلســـكان بمواصلة تســـليم شـــهادات التخصيص 
بمدينة شـــرق ســـترة، والمفاتيح في مدينة شـــرق الحـــد ألصحاب الطلبات 
ضمـــن القوائـــم التـــي قامـــت بإعدادهـــا بصورة مســـبقة، حيث تمـــت عملية 
التسليم وفقًا لإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة في عملية التوزيع.

وأكدت وزارة اإلسكان مواصلة عملية التوزيعات اإلسكانية على المواطنين 
المســـتحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة عمل متسارعة 

ومستمرة ضمن الجدول الزمني.

“اإلسكان”: مواصلة توزيع الوحدات في شرقي سترة والحد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ 
ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، األمين 
العام للتظلمات نواف محمد المعاودة، 
وذلك بحضور الوكيل المساعد للشئون 

القانونية العميد حمود سعد حمود.
وفي مســـتهل اللقاء، أشاد وكيل وزارة 
الداخليـــة بالجهـــود الطيبـــة التي تقوم 
بهـــا األمانـــة العامـــة للتظلمـــات لتعزيـــز 
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة 

البحريـــن، وبمـــا يؤكـــد ســـيادة القانون 
ويســـهم فـــي ترســـيخ نهـــج اإلصـــالح 
والعدالة. وتم خالل اللقاء بحث ســـبل 
التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية 
واألمانة العامـــة للتظلمات، وذلك فيما 
يتعلـــق بتعزيز وترســـيخ مبادئ حقوق 
اســـتعراض  إلـــى  باإلضافـــة  اإلنســـان، 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

تعاون وتنسيق بين “الداخلية” و“التظلمات”

“المبرة الخليفية” ُتعلن بدء “إثراء الشباب” في نسخته الرابعة
إطالق موسمين خالل عطلَتي الربيع والصيف

أعلنت مؤسســـة المبرة الخليفيـــة عن طرح برنامج 
إثراء الشباب في نســـخته الرابعة والتي ستتضمن 
موسمين، يمتد األول على مدى أسبوعين في فترة 
عطلـــة الربيـــع، وذلـــك اعتباًرا مـــن تاريـــخ 15 يناير 
الحالي والذي سيشـــهد مشاركة حوالي 60 شخًصا، 
على أن يبدأ الموســـم الثاني خالل العطلة الصيفية 

في شهر يوليو 2022.
ويتضمـــن الموســـم األول برنامجـــا يوميـــا متنوعـــا 
يشـــمل تقديـــم الورش بنظـــام الدمـــج، أّي حضورًيا 
اتباًعـــا  وذلـــك  “زووم”  برنامـــج  عبـــر  وافتراضًيـــا 
لتعليمـــات وزارة الصحة والفريق الوطني لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا. وينـــدرج اإلطـــار العـــام للبرنامج 
في الموســـم األول تحت عنوان: “اكتشـــف.. حقق.. 
طبـــق” والذي يهدف إلى تعزيز مهارات المشـــاركين 
الشـــخصية والحياتيـــة، وغـــرس ثقافـــة العطاء في 
المجتمع والوطن، والمســـاهمة في تحديد أهدافهم 
عـــن طريق االنخـــراط ضمن أنشـــطة ذهنية وبدنية 

تســـعى لغـــرس القيـــم التعليميـــة للبرنامـــج وذلـــك 
بالتعـــاون مع 20 مدربا ممن يتمتعون بخبرة عريقة 

في هذا المجال.
وينقسم البرنامج إلى عدة مراحل: األولى “أكتشف 
ذاتك” والتي ســـيتعرف فيها المشـــارك على جوانب 
القوة والمهارات الشخصية التي يتمتع بها. والثانية 
“خذ خطوة” والتي تساهم بتعزيز مهارات المشارك 
وقيمـــه باألنشـــطة البدنيـــة والذهنية المناســـبة. أما 
المرحلة الثالثة فهي بعنوان: “فاجئني” وهي تهدف 
إلـــى منـــح المشـــاركين فرصـــة اســـتعراض مهارات 
وقيـــم منوعة. وفي المرحلة األخيرة “أنجز” ســـيتم 
فتح المجال للمشـــاركين لعمل مشروع نهائي جامع 

شامل لكل ما تم تعلمه خالل البرنامج.
وقـــد تـــم تصميم هـــذا البرنامـــج الرائد عبـــر اعتماد 
نتائـــج  وتحليـــل  المشـــاركين  احتياجـــات  دراســـة 
التقييـــم الذاتـــي، ليتمكـــن المشـــارك مـــن اكتشـــاف 
ذاتـــه ويطور فيها مهاراتـــه، وذلك بتوجيه الطاقات 

الشـــبابية نحـــو تحقيـــق المســـيرة التنمويـــة التـــي 
تشـــهدها مملكة البحريـــن. ويحـــرص برنامج إثراء 
علـــى صقـــل المواهـــب وإبرازهـــا مـــع التركيـــز على 
تطويـــر وتنميـــة عدًدا مـــن المهارات الهامـــة أبرزها: 
واالجتماعيـــة  والتقنيـــة  التوظيفيـــة  المهـــارات 

المشـــاريع،  عمـــل  إدارة  علـــى  عـــالوة  والحياتيـــة. 
والتعرف على الحياة الجامعية والمهن وغيرها.

ويهـــدف برنامج إثـــراء إلى تعزيز مهارات الشـــباب 
الشـــخصية والحياتيـــة، وغـــرس ثقافـــة العطاء في 
المجتمع والوطن، والمســـاهمة في تكوين أهدافهم 

وذلـــك عن طريق االنشـــطة الذهنيـــة والبدنية التي 
تغـــرس القيـــم التعليميـــة للبرنامـــج بالتعـــاون مـــع 

مدربين يتمتعون بخبرة عريقة في هذا المجال.
إن برامج المؤسســـة تســـعى لخلق شـــباب بحريني 
ملّميـــن  ســـباقين،  ليكونـــوا  بالحيويـــة  ُمفعميـــن 
وقادريـــن على إضافة قيمـــة وإحداث فرق إيجابي 
فـــي المجتمع، وذلك بما يتماشـــى مـــع رؤية تمكين 
المتمثلـــة فـــي تمكيـــن البحرينييـــن مـــن االزدهـــار 
والمساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني. ويستهدف 
برنامـــج إثـــراء، وهـــو برنامـــج تدريبـــي يمتـــد لمدة 
ثالث ســـنوات، فئتين من المشاركين وهما، الشباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 13 – 17 عاًمـــا، 
حيـــث يتم توفير تجربـــة تعليمية فريدة من نوعها 
وذلك من خالل أنشـــطة ذهنية وبدنية تتناسب مع 
قيـــم البرنامـــج. والفئة األخرى هـــم المدربين الذين 
تحرص المؤسسة على منحهم دورات متقدمة في 

التدريب وكيفية التعامل مع المشاركين.

الرفاع- مؤسسة المبرة الخليفية

النعيمي: أكثر من 28 ألف درس لذوي الهمم العام الماضي
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
بفضـــل  تمكنـــت  الـــوزارة  أن  النعيمـــي، 
الحكيمـــة  القيـــادة  توليـــه  الـــذي  الدعـــم 
لوطننـــا العزيـــز، مـــن دمـــج الطلبـــة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة القابليـــن للتعلـــم 
في البيئة المدرســـية، مـــن فئات اإلعاقة 
داون  ومتالزمـــة  البســـيطة  الذهنيـــة 
والتوحد والمكفوفين والصم، مع توفير 
كافـــة األجهـــزة المســـاندة التـــي تعينهـــم 
علـــى الدراســـة مـــع أقرانهـــم مـــن الطلبة 

العاديين.
فعلـــى صعيـــد الطلبـــة مـــن فئـــة اإلعاقة 
الذهنية البســـيطة ومتالزمة داون، يبلغ 
عـــدد المدارس التي تقوم بدمجهم )60( 
مدرســـة للبنيـــن والبنـــات موزعـــًة علـــى 
جميـــع المناطـــق التعليميـــة، تضم )471( 
طالبًا وطالبة من هذه الفئة، حيث تقوم 

الـــوزارة بتعليم هـــؤالء الطلبة في صف 
خـــاص في المدرســـة، ويتـــم دمجهم مع 
أقرانهم العاديين في حصص األنشـــطة 
الالصفيـــة، وهـــي الرياضة والموســـيقى 
والرســـم والتصميم والتقانة والمجاالت 
المعلمـــون  ويســـتخدم  والحاســـوب، 
االسترشـــادي  الدليـــل  تدريســـهم  فـــي 
الـــذي يشـــمل األهـــداف العامـــة لبرنامج 
الدمـــج، والكفايـــات الخاصة لـــكل مادة، 
واألساليب التعليمية، كما تتم االستعانة 
يقـــوم  التـــي  التعزيزيـــة  باألنشـــطة 
األخصائيـــون بإعدادهـــا وفقـــًا للكفايات 
االسترشـــادي،  الدليـــل  فـــي  الموجـــودة 
لمســـاعدة معلمـــي التربيـــة الخاصة في 
المـــدارس على تقديم أفضـــل الخدمات 

التعليمية. 
أمـــا بالنســـبة لطلبـــة التوحد، فقـــد بدأت 

عمليـــة دمجهـــم في المـــدارس منذ العام 
الدراســـي 2011-2010م بافتتـــاح ثالثة 
فصـــول دراســـية، ونظـــرًا للنجـــاح الـــذي 
حققته تجربة الدمج، فقد قامت الوزارة 
بالتوســـع فيهـــا، ليصـــل عـــدد المـــدارس 
المطبقـــة حاليًا إلى )24( مدرســـة بجميع 
المناطـــق التعليميـــة، تضـــم )128( طالبـــًا 
وطالبـــة، وتتوافـــر فـــي فصولهـــا جميـــع 
االحتياجات الالزمة لتلك الفئة، بما فيها 
أركان خاصـــة للدراســـة الفرديـــة والعمل 
الجماعـــي وتنميـــة الحـــواص وتعزيزها، 
ويقـــوم علـــى التدريـــس فيهـــا معلمـــون 

متخصصون للتعامل مع أولئك الطلبة. 
وفيما يتعلق بالطلبة المكفوفين أو الذين 
يعانون من ضعف البصر، فتقوم الوزارة 
المعهـــد  مـــع  منـــذ ســـنوات، وبالتنســـيق 
الســـعودي البحرينـــي للمكفوفين، بدمج 

الطالب الكفيف في المدارس الحكومية 
مـــع زمالئـــه العاديين، حيث تتـــم عملية 
تهيئـــة الطالـــب وولـــي أمـــره، وتوضيـــح 
آليـــة دمجـــه وتعليمه، كما يتم التنســـيق 
ألولئـــك الطلبة مع أولياء أمورهم لزيارة 
المدارس التي ســـيلتحقون بهـــا للتعرف 

علـــى مرافقها، إلى جانـــب توعية الطلبة 
العادييـــن بكيفيـــة التعامـــل مـــع زميلهـــم 
الكفيف، علمًا بأن عدد الطلبة المكفوفين 
فـــي المـــدارس يبلـــغ )41( طالبـــًا وطالبة، 
فـــي حيـــن تتـــم متابعـــة بقيـــة اإلعاقات 
معلمـــي ومشـــرفي  قبـــل  مـــن  البصريـــة 

التربية الخاصة بالمدارس.
اإلعاقـــة  فئـــة  مـــن  للطلبـــة  وبالنســـبة 
الســـمعية )الصـــم(، فقـــد قامـــت الـــوزارة 
بدمج هؤالء الطلبة األبناء في المدارس 
الثانويـــة منذ العـــام 2015/ 2016م، وقد 
بلـــغ عددهم الكلي منذ البـــدء في عملية 
الدمـــج )22( طالبـــًا وطالبـــة، حيث تقوم 
الـــوزارة بتوفيـــر اختصاصييـــن فـــي لغة 
اإلشارة داخل الصفوف الدراسية، للقيام 
بترجمـــة مـــا يطرحه المعلم مـــن دروس، 
وترجمـــة مداخـــالت الطلبـــة المدمجيـــن 

للمعلم وبقية الطلبـــة، إلى جانب تطبيق 
برنامـــج النطق واللغة لمتابعة الطلبة من 
ذوي اإلعاقـــة الســـمعية والذيـــن يعانون 

من اضطراب في النطق والكالم.
وأشـــار الوزير إلـــى أن ظـــروف الجائحة 
الـــوزارة مـــن االســـتمرار فـــي  لـــم تمنـــع 
تقديـــم خدماتها للطلبـــة األبناء من ذوي 
االحتياجـــات الخاصة، وذلـــك من خالل 
إعـــداد دروس وإثـــراءات رقمية موجهة 
للطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة، 
مـــن فئات صعوبـــات التعّلـــم، واضطراب 
البســـيطة  الذهنيـــة  واإلعاقـــة  التوحـــد، 
والموهبـــة،  والتفـــوق  داون،  ومتالزمـــة 
بالشكل الذي يراعي قدراتهم وظروفهم 
الصحيـــة، والتـــي بلـــغ عددهـــا فـــي العام 
الدراســـي الماضـــي أكثـــر مـــن )28 ألـــف( 

درس.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

عبداللطيف الزياني

دور مهم للجمعيات المتخصصة في االرتقاء بالمهن المختلفة
الدفع بالمجال الهندسي نحو مواكبة أفضل الممارسات.. الشيخ خالد بن عبد اهلل:

   أكـــد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا آل خليفة، أهميـــة الجمعيات المتخصصة 
فـــي االرتقـــاء بالمهـــن المختلفـــة، وتحقيـــق الـــدور 
التكاملي المنشود مع الجهات الرسمية ذات العالقة 

لتطوير تلك المهن وتحسين جودة مخرجاتها.
جاء ذلك لدى اســـتقباله بمكتبه في قصر القضيبية 
رئيس جمعية المكاتب الهندســـية البحرينية، مازن 
العمـــران، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، 
بمناســـبة انتخابهم للدورة الحاليـــة للجمعية 2022 

.2023 -
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحب الشـــيخ خالـــد بن عبد 
هللا بالحضـــور، معربـــًا عـــن أمنياتـــه لهـــم بالتوفيـــق 
والنجـــاح في أداء المهـــام الموكلة إليهم في الدورة 
الحاليـــة للجمعيـــة؛ وذلـــك لتحقيـــق ما يعـــود بالنفع 
على المكاتب الهندســـية والعاملين في هذا القطاع 

المهم.
كمـــا ثمـــن نائب رئيـــس مجلس الوزراء الـــدور الذي 

يضطلـــع به أعضاء الجمعية الذين يمثلون المكاتب 
والمســـجلة  مظلتهـــا  تحـــت  المنضويـــة  الهندســـية 
لـــدى مجلـــس تنظيم مزاولـــة المهن الهندســـية، في 
المساهمة الفاعلة لتطوير المجال الهندسي والدفع 
به لمواكبة أفضل الممارســـات المتبعة دوليًا، ونشـــر 
ثقافـــة العمـــل في ضـــوء األخالقيات التـــي تحتمها 

المهنة.

مـــن جانبـــه، أعـــرب العمـــران، باألصالـــة عـــن نفســـه 
ونيابـــة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة منتســـبي 
الجمعية، عن شـــكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الوزراء على حســـن االســـتقبال، وعلى ما يوليه من 
حـــرص على االلتقاء بممثلي الجمعية لتبادل اآلراء 
التـــي من شـــأنها أن تســـهم فـــي تطويـــر آليات عمل 

المكاتب الهندسية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
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ناصر بن حمد يرعى حفل اللقاء الثالث لخريجي الشرق األوسط
تسليط الضوء على البرامج المعتمدة في تأهيل وإعداد الضباط

تحـــت رعاية مستشـــار األمن الوطني قائـــد الحرس الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  ناصـــر  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء  ســـمو 
أقيـــم صباح أمـــس مؤتمـــر اللقـــاء الثالث لخريجي الشـــرق 
األوســـط الذي نظمتـــه قوة دفاع البحريـــن وذلك في فندق 
الفورســـيزون. ويأتـــي هـــذا المؤتمـــر ضمـــن أجنـــدة اللقـــاء 
فـــي  وشـــارك   ،2022 األوســـط  الشـــرق  لخريجـــي  الثالـــث 
جلســـات المؤتمـــر وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
حيث ألقى كلمة بهذه المناســـبة، كمـــا ألقى كل من آمر كلية 
عيســـى العســـكرية الملكية اللواء الركن عبدالرحمن خليفة 
النعيمي، وآمر أكاديمية ســـاند هيرســـت العســـكرية الملكية 
اللواء الركن دانســـن كابـــس Duncan F Capps  كلمة بهذه 
المناســـبة. وقد شـــارك فـــي جلســـات المؤتمر عدد مـــن أمار 
الكليات العســـكرية للدول الشـــقيقة بـــدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة وأمـــار الكليـــات العســـكرية الملكية 

بالمملكة المتحدة الصديقة.
واشـــتملت جلســـات المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسة 

والمحاضـــرات والدراســـات القيمـــة والمعمقـــة التـــي ألقـــت 
الضـــوء علـــى مـــا تشـــهده مختلف تلـــك الكليات مـــن برامج 
أكاديميـــة معتمدة في تأهيل وإعداد الضباط وإيجاد البيئة 
المحفزة لإلعداد العســـكري، وما تشمله من مراحل متقدمة 
عالية المســـتوى مـــن الناحية التدريبيـــة والعلوم األكاديمية 
فـــي المجـــال العســـكري، وطـــرق إعـــداد منهجيـــة األبحـــاث 

والدراســـات فـــي العلـــوم والمعـــارف العســـكرية المختلفـــة 
المواكبـــة لـــكل مســـتجدات المجال العســـكري؛ بهدف صقل 
وتعزيـــز معـــارف الدارســـين وتهيئتهـــم لمواجهـــة مختلـــف 
التحديـــات والمتغيـــرات الطارئة في شـــتى الظروف، حيث 
تـــم التطرق إلـــى مواجهة جائحة كورونـــا )كوفيد19-( التي 
مـــرت علـــى دول العالم وكيفية مواجهتها مـــن قبل الكليات 
واألكاديميات العســـكرية؛ لضمان اســـتمرارية ســـير العملية 

التدريبية والتعليمية بها.
كما اشـــتملت الجلســـات الحوارية للمؤتمر على سبل توثيق 
أطر التعاون المستمر بين هذه الكليات وقياداتها من خالل 
تبـــادل الخبـــرات التعليميـــة والتدريبيـــة لمختلـــف الصنوف 

العسكرية البرية والجوية والبحرية.
حضر المؤتمر آمـــر الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع 
الوطني اللواء الركن بحري عبدهللا سعيد المنصوري، ونائب 
قائـــد الحـــرس الملكي اللـــواء الركـــن حمد خليفـــة النعيمي، 
ومدير التدريب العســـكري اللواء الركن صالح راشد السعد، 
وعدد من خريجي الكليات العسكرية المشاركة في الحفل، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا



المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البـــارز  الـــدور  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
الـــذي لعبـــه االتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحرين في تعزيز التعاون بين الجهات 
العماليـــة وأصحـــاب األعمـــال؛ بما أســـهم 
فـــي اســـتدامة دوران عجلـــة اإلنتاج في 
مختلف منشـــآت القطاع الخـــاص، داعيًا 
إلى اســـتمرار وتعزيـــز الجهـــود المبذولة 
مـــن كافة األطراف والحرص الدائم على 

التطوير واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية.
وأشاد رئيس “الغرفة” خالل لقائه رئيس 
المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين، يعقوب يوســـف محمد، 
ونائب الرئيس عبدهللا يوســـف جناحي، 
وأمين الســـر العام، أسامة سلمان حسن، 
المتطـــورة  البحرينيـــة  العمـــل  ببيئـــة 
جّراء اإلصالحات المســـتمرة في ســـوق 
العمـــل باإلضافـــة إلى تحديـــث القوانين 
واألنظمة وضمان حقوق العمال وحقوق 
جميـــع أطـــراف اإلنتـــاج.  وأثنـــى رئيس 
الغرفة على اهتمام االتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحريـــن بالعمل على رفـــع مكانة 
البحريـــن في ملف العمل محليًا وإقليميًا 

ودوليـــًا ومـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم، يأتي 
ذلـــك بتضافر الجهـــود وتوحيد المواقف 
لصالـــح جميـــع أطـــراف اإلنتاج، الســـيما 
المســـتوى  البحريـــن علـــى  عنـــد تمثيـــل 
الدولي. من جانبه، أشـــاد رئيس االتحاد 
الحـــر لنقابـــات عمـــال البحريـــن، يعقوب 
يوســـف محمد، بمواقف غرفـــة البحرين 
علـــى  والعمـــل  االتحـــاد  لعمـــل  الداعمـــة 
التكامل في المواقف التي تمثل المملكة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، مؤكـــدًا حرص 
االتحـــاد الحـــر توســـيع تمثيـــل البحرين 
أيضًا علـــى الصعيد العربـــي والدولي بما 
يخـــدم ويطور وينعكس على بيئة العمل 

المحلية ويجعلها جاذبة لالستثمارات.
كمـــا ناقش اللقاء القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك ألطراف اإلنتـــاج الثالثة وهي 
والحكومـــات،  العمـــل  وأربـــاب  العمـــال 
وحضـــر االجتماع النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس اإلدارة محمد الكوهجي، وأمين 
الصندوق عـــارف هجـــرس، ونائب أمين 
الصنـــدوق وليـــد كانـــو، وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة ســـونيا جناحـــي وجميـــل الغنـــاه، 
ونائب الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.

تحديث القوانين واألنظمة وضمان حقوق أطراف اإلنتاج

المحرق-شركة مطار البحرين

لشـــركة مطـــار  التنفيـــذي  الرئيـــس  وّقـــع 
البحرين محمد يوسف البنفالح، والمدير 
التنفيذي لمؤسســـة إنجـــاز البحرين هناء 
ســـرواني مذكرة تفاهم مدتهـــا عامان مع 
مؤسســـة إنجاز البحريـــن، منظمة تمكين 
الشباب غير الربحّية، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين من الجانبين.
وأعـــرب البنفالح عـــن اعتزازه بالشـــراكة 
مع مؤسســـة “إنجاز البحرين” في ســـبيل 
تعزيـــز روح النجـــاح والريـــادة لـــدى جيل 
المستقبل والمساهمة في إعداد جيل من 
القادة المؤهلين الذين يستطيعون العمل 
والنجـــاح فـــي ظـــل المتغيـــرات العالمية؛ 
بوصفهـــا إحـــدى أكبـــر جهـــات العمـــل في 

قطاع النقل الجوي في المملكة.
بتبنـــي  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  تلتـــزم 
ثقافـــة العمـــل التطوعـــي من خـــالل حث 
أفـــراد فريقهـــا علـــى المشـــاركة فـــي مثل 
هـــذه المبـــادرات، فضـــاًل عـــن المســـاهمة 
الشـــابة  المواهـــب  قـــدرات  تطويـــر  فـــي 

فـــي البـــالد، مؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقية لن 
تســـاهم في تعزيز حس اإليثار والشـــغف 
بمســـاعدة اآلخرين في نفوس الموظفين 
فحسب، بل ستتيح لهم فرصة المشاركة 
بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر إشراًقا 
من خـــالل قيادة بعض أنشـــطة التدريب 
عالية الجودة الموجهة لألجيال الصاعدة 

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين.
مـــن جانبهـــا، عّلقت رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــيخة حصـــة  ســـمو  البحريـــن  إنجـــاز 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة،  قائلـــة “تفخـــر 
شـــركة  مـــع  بشـــراكتها  البحريـــن  إنجـــاز 

مطـــار البحريـــن؛ لتوســـيع نطـــاق وصول 
المنظمـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الطـــالب فـــي 
المملكـــة وتأثيرها عبر مختلف القطاعات 
والصناعات بالتعاون مع شركاء موثوقين 
مثـــل شـــركة مطـــار البحرين التـــي لطالما 
ســـاهمت فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
المملكة. وستشهد هذه الشراكة استمرار 
شـــباب البحرين فـــي االرتقـــاء بالمهارات 
واالبتـــكار، حيـــث يكتســـبون الخبـــرة في 
الصناعـــات المختلفة كجـــزء من رحلتهم 
المهنّيـــة، وهو مـــا يؤكد التزامنـــا بتمكين 

الشباب البحريني”.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة: االرتقاء بالمهارات اإلبداعية للشباب

“مطار البحرين” توقع مذكرة تفاهم مع “إنجاز”
المنامة - وزارة الصحة

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
األحـــد  مســـاء  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
المنصـــرم، عن رصـــد 5 مخالفات خالل 
الزيارات التفتيشية للمطاعم والمقاهي، 
حيـــث تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمة تجاههم بتحرير مخالفات لهذه 
المطاعـــم والمقاهـــي وإحالتهـــا للجهات 
المختصة، وذلـــك لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازيـــة واالشـــتراطات المعلن عنها 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
المدرجة تحت المســـتوى األصفر ضمن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار 

فيروس كورونا.
جـــاء ذلـــك خالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، في إطـــار تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 

واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد 
المخالفات خالل الزيارات التفتيشـــية، 
مـــن  منشـــأة   117 زيـــارة  تمـــت  حيـــث 

المطاعم والمقاهي.
إلـــى ذلـــك، دعـــت الجهـــات الحكوميـــة 

المختصـــة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  والتحلـــي 
واإلبـــالغ الفـــوري عن أيـــة مخالفات أو 
تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن 
هـــذه الخطـــوات المهمـــة تأتـــي لتأميـــن 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  العامـــة  الصحـــة 
فيـــروس كورونا والحفـــاظ على صحة 

وسالمة الجميع.

لم يلتزموا بإجراءات المستوى “األصفر”

“الصحة”: تفتيش 117 منشأة يسفر عن مخالفة 5 مطاعم
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ناس: تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مع السعودية
رئيس الغرفة مستقبالً السفير البحريني الجديد لدى الرياض

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين، سمير ناس، أن القطاع الخاص 
البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز 
العالقات االقتصادية واالســـتثمارية مع 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والتـــي تعد شـــريكا اســـتثماريا وتجاريا 
مهمـــا للبحريـــن، مشـــيدًا بعمـــق ومتانـــة 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  العالقـــات 
والروابـــط األخوية الوطيـــدة والمتميزة 
التي تربـــط البحرين وشـــقيقتها الكبرى 
السعودية، وما تشهده من تطور مستمر 

على كافة المستويات.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء رئيـــس الغرفـــة، 
صباح أمس ببيت التجار، سفير البحرين 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، والـــذي بـــدوره 
هنـــأه علـــى نيله الثقـــة الملكية الســـامية 
بتعيينه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد 
الدبلوماســـي  عملـــه  مهـــام  أداء  فـــي 
مـــا  علـــى  البنـــاء  ومواصلـــة  الجديـــدة، 
تحقـــق علـــى صعيـــد العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن 
الســـياق  هـــذا  فـــي  منوهـــًا  الشـــقيقين، 
بمتانـــة هذه العالقات الوطيدة، والنابعة 
من الحـــرص الكبيـــر والدائـــم للقيادتين 

الحكيمتين، حفظهما هللا ورعاهما، على 
تطويرها، والتي تشهد على الدوام نموًا 

وتقدمًا مطردًا في مختلف المجاالت.
عـــددًا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات  مـــن 
معـــدالت  برفـــع  المســـاهمة  شـــأنها  مـــن 
التجـــارة البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيارات 
التجاريـــة وإقامة االجتماعـــات الثنائية؛ 
باإلضافـــة  العقبـــات  وتذليـــل  لبحـــث 
إلـــى الفعاليـــات االقتصاديـــة المشـــتركة 
للتعريـــف والترويـــج لفـــرص االســـتثمار 
المتاحة في البلدين الشـــقيقين، مشـــيدًا 
المشـــاريع  بحجـــم  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
االســـتثمارية المشـــتركة والتي تعد أبرز 

دعائم العمل المشـــترك، فضالً عن العمل 
على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية 
إلى التركيز علـــى دعم النمو االقتصادي 
الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  وازدهـــار 
أمـــام  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
التحديـــات االقتصاديـــة، خصوصـــًا بأن 
القطـــاع الخاص وبمـــا يمتلكه من موارد 
ومدخـــرات وإمكانات يلعـــب دورًا كبيرًا 
ومحـــركًا أساســـيًا للنشـــاط االقتصـــادي 
االســـتثمارية  المشـــاريع  تنويـــع  وفـــي 
المشـــتركة، بمـــا يدفـــع بتنميـــة الروابـــط 
السياســـات  وتقريـــب  االقتصاديـــة 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  واألنظمـــة 

والصناعية في البلدين الشقيقين. 

البحريـــن  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
المعيـــن لدى الســـعودية الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه بالثقة 
الملكيـــة بهـــذا التكليـــف، مؤكـــدًا حرصه 
المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز  علـــى 
وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود؛  ومواصلـــة 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  العالقـــات 
وتطويرهـــا لمـــا يخـــدم مصالـــح البلدين 
الشـــقيقين، مشـــيدًا بجهود غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين وحرصها على تطوير 
التعـــاون المشـــترك بين الدول الشـــقيقة 
والســـعي نحـــو االرتقـــاء باالســـتثمارات 
مملكـــة  وتســـويق  التجـــاري  والتبـــادل 

البحرين.

 المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

ناس مستقباًل السفير البحريني لدى السعودية
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أثـــار مقتـــرح النائب معصومة عبد الرحيم بشـــأن 
توفيـــر خـــط ســـاحن للوقاية من االنتحـــار موجة 
وأهدافـــه،  للمقتـــرح  المؤيـــدة  الفعـــل  ردود  مـــن 
والمشـــككة فـــي فعاليتـــه فـــي الحـــد مـــن اللجوء 

لالنتحار.
وفي ردها على التعليقات المشككة، قالت النائب: 
“أنـــا كطبيبـــة مختصة في هذا المجال وكإنســـانة 
عشـــت مع مرضـــاي وأهلهم، أفهم تمامـــا بأننا في 
أمـــس الحاجـــة للتطويـــر ومنهـــا الخـــط الســـاخن 

للوقاية من االنتحار”.

وتســـاءلت: “كـــم مـــن شـــخص رحل بســـبب عدم 
وجود من يتواصلون معه في الوقت المناسب؟”. 
وأكـــدت أنها مـــن واقع تجربة تجـــد أن هذا األمر 
ليـــس هينـــًا، وهنـــاك حـــاالت ال يمكـــن اإلفصـــاح 
عنهـــا لســـريتها، تشـــمل جميع فئـــات المجتمع من 
األغنيـــاء أو الفقـــراء أو المثقفيـــن أو البســـطاء، 
فمنهـــم من انتحر فجرًا، حيـــث لم يكن معه أحد، 
ومنهم من انتحر شنقًا في غرفته منتصف الليل، 
ومنهم من ودع بعبارة “مع السالمة” ليأخذ جرعة 

زائدة لتكون آخر اللحظات.
وعبرت عبدالرحيم لـ “البالد” عن احترامها لجميع 
اآلراء، والبنـــاءة منهـــا على وجـــه الخصوص من 

المختصيـــن والعامليـــن فـــي المجـــال، والمثقفين 
المطلعين على هذه التجربة في الدول األخرى.

وقالت من واقع عملها كطبيبة واستشارية نفسية، 
إن أغلب الحاالت التي تم متابعتها في هذا اإلطار 
كحاالت كاملة أو غير كاملة في مستشـــفى الطب 
النفســـي أو الحاالت الطارئة بمستشفى السلمانية 
كانت من فئة الشباب، وهو ما يؤكد أهمية تقديم 
مثل هذا االقتراح. وبينت أنه غير متاح للكثيرين 
الوصـــول للمختصين قبل اإلقـــدام على االنتحار، 
وهـــو ما يؤكـــد الحاجـــة لتوفير خط ســـاخن قبل 
القيام باالنتحار، وهو ما أثبتت الدراسات جدواه 

وقدرته على تقليل الحاالت.

ولفتـــت إلى أن هنـــاك أكثر من 33 دراســـة أثبتت 
جـــدوى توفير خـــط للوقاية مـــن االنتحار، حيث 
راقبت الدراســـات نحو 100 ألف اتصال، أغلبيتها 

عدل أصحابها عن االنتحار بعد اتصالهم.
وفي ردها على المقترح البرلماني، أكدت الحكومة 
قيـــام الجاليـــات التي تزيـــد لديها نســـبة االنتحار 

بإنشاء خدمة الخط الساخن لهذه الحاالت.
وأشـــارت إلى توفر خط مباشـــر لتغطية ســـاعات 
العمل الرسمية الستقبال طلب الدعم والمساندة 

للحاالت الشديدة أو ذات الخطورة.
ولفتـــت إلى أن دمج الخدمة النفســـية وتوفيرها 
البالـــغ بمراكـــز الصحيـــة األوليـــة؛  لـــه األثـــر  كان 

لتشـــجيع األفراد على طلب المســـاعدة النفســـية، 
مـــن خالل خدمـــات ســـهلة الوصول، وبعيـــدًا عن 
المخـــاوف والتـــردد مـــن الحصـــول علـــى الخدمة 
بالصحـــة  المرتبطـــة  الوصمـــة  بســـبب  النفســـية؛ 

النفسية.

انتحروا.. حين لم يجدوا من يتحدثون إليه
بعضهم أخذ جرعة زائدة مودعاً الحياة بعبارة “مع السالمة” .. معصومة عبدالرحيم:

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

معصومة عبدالرحيم

أسبوعيًا.. نستقبــل حــاالت مستعــدة لالنتحــــار
الدين والدعم النفسي أبرز موانع اإلقدام...االستشارية نور الدين:

أكدت استشـــارية الطب النفســـي إيمان نور الدين أن االكتئاب 
الشديد واضطراب الشخصية تأتي على رأس الدوافع المؤدية 

إلى التفكير باالنتحار واإلقدام عليه.
وأشارت إلى ما تلعبه ضغوطات الحياة في وصول األشخاص 
لمراحـــل متقدمـــة مـــن االكتئـــاب الشـــديد، إلـــى جانـــب وجود 

االستعداد الوراثي لدى بعضهم.

وقالـــت إن بعض الحـــاالت تكون بين األطفال ممن يعانون من 
التنمر، والذين يجـــدون في االنتحار الطريق الوحيد للتخلص 

مما يتعرضون له من أوضاع مأساوية.
ولفتـــت إلى أن هـــؤالء المرضى هم بحاجة للدعم والمســـاندة 
من خالل االســـتماع إليهم، وإعانتهم علـــى تحمل الضغوطات 
والصدمـــات واحتوائهـــا وفهمهـــا دون تهويـــل أو مبالغـــة، إلـــى 

جانب التدخل العالجي عبر األدوية لبعض الحاالت.

بشـــكل  يســـتقبلون  النفســـيين  االختصاصييـــن  أن  وذكـــرت 
أســـبوعي حـــاالت ألشـــخاص لديهـــم اســـتعداد لإلقـــدام علـــى 
االنتحـــار، فيما يشـــكل الديـــن والعائلة والمجتمـــع واألصدقاء 

حصانة مهمة؛ لمنعهم من اإلقدام على هذه الخطوة.
وأوضحت أن هذه الحواجز إلى جانب الدعم والمساندة تؤدي 
إلـــى إلغاء هـــذه الفكرة لديهـــم، ولذلك يندر عـــدد من يقدمون 

فعالً على االنتحار. إيمان نور الدين
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

السالم هو البطولة اإلنسانية بكل أبعادها
لقـــد أضاء ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه شـــعلة الســـالم، فأصبحت بالدنا 
وأرضنـــا مركـــزا للفكـــر والوئام والســـالم بين الشـــعوب، حيث إن 
مفهـــوم الســـالم يفجر أشـــرف ما في اإلنســـان من خلـــق ومبادئ 
وقيم وتجعله يرتفع فوق ذاته، فالســـالم هو البطولة اإلنســـانية 

بكل أبعادها.
لقد حمل حوار الســـفير اإلســـرائيلي لدى مملكـــة البحرين “إيتان 
نائيه” مـــع “البالد” الكثير من القضايا التي تجعلنا نجتاز المرحلة 
بنجـــاح، ونحرز النصر لشـــعوب المنطقة، طالمـــا الجميع قد اتخذ 
هدفـــا واضحـــا والتـــزم بـــه، فقـــد انتهت وولـــت مآســـي الحروب 
وأهوالهـــا، وعلى الجميع أن يعمل لســـعادة وخيـــر كوكب األرض 

كله.
يقـــول الســـفير “يجـــب علينا جميعا كبـــارا أو صغارا أو شـــبابا، أن 
نتذكـــر أن الســـالم هو األمر الوحيد الذي ال خاســـر فيه، هو دائما 
مكســـب لجميـــع األطـــراف، لذلـــك عندمـــا تتوجـــه لبنـــاء عالقات 

جديـــدة، بالطبـــع لم تكـــن بيننا حروب مســـبقا، لكـــن عندما تبنى 
عالقات جديدة فإن عليك بناءها على أســـاس مرض للجميع، ال 
خاســـر فيه.. ثم يجب أن نتذكر، أنه ال يمكن تغيير الماضي، وأن 
هنـــاك قصة مؤســـفة نحكيها، والطرف اآلخر لديه قصة مؤســـفة 
يحكيهـــا، وعلينا التوقف عن تبادل هذه القصص المؤســـفة، وأنا 
هنا ال أدعو إلى نسيان الماضي، لكنني ال أستطيع تغيير الماضي، 
وال إصالح ما جرى فيه، إنما أستطيع حل المشكالت المستقبلية 

وتغيير المستقبل”.
إن سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، القائد الفريد من 
نوعه الذي أضاف إضافات حقيقية للتاريخ، ألنه يعرف المفاتيح 
الحقيقيـــة لتقـــدم ورخاء ونماء وســـالم الشـــعوب، واالنتصارات 
الحقيقيـــة هـــي انتصـــارات الســـالم ال انتصـــارات الحـــروب، وال 
يمكـــن أن نعيـــد الزمن إلى الـــوراء، بل علينا وبعقولنا المســـتنيرة 
أن نعمل ونبني للمستقبل بكل إمكانياتنا وقوتنا، ونرسم الصورة 

الصحيحة لألجيال القادمة ألن لسان العقل يقول ذلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مؤشرات الموارد البشرية.. عدد 
السكان في 50 عاما )5(

نختم اليوم مناقشـــتنا للتطور الذي سجلته الموارد البشرية في مملكة البحرين 
في الخمســـين عامًا حتى وقتنا الراهن بمناســـبة األعياد الوطنية وعيد جلوس 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وخطط حكومته برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه لتعزيز التنمية 
الشـــاملة والمســـتدامة، مركزيـــن علـــى النمو في مجال الســـكان، بعـــد أن عرضنا 
أربعـــة عناصـــر لتنمية الكـــوادر الوطنية كرفع متوســـط العمر المتوقع لإلنســـان، 
وتأهيل الكوادر في القطاع الصحي، وتعزيز كلف تعليم الطلبة منذ االســـتقالل 
حتى وقتنا الحاضر، وتوسع عدد الطلبة في نفس الفترة موضع المتابعة، حيث 
يعتبر مصدر الموارد البشـــرية هو الســـكان، مسلطين الضوء على معدالت النمو 
فـــي الســـكان عبر فترتيـــن زمنيتين، األولـــى لألعـــوام )1971 - 1991م( والثانية 

للفترة )2001 - 2021م(. 
وبخصـــوص الفتـــرة األولـــى ومن خـــالل التعداد الخامـــس لعـــام )1971م(، وهو 
األول الذي يجرى في مرحلة االستقالل لدولة البحرين )كما تسمى آنذاك(، حتى 
التعداد السابع لعام )1991م(، فقد سجلت هذه الفترة وأمدها 20 عامًا، نموًا بلغ 
)291،900( نســـمة أو )135 %(، وذلك من )216،100( إلى )508،000( بمتوســـط 
ســـنوي في مســـتوى )6.8 %(، بســـبب ارتفاع أســـعار النفط التي خبرتها أسواق 
الطاقة الدولية ومشـــاريع البنية التحتية بعد االســـتقالل في الســـبعينات بداية 

الثمانينات.
أما فيما يتعلق بالفترة الثانية، أي المرحلة من األلفية الثالثة ومنذ التعداد الثامن 
لعـــام )2001م( إلـــى تعـــداد )2020م( إلى العام الماضـــي )2021م(، فمن المالحظ 
أن ســـكان مملكة البحريـــن ارتفع من )650،600( في بدايـــة المرحلة الثانية إلى 
)1،500،000( بعد 20 عامًا تقريبًا، بزيادة بلغت )849،400( نســـمة، بنسبة ارتفاع 
كبيـــرة بلغـــت )130 %(، أي بمتوســـط ســـنوي )6.5 %(، وهو اتجـــاه أقل مقارنة 
بالمرحلـــة الثانيـــة التي كان متوســـطها الســـنوي )6.8 %(، وربما يعـــود ذلك إلى 
تأثيرات جائحة كوفيد 19، والتي ألقت بظاللها بشكل أكبر حتى الفصل الثالث 
من العام )2021م(، وشكل عدد السكان البحرينيين البالغ )712,362( نسمة نحو 
)47.4 %( مـــن مجموع ســـكان المملكـــة، وقرابة )789،273( وافـــدا غير بحريني 
مـــن العمالـــة التي تعمل في القطاعات اإلنشـــائية والتشـــييد والخدمـــة المنزلية 
ومجموعـــة أخرى من األنشـــطة االقتصاديـــة المتنوعة، أي ما نســـبتهم 52.6 % 

من مجموع السكان.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

“إغاثة القلوب”
اليتيـــم ال ينتظـــر مـــادة أو ملبســـا أو مســـكنا، بقـــدر مـــا يحتاج إلـــى الصدر 
الحنـــون، والعائلـــة، واالهتمـــام، والقلـــوب المجتمعـــة، التي تلـــم وتحتضن 
وتهتم وتسأل، وال تغادر أبدًا، وكم من حكايات من الواقع المؤلم سمعناها، 
عـــن “أعمـــام وأخوال وأقـــرب األقربيـــن”، ممن ال يســـألون عـــن ذويهم من 
األيتـــام قيد شـــعرة، وال يهتمون لمســـتقبلهم أو مصالحهـــم أو ظروفهم أو 

أوجاعهم.
الغربـــة فـــي الوطن ألم، والغربة في العائلة ألم أكبر، ومن المحزن أن تغرق 
المجتمعـــات العربيـــة، بحاالت االنفصـــام، واالنفصال، عن األيتـــام، والذين 
أوصى بهم الرســـول الكريم، وأية وصاية؟ قبـــل يومين قرأت مقاالً عميقا 
وجميـــال كصاحبه، كتبه األمين العام للمؤسســـة الخيريـــة الملكية الدكتور 
مصطفى السيد ونشرته الصحف المحلية، منها “البالد”، بعنوان “غداء في 
القـــدس.. منســـف بمئـــة دوالر”، أوجز به الســـيد عن واقعة جميلـــة لزيارته 
األولى لمدينة القدس، والمســـجد األقصى تحديدًا، حيث التقى بجمع من 
المقدســـيين فـــي إحدى دور األيتـــام، وكانت بداية ما حدث. يقول الســـيد 
إنه تمت دعوته لوجبة المنسف الشهيرة، وحين جلس على الطاولة بمعية 
األيتـــام، رأى منهـــم تحفظًا فـــي تناول الوجبة، وخجـــل، وحرج بالرغم من 
فقرهـــم، فما كان منه إال أن أخـــرج مئة دوالر ووضعها على الطاولة، وقال 

بحماس “من ينهي طبقه كامالً فله هذه المئة دوالر”.
ســـعد األطفال بهذه المسابقة، وتســـابقوا على تناول الطعام حتى النهاية، 
وهنـــا تحرج الســـيد من أن يمنح أحدهم فقط المئـــة دوالر دون غيره، فما 
كان منـــه إال أن أخـــرج مبلغ مصاريف الطوارئ من جيبه، وقام بتوزيع مئة 

دوالر لكل منهم وعددهم 22 طفالً بالتمام والكمال.
إن الحـــس اإلنســـاني تجـــاه األيتـــام نعمـــة عظيمة اصطفاهـــا هللا عز وجل 
لمن يحبهم من عباده، والتســـخير لخدمتهم، ورعايتهم، وزيارتهم، والسفر 

ألجلهم نعمة أكبر وأعظم، وأجل وأسمى.
رعايـــة األيتـــام كنـــز نفيس، وهبـــة ربانية، ال يتســـابق لهـــا إال المحظوظون 

واألوفياء، ممن يمهرون في إغاثة القلوب، ومصطفى السيد أحدهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

fatin.hamza 
@gmail.com

نعيـــش هذه األيام الشـــتوية أياما جميلة ماطرة، وللـــه الحمد هذا العام ليس 
كاألعوام الماضية، بفضل جهود جميع الجهات المعنية تحول موسم الرعب 
والقلق إلى موســـم أجمل، هناك مياه أمطار في الشـــوارع، وأحيانا اختناقات 

مرورية، وهناك امتالء بعض البيوت بالمياه، إنما كانوا لها بالمرصاد.
وتنفيـــذًا ألمر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، بوضع حلول مســـتدامة للبنى التحتية فـــي المناطق 
التـــي شـــهدت تجمعـــات لميـــاه األمطـــار، خفف حجم هـــذه األضـــرار، بجانب 
مواصلـــة تحديث وتطوير شـــبكات تصريـــف مياه األمطـــار وتعزيز مقومات 
البنـــى التحتيـــة بمعاييـــر عالية لضمـــان جودتها واســـتدامتها، بالتماشـــي مع 
خطط تســـريع وتيرة اإلنجاز التي يالزمها التنفيذ المتقن لألفكار المطروحة 
والحلول المبتكرة في كل المجاالت، فهاهو وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، المهندس عصام خلف، يقوم مشكورًا بالبدء بتنفيذ أمر 
سمو ولي العهد واالطالع على آلية التعامل مع تجمعات مياه األمطار تحديدًا 
في منطقة اللوزي، وذلك من خالل وضع الحلول المستدامة وبمعايير عالية 

لضمـــان جـــودة خدمـــات البنيـــة التحتية، كما قامـــت وزارة األشـــغال بإجراء 
دراســـة عاجلة ألســـباب تجمع مياه األمطار في منطقة اللوزي، وعلى ضوئها 
قامت بوضع الحلول االســـتراتيجية والمســـتدامة والمتمثلة في رفع الطاقة 

االستيعابية لشبكة تصريف مياه األمطار من منطقة اللوزي.
للـــه الحمـــد مملكـــة البحرين تأخذ هـــذا العـــام كل االحتياطـــات والتجهيزات 
الالزمـــة للحـــد من تضرر الشـــوارع والبيوت، قد نرى بعض المشـــاكل وبعض 
األضرار إنما هناك تطور ملحوظ في ســـرعة االستجابة ووضع حلول عاجلة 
لهـــا. إن وضـــع الحلول الجذرية الســـريعة قد يجنبنا خســـارة أرواح بريئة، أو 
تدميـــر بيوت المواطنين، اليوم ولله الحمد نشـــاهد تحســـنا حقيقيا في أداء 
الـــوزارات والجهات المعنية لحل المشـــكلة الســـنوية، خصوًصا بعد ما حدث 

في منطقة اللوزي مؤخرًا.
نشكر كل العاملين في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
لما بذلوه من جهود كثيفة، وكل من ساهم على مدار الساعة في العمل على 

تصريف المياه بأسرع وقت ممكن.

فاتن حمزة

شكراً لكل من ساهم في تصريف المياه بأسرع وقت

تتعدد حاالت الشرود التي يحتاجها اإلنسان في حياته، وغالًبا ما تكون حالة 
طبيعيـــة يلجـــأ إليهـــا العقل البشـــري بعد حصوله على إشـــارات عـــدة مصدرها 
المشاعر والسلوكيات، خصوصا عندما نتحدث عن الشرود البصري أو الذهني 
أو الفكري، لذلك تأتي كبسولة التركيز كأفضل مضاد للتصدي وتقوية المناعة.
اليوم ســـأتحدث عن حالة شـــرود اإلنسان عن نفسه، باعتبارنا نتشابه في ذات 
المواقف والتجارب المســـببة للحالة، ونختلف في توقيت استخدام الكبسولة 
المناســـبة إلعادة حالة االســـتقرار بعد الشـــرود، والتي يمكنني تســـميتها بحالة 

“االضطراب المؤقت” الذي قد يمر به اإلنسان.
كثيـــًرا مـــا تتـــردد علينا مواقف الحياة الســـعيدة ونقرر شـــرودنا كـــي نبقى في 
اســـتحضار لحظاتهـــا، في حين يتطلب شـــرودنا من المواقـــف المؤلمة الذهاب 
إلى مكان ما بعيًدا عن مصدرها أو أي مصدر يذكرنا بها، لكي نرتاح، أو ننسى، 
أو نخفف الضغط، آملين أننا ســـنعود إلى ممارســـة حياتنا اليومية بكل راحة، 
لكـــن هنـــاك حالة أخرى من الشـــرود تتمثل في انفصال الشـــخص عن طبيعته، 
وســـلوكه المعتـــاد، ولغـــة جســـده، وخبراتـــه العملية، وينســـى حتـــى أصدقاءه 
وعالقاتـــه فـــي العمـــل، وكثيـــًرا ما تحصل هـــذه الحالـــة في أوقـــات اإلجازات 
القصيرة أو الســـنوية التي يترقبها األشخاص الذين يستغرقون أوقاًتا طويلة 

في العمل والدراســـة، وهنا تكمن المشـــكلة في حالة اســـتمرار مرحلة الشرود، 
حيث نبقى على اتصال مســـتمر مع مركز الشـــرود ونتخيل ذاك المكان الهادئ، 
والمنظـــر الجميـــل، والجـــو المتعاطـــف، وتلـــك األصـــوات الهامســـة، واألضواء 
الخافتة، وكأننا في عالم األحالم الذي طالما رسمناه في مخليتنا التي ال تبرح 
عن مساعدتنا في كل موقف، وعليه قد نرفض الواقع والتكيف مع ما يحصل 
من جديد، ونظل نســـاير الوقت حتى يمضي فنعود لشـــحن الطاقة من جديد 

في ذات المكان. 
هنا أقول: “المعذرة” لكل من يفعل ذلك باســـتمرار، ألن اإلنســـان عندما ينفصل 
عـــن ذاتـــه والواقـــع المحيـــط بين فتـــرة وأخرى، فإنـــه يدخل ويخـــرج بصورة 
مؤقتـــة من حالـــة االضطراب التفارقـــي، وهذه العملية قد تفيد الشـــخص في 
بداياتها وعلى المدى القصير، لكن انعكاساتها السلبية أكبر على المدى البعيد، 
حيث تســـبب للشخص حالة من الغربة عن الواقع، وهذه المرحلة غير مجدية 
لإلنســـان، ألنها تجعله كالذي يراقب نفســـه من خارج جســـمه، وكأنما يشـــاهد 
فيلًما سينمائًيا، كما يفقد صلته باألماكن أو األشخاص وكأنه يراهم أول مرة.

كلمة أخيرة: “لكل مرحلة من حياتنا نكهة مختلفة وما أجمل أن يكون الشرود 
الواقعي مع أنفسنا ألنفسنا”.

د. حورية الديري

الشرود الواقعي
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القدس المحتلة ـ وكاالت

أمس  اإلسرائيلية  الشرطة  اشتبكت 
مؤيدي  من  فلسطينيين  مع  اإلثنين 
مــواطــن كــان يحمل عــبــوة غــاز على 
ســطــح مــنــزلــه مــهــددا بــإحــراق نفسه 
حال تنفيذ أمر إخالء منزله من حي 

الشيخ جراح في القدس الشرقية.
في  القدس  وبلدية  الشرطة  وقالت 
بيان مشترك، إن مندوبين توجهوا إلى 
االثنين  فجر  صالحية  محمود  منزل 
تخصيص  بــعــد  إخــــالء  ــر  أمـ “لتنفيذ 
سكان  لصالح  مــدرســة  لبناء  األرض 
حي الشيخ جــراح”. وبحسب ما ورد 
صالحية  منزل  في  المفاوضون  كــان 

المنزل  من سكان  العديد  بدأ  أن  بعد 
“فـــي تــحــصــيــن أنــفــســهــم بــعــبــوة غــاز 

ومواد أخرى قابلة لالشتعال”.
وقـــال شــهــود لوكالة “فــرانــس بــرس” 
انــدلــعــت بين قــوات  إن االشــتــبــاكــات 
األمن والسكان المحليين بعد وصول 
الشرطة، لكنها خفت حدتها فيما بعد.

يــشــار إلــى أنــه قبل نحو عــام أمــرت 
عائلة  القدس  في  المركزية  المحكمة 
صالحية بإخالء األرض بحجة إنشاء 
الخاصة  االحتياجات  لــذوي  مدرسة 
ريـــاض  غــرفــة و6   18 تــضــم  والـــتـــي 
أطفال، لكن العائلة رفضت هذا القرار.

مواجهات على خلفية إخالء منزل 
فلسطيني في القدس

بكين ـ وكاالت

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ 
ألجندة  االفتراضية  المناقشة  في 
دافوس، على “ضرورة تخلي العالم 
عن عقلية الحرب الباردة، والخطاب 

الذي يغذي الكراهية والتحيز”.
وقال: “يجب أن ننحي جانبا عقلية 
الحرب الباردة وأن نسعى جاهدين 
وعالقة  السلمي  التعايش  أجل  من 
اليوم  عالمنا  الــمــتــبــادل..  الــتــواصــل 
ليس هادئا بــأي حــال من األحــوال، 
فـــالـــخـــطـــابـــات تــنــتــشــر وتــتــصــاعــد 

الكراهية والتحيز”.
وأضــــاف: “تــصــرفــات بــعــض الـــدول 
ــر تــعــرض األمــــن والــســلــم  ــ ــدوائ ــ وال

الــتــاريــخ  لــلــخــطــر..  العالميين 
ــرارا  ــكــ ــ يـــؤكـــد مـــــــرارا وت

ال  الــــمــــواجــــهــــة  أن 
بل  المشكلة،  تحل 
لها  تكون  أن  يمكن 

عواقب وخيمة”.
ــوارب الــصــغــيــرة قــد ال  ــقـ وتـــابـــع: “الـ
السفينة  لــكــن  عــاصــفــة،  مــن  تــنــجــو 
لمواجهة  يكفي  بما  قوية  العمالقة 

العاصفة”.
الحقائق مجددا،  “أظهرت  وأوضح: 
ــه فـــي خــضــم الــســيــول الــجــارفــة  أنـ
ــة عــالــمــيــة، ال تــســتــقــل الـــدول  ألزمــ
قــاربــا صــغــيــرا بشكل   190 حــوالــي 
سفينة  كلها  تستقل  بــل  منفصل، 
عــمــالقــة يــتــوقــف عــلــيــهــا مــصــيــرنــا 

المشترك”.
ــاطــق  ــن ــن ال ــلـ ــب آخــــــر، أعـ ــانـ مــــن جـ
الــروســيــة، دميتري  الــرئــاســة  بــاســم 
بيسكوف، أن التحضيرات لزيارة 
فالديمير  الـــروســـي،  الــرئــيــس 
بوتين، إلى بكين في بداية 
ــزال  فــبــرايــر الـــقـــادم ال تـ

مستمرة.

الصين: على العالم التخلي عن عقلية الحرب الباردة
طرابلس ـ وكاالت

الليبي  الـــنـــواب  ــا رئــيــس مــجــلــس  دعـ
ــالـــح أمــــس اإلثـــنـــيـــن إلــى  عــقــيــلــة صـ
التي  الوطنية  الوحدة  تغيير حكومة 
معتبرًا  الدبيبة،  الحميد  عبد  يترأسها 
إعــادة  الــواليــة ويــجــب  “منتهية  أنــهــا 

تشكيلها”.
جــــاء ذلــــك خــــالل جــلــســة لــلــبــرلــمــان 
العملية  انطلقت أمس لمناقشة مسار 
االنتخابية في البالد، بحضور كل من 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس 

ورئيس مصلحة السجل المدني.
البعثة  عــلــى  أن  عــلــى  وشــــدد صــالــح 
األطـــراف  كــل  على  الضغط  األمــمــيــة 
والقبول  االقــتــراع  لصناديق  للتوجه 

بنتائج االنتخابات.
األنــبــاء  وكــالــة  نقلت  كما 

الــلــيــبــيــة عـــن صــالــح 
دعوته إلى تشكيل 
 30 مــــــــن  لــــجــــنــــة 

ومختصين  مثقفين  بــيــن  مــخــتــصــًا 
األقاليم  يمثلون  الدستوري  بالقانون 

الثالثة، تضع دستورًا توافقيا.
كذلك طالب أن يتم ذلك خالل شهر 
من تكليف اللجنة المشار إليها، مؤكدًا 
على  الدستور  مسودة  لفرض  رفضه 

الليبيين.
اللحظة  توجد حتى  ال  أنه  إلى  يشار 
أي مؤشرات على وجود توافق محلي 
ودولي حول مسار العملية االنتخابية 
ليبيا،  في  السالم  عملية  مستقبل  أو 
حيث يسير التوجه العام داخل ليبيا 
الدستور وإرجاء  إلى إحياء مشروع 
موعد االنتخابات إلى ما بعد التفاهم 
والدستورية  القانوية  األســس  على 
وتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
الخارجية  الــقــوى  تدفع  بينما 
نحو إجراء االنتخابات هذا 

العام.

رئيس برلمان ليبيا: حكومة الدبيبة “منتهية الوالية”
سول ـ أ ف ب

ُيشتبه  ما  الشمالية  كوريا  أطلقت 
على  بالستيان  صــاروخــان  بأنهما 
الجنوبي  الكوري  الجيش  أعلن  ما 
ــيــن، فـــي مـــا ُيــمــكــن أن  ــن أمـــس االث
يشكل رابع اختبار ألسلحة ُتجريه 

الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر. 
ومع استمرار توقف المحادثات مع 
بيونغ  أن  يبدو  المتحدة،  الواليات 
يانغ عازمة على تحديث ترسانتها 
العسكرية، واختبرت صواريخ فرط 
صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت 
تكتيكيين  صـــاروخـــيـــن  الــجــمــعــة 
قطارات  على  محمولين  موجهين 

ردا على العقوبات الجديدة.
وقالت هيئة األركان المشتركة 

فــــــي ســــــــول أمــــــــس إن 
الــــجــــيــــش الـــــكـــــوري 

الــــجــــنــــوبــــي رصــــد 
ُيشتبه  صــاروخــيــن 

المدى  وقصيرا  “باليستيان  بأنهما 
ــقــا بــاتــجــاه الـــشـــرق مـــن مــطــار  أطــِل

سونان في بيونغ يانغ”. 
اليابان  ســواحــل  رصــد خفر  كــذلــك 
ــالق “مـــا ُيــحــتــمــل أنـــه صـــاروخ  إطــ
ــال متحدث  بــالــســتــي”، عــلــى مـــا قـ

باسمهم.
وشــرعــت بــيــونــغ يــانــغ فــي سلسلة 
ــارات الـــجـــديـــدة منذ  ــ ــب ــ ــت مـــن االخــ
كيم  الشمالية  كــوريــا  زعــيــم  تعهد 
القدرات  بناء  مواصلة  أون  جونغ 
الدفاعية للبالد خالل اجتماع مهم 

للحزب الحاكم الشهر الماضي.
ــواليــات  ردا عــلــى ذلـــك، فــرضــت ال
ــوع الــمــاضــي  ــ ــب الــمــتــحــدة األســ
ــلـــى 5  عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـ
كـــوريـــيـــن شــمــالــيــيــن على 
الصواريخ  ببرامج  صلة 

البالستية في البالد.

بيونغ يانغ تطلق ما ُيشتبه بأنهما صاروخان بالستيان

“مشاجرة” تجمد عضوية 
نائب أردني لعامين

عمان - وكاالت

صّوت مجلس النواب األردني، أمس اإلثنين، 
الرياطي  حسن  النائب  عضوية  تجميد  على 
كــان طــرفــا فــي مشاجرة  لــمــدة عامين؛ ألنــه 
بـــاأليـــدي شــهــدتــهــا قــاعــة الــمــجــلــس، الــشــهــر 
للمجلس  جلسة  خـــال  ذلـــك  جـــاء  الــمــاضــي. 
)الغرفة األولى للبرلمان(، تحولت خال فترة 
القانونية  اللجنة  قــرار  ومناقشة  التصويت 
إلى “سرية”، عندما طلب الرئيس عبد الكريم 

الدغمي من وسائل اإلعام مغادرة القاعة.
وعقب ذلك بنحو نصف ساعة، أعلن تلفزيون 
ــكـــومـــي(، أن الــمــجــلــس جــّمــد  ــمــمــلــكــة” )حـ “ال
لمدة  )إســـامـــي(،  الــريــاطــي  الــنــائــب  عضوية 

عامين، مع تبرئة باقي أطراف المشاجرة.

السفير  بــأعــمــال  القائمة  جـــددت 
ــيــمــن كــاثــريــن  ــيـــركـــي فـــي ال األمـ
ــا لــلــتــصــعــيــد  ــهــ ــتــ ــ ويـــســـتـــلـــي، إدان
ــعــســكــري الـــحـــوثـــي واألعـــمـــال  ال
العدائية المزعزعة لألمن وتهديد 
ــبــحــر  خــــطــــوط الـــمـــالحـــة فــــي ال

األحمر.
أمس  اجتماعها  خــالل  وأشـــارت 
ــع وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــيـــن، مـ ــنـ االثـ
مــبــارك  بــن  عـــوض  أحــمــد  اليمني 

لجهود  بالدها  دعم  استمرار  إلى 
المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث 
إلى حل سياسي سلمي  للتوصل 

وشامل.
للحكومة  بالدها  دعم  أكد  كذلك، 
الشرعية وألمن ووحدة واستقرار 
اليمن، وفق ما نقلت وكالة األنباء 

اليمنية الرسمية )سبأ(.
ــارك  ــن مــب ــح بـ ــ ــن جـــانـــبـــه، أوضـ مـ
إنــجــازات  تــم تحقيقه مــن  مــا  أن 

وانتصارات عسكرية في مختلف 
الجبهات ضد ميليشيات الحوثي 
والتحام  لــوحــدة  كانعكاس  جــاء 
وإســنــاد  وبــدعــم  الوطنية  الــقــوى 
الشرعية،  من قوات تحالف دعم 
التخريبي  ــمــشــروع  ال لــمــواجــهــة 
المدعومة  الحوثية  للمليشيات 

من إيران.
الــســالم  تحقيق  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
الشامل والعادل وفقًا للمرجعيات 

الــثــالث، هــو الــهــدف الــذي تسعى 
الحكومة الى تحقيقه.

ــلـــى ضــــــــرورة أن  ــدد عـ ــ ــا، شــ ــمــ كــ
تــتــخــلــي الــمــيــلــيــشــيــات عـــن وهــم 
وغرور القوة، وأن تنصاع لتنفيذ 
وتنخرط  األمــن  مجلس  قـــرارات 
ــدون شـــروط مسبقة  ــ بــجــديــة وب
المبعوث  في الجهود التي يبذلها 
إلحــالل  المتحدة  لألمم  الــخــاص 

السالم في اليمن.

واشنطن تدين التصعيد العسكري الحوثي المزعزع لألمن

السعودية تدين الهجوم اإلرهابي وتتوعد المتمردين

طائرات مسيرة حوثية تهاجم موقًعا لنقل النفط في أبوظبي
أعلنــت شــرطة أبوظبــي أمس اإلثنين عــن انفجار صهاريــج للوقود في 
منطقــة قريبــة من خزانات للنفط في حين أعلــن المتمردون الحوثيون 
فــي اليمــن عــن شــن هجــوم فــي اإلمــارات. وأفــادت الشــرطة فــي بيان 
أن حريقــا اندلــع صبــاح االثنيــن وأدى إلــى انفجــار 3 صهاريــج لنقــل 
المحروقــات البتروليــة في منطقة مصفح آيــكاد 3 بالقرب من خزانات 
أدنــوك. وقالت الشــرطة فــي البداية إن حريقا بســيطا وقع في منطقة 
اإلنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي وإنه ال أضرار تذكر لكن 
الشرطة أفادت فيما بعد ان ثاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون 

في االنفجار.

اإلمــــارات عن  أنــبــاء  ونقلت وكــالــة 
أسفر  ــحــادث  “ال إن  قولها  الــشــرطــة 
ــن الــجــنــســيــة  ــاة شــخــص مـ ــ ــن وفـ عـ
الباكستانية وشخصين من الجنسية 
الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم 
بين البسيطة والمتوسطة”. وأشارت 
الشرطة إلى السيطرة على الحريق.
التحقيقات  أن  الشرطة  وأضــافــت 
ــة تــشــيــر إلـــى رصـــد أجــســام  ــيـ األولـ
تكون  أن  يحتمل  صــغــيــرة  ــرة  طــائ
ــدون طــيــار وقــعــتــا في  ــ ــطــائــرات ب ل
في  تسببتا  تكونان  قد  المنطقتين 

االنفجار والحريق.
المختصة  الــســلــطــات  بــاشــرت  وقـــد 
تحقيًقا موسًعا حول سبب الحريق 

والظروف المحيطة به.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مــيــلــيــشــيــات 

الهجوم  عــن  مسؤوليتها  الــحــوثــي 
ــا نــقــلــت وكــالــة  ــق مـ اإلرهــــابــــي، وفــ

“رويترز” عن متحدث باسمها.
أسبوعين  بعد  التطور  هــذا  ويــأتــي 
اليمنيين  المتمردين  استيالء  على 
سفينة  على  يناير  مــن  الــثــالــث  فــي 
اإلمـــارات  علم  ترفع  التي  ــــي”  “رواب
ــر قــبــالــة  ــمـ ــبــحــر األحـ فـــي جـــنـــوب ال

مدينة الحديدة اليمنية
السعودية  العربية  المملكة  ودانــت 
ــارات،  ــبـ ــعـ ــد الـ ــأشـ أمــــس االثـــنـــيـــن بـ
ــان الـــذي  ــجــب ــــي ال ــاب ــهــجــوم اإلرهــ ال

استهدف مطار أبوظبي.
في  اإلرهــابــي  العمل  أن  وأضــافــت 
ميليشيا  وراءه  تقف  الذي  أبوظبي 
ــورة هـــذه  ــ ــطـ ــ ــي يــــؤكــــد خـ ــ ــوث ــحــ ــ ال

الجماعة.

دولة  مع  المملكة  وقوف  أكدت  كما 
اإلمـــــارات ضــد كــل مــا يــهــدد أمنها 

واستقرارها.
وأكــــــدت الـــســـعـــوديـــة اســتــمــرارهــا 
بــالــتــصــدي لــلــمــمــارســات اإلرهــابــيــة 
لميليشيا الحوثي من خالل قيادتها 

لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
التحالف  أعــلــن  ــــك،  ذل مـــــوازاة  فــي 
اعتراض وتدمير 8 مسيرات أطلقت 

باتجاه السعودية أمس.
عدًدا  أكد رصده  وفي وقت سابق، 
من المسيرات المفخخة انطلقت من 

مطار صنعاء الدولي.
وأضــــاف: “رصــدنــا ونــتــابــع تصعيدا 
عــدائــيــا بــاســتــخــدام مــســيــرات من 
أعلن  كما  الــحــوثــي”.  ميليشيا  قبل 

اعتراض وتدمير 3 طائرات مسّيرة 
أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

ــع تـــهـــديـــد هــجــمــات  ــابـ ــتـ وقـــــــال: “نـ
مسّيرة  طائرات  باستخدام  عدائية 

باألجواء”.
مـــن جــهــة آخـــــرى، أعــلــن الــتــحــالــف 
ــوده الــســعــوديــة  ــقـ ــذي تـ ــ الــعــربــي الـ
أنــه نفذ  اليمن، أمــس االثــنــيــن،  فــي 
39 عــمــلــيــة اســتــهــداف ضـــد قـــوات 
الــــــ24  خــالل  مـــأرب  فــي  الحوثيين 

ساعة الماضية.
وأضاف التحالف في بيان مقتضب 
أن  السعودية  األنباء  وكالة  نشرته 
آلية   21 ضرباته أسفرت عن تدمير 
عــســكــريــة، ومــقــتــل “أكــثــر مــن 230 

عنصرا إرهابيا”.

عواصم ـ وكاالت

التحالف العربي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة

الخرطوم ـ وكاالت

أمس  السودانية،  األمن  قوات  أطلقت 
لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز  االثنين، 
القصر  ــارع  شــ بمحيط  الــمــتــظــاهــريــن 
احتجاجات  انــدالع  مع  الخرطوم،  في 
ــادة الــمــدنــيــيــن  ــإعــ ــ ــب ب ــطــال جـــديـــدة ت
ــتــقــال  إلــــى الــســلــطــة واســـتـــكـــمـــال االن

الديمقراطي الذي بدأ العام 2019.
وتـــأتـــي هـــذه االحــتــجــاجــات فـــي ظل 
توتر أمني كبير، بعد مقتل قائد قطاع 
ــوم فـــي قـــــوات االحــتــيــاطــي  ــرطـ ــخـ الـ

المركزي العميد علي بريمة.
ــمــاضــيــة، نــفــذت  وخــــالل الـــســـاعـــات ال
الــســلــطــات األمــنــيــة حــمــلــة اعــتــقــاالت 
واســــعــــة شــمــلــت عــــــددا مــــن إحـــيـــاء 
والــخــرطــوم  درمـــــان  وأم  الـــخـــرطـــوم 
الشباب  من  العشرات  وطالت  بحري، 
التي  المقاومة  لجان  في  والناشطين 
تـــقـــود الـــحـــراك الــحــالــي فـــي الـــشـــارع 

السوداني.
اقتحام  عن  إعالمية  تقارير  وتحدثت 
عدد  واعتقال  المستشفيات  من  عــدد 
ــوا يتلقون  ــذيــن كــان ال الــمــصــابــيــن  مــن 

العالج بداخلها.
ــاء والـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــ ــ ــب ــ ونــــظــــم األطــ
الــقــطــاع الــصــحــي عـــددا مــن الــوقــفــات 
االحتجاجية خالل اليومين الماضيين، 

المتكررة  االنتهاكات  بوقف  مطالبين 
التي  واالعتداءات  المستشفيات  على 

تتعرض لها الكوادر الطبية.
وكانت لجان المقاومة وقوى سياسية 
دعــــت الحـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة أطــلــق 
في  يناير”   17 “مليونيات  اســم  عليها 
الخرطوم ومدن أخرى، وذلك للمطالبة 

بـ “دولة مدنية خالصة”.

إطالق الغاز لمنع وصول المحتجين للقصر الجمهوري

اعتقاالت واسعة في يوم جديد من احتجاجات السودان

آالف السودانيون خرجوا في مسيرات جديدة 

بغداد - وكاالت

ــة  ــ ــســـاس وأزمـ ــحـ ــرف الـ ــظــ ــ ــل ال ــي ظــ فــ
أفادت وسائل  تشكيل حكومة عراقية، 
قائد  أن  االثنين،  أمــس  عراقية،  إعــالم 
اإليراني  الثوري  بالحرس  القدس  فيلق 
اإلطار  قادة  مع  اجتمع  قاآني  إسماعيل 

التنسيقي في العاصمة بغداد.
إلـــى هــــذا، نــقــلــت وســـائـــل اإلعـــــالم عن 
اجتماعا  يعقد  “قاآني  إن  قولها  مصادر 
التنسيقي في  اإلطـــار  ــادة  قـ مــع  حــالــًيــا 
ــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة؛ بـــهـــدف تــوحــيــد  ال
تشكيل  وبحث  الشيعي  البيت  مواقف 
السياسية  األطــــراف  كــل  يضم  تحالف 
الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة 

الجديدة”.
الــمــرتــقــب أن يعقد  ــه مــن  أنـ وأضـــافـــت 
قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر خالل الساعات المقبلة.
إلى  وكان قاآني قد وصل مساء األحد 

النجف  مــن  استهلها  زيـــارة  فــي  الــعــراق 
خــالل جــولــة أجــراهــا فــي مــرقــد اإلمــام 
وادي  مقبرة  إلــى  يتوجه  أن  قبل  علي، 
السالم وزار مرقد محمد صادق الصدر، 

وأبو مهدي المهندس.
ــهـــران سد  ــمــحــاولــة طـ ــارة ل ــ ــزي ــ تـــأتـــي ال
لتشكيل  الشيعية  الــقــوى  بين  الــفــجــوة 
الحكومة  تشكيل  تتولى  موحدة  جبهة 

الــعــراقــيــة الــقــادمــة. لــكــن زعــيــم الــتــيــار 
لتشكيل  الصدر يسعى  الصدري مقتدى 
حكومة “أغلبية وطنية” وهو ما ترفضه 
ــتــي تسعى  ــار الــتــنــســيــقــي ال ــ قـــوى اإلطـ
حكومة  بتشكيل  الصدر  إلقناع  جاهدة 
الجميع على غرار  توافقية يشارك فيها 
لنفسها  تضمن  لكي  السابقة  ــدورات  ــ ال

موطئ قدم في الحكومة.

اجتمع مع قادة “اإلطار التنسيقي”.. ولقاء مرتقب مع الصدر

قاآني يزور العراق قبل االتفاق على تشكيل الحكومة

قاآني يجتمع مع اإلطار التنسيقي في بغداد

الثالثاء 18 يناير 2022 - 15 جمادى الثانية 1443 - العدد 4844

عدن ـ سبأ



فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

���������� ����

إلدارة الممتــــــــلكات
�������������������

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

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

��������

مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

التاريخ 17/1/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2022-7658 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جهاد يوسف ناصر رمضان العباسي
االسم التجاري الحالي : فيز بدي ألذوات الرياضية

االسم التجاري الجديد : كمالكو بازار
قيد رقم : 82732-4

التاريخ   16 - 1 - 2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري

CR2022-8254 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سارة رسول بخش مراد كهوسو

االسم التجاري الحالي : دريم فيوجر للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : إف إم لتأجير وتصليح معدات البناء

قيد رقم : 98569 – 3

التاريخ 16/1/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة   -  إدارة السجل التجاري

CR2022-7669 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عيسى عبدالكريم عيسى الخور

االسم التجاري الحالي : الخور لبع االكياس الفارغة
االسم التجاري الجديد : الخور لبيع األكياس والزجاجات الفارغة

قيد رقم : 9988-08

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل   -  إعالن تصفية

شركة جيثا للمجوهرات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 127849

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة شركة جيثا للمجوهرات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 127849 ، 
 PATINHARE السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

RAMATHKANDIYIL مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

PATINHARE RAMATHKANDIYIL RAJAN
0097337388001

khanptpm1@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة لوفلي سنتر للمالبس الجاهزة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها لوفلي 
تغيير  بطلب  رقم 84393  قيد  تحت  والمسجلة  ذ.م.م  الجاهزة  للمالبس  سنتر 

االسم التجاري من : لوفلي سنتر للمالبس الجاهزة ذ.م.م
LOVLIY CENTRE READY MADE DRESSES W.L.L

لتصبح : لوفلي ماركت ذ.م. م
LOVELY MARKET W.L.L

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

اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع4 في شركة ووك مان للخدمات - 

شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ووك مان للخدمات - شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 

91338، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )4( من:
شركة ووك مان للتنظيفات

)WALKMAN CLEANING COMPANY(
الى: شركة ووك مان للخدمات - شركة تضامن بحرينية

 WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات 

مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة )سفريات الفخامة( والمملوكة للسيدة )ضحى سعيد 
القيد رقم    78387 29-   بطلب بيع  ابراهيم الدرازي( والمسجلة بموجب 
المحل التجاري )سفريات الفخامة( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية 
المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )500( وقدره  برأسمال  محدودة( 
التجاري )سفريات الفخامة( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ضحى سعيد ابراهيم علي مرزوق الدرازي  بنسبة   60 %  

 ايمان عباس عثمان بنسبة  % 40

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

    CR2022- 8199 
تنازل – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  تحويل  طالبا  إلينا وجدان رمضان حسن سلمان شعبان  تقدم 
التالي : إلى السيد احمد عبد الحسين عباس عبد الحسين   فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 – 128843

االسم التجاري : مجوهرات سيرة اللؤلؤ
رقم القيد : 2 – 128843  

 االسم التجاري : مجوهرات سيرة اللؤلؤ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة جرين جيت لالستشارات ذ.م.م
سجل تجاري رقم   117697  

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم    القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   لالستشارات  جيت  جرين  شركة  شركة  
117697   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين السادة  انس العدوي  

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

انس العدوي   -  ) 33203131 (
aaladawi@sovereigngroup.com 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة بوابة انماط التجارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم   133480

بناء على قرار الشركاء في شركة بوابة انماط التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 133480 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / خليل ابراهيم 

علي محمد ال ربيع مصفيا للشركة.
المادة 325 من  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي  
عنوان المصفي:

خليل ابراهيم علي محمد ال ربيع
kmohammed2@health.gov.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  أبو أريبا للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  محمد احمد عبدهللا حاجي محمد  باعتباره المصفي القانوني 
 1  - القيد رقم 106817  ذ.م.م والمسجلة بموجب  للتجارة  أريبا  أبو  لشركة  
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية  وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

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

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

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17536881  or  redha@arceit.org 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786363  or  NAWAF@AWALPLASTICS.COM 

HAVANA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17500250  or  MOHD2008@GMAIL.COM 

NETPEAS PRINTING RELATED SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

ISA ALHADI Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879935  or  esahadi@hotmail.com 

Aljunaid Fishes Tools 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

HAVANA IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33335051  or  MOHD2008@GMAIL.COM 

SPARKLING CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  BILAL@SHAHICO.NET 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786363  or  NAWAF@AWALPLASTICS.COM 

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

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

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

PATTAYA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772132  or  pattaya.bh@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM 

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 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.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 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

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

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.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 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587748  or  lmra@jasmis.com 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17587748  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 

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

  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 

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 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34567437  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

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

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

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

Shabir welding workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602296  or  KHUZEMTAHIR@GMAIL.COM 

TWO BROTHERS AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38883008  or  ALRAYES.OMAR@GMAIL.COM 

CITY SAWARI IT WORLD TRADING Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17276007  or  MOHIUDDINSJ@GMAIL.COM 

NEW EAGLE EYE CONSTRUCTION AND INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992539  or  EAGLEEYECLEARENCE@GMAIL.COM 

KITE COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  KITECOLDSTORE@GMAIL.COM 

MIRALAND BUILDING MATERALA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17678385  or  merelandtc@hotmail.com 

ALAJMI GOLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232844  or  salinrajk@gmail.com 

NK RESHMA INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39853199  or  MANOJANVADAKARA615@GMAIL.COM 

ROSE  Manpower Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33903693  or  ROSEMANPOWERS@GMAIL.COM 

MASILO AUTO PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33480416  or  INSAAF.FURNITURE@YAHOO.COM 

MAJID FAST LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39899196  or  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

CHATURVEDI ASSOCIATES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 33220215  or  umendra@nufca.com 

THE World Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66352112  or  ZEADMRSOMI@GMAIL.COM 

SPEED IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

TITUS CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411822  or  nooraaljalahma@hotmail.com 

BU HAMDAN CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33305789  or  ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

M.R TICKETING AND CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 36137231  or  HMRASELPIS@GMAIL.COM 

8 STARS PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34593306  or  SALEHTSS7@GMAIL.COM 

SOFT LINE CONSTRUCTION & INTERIORS Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

YALLAH ORDER DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ALHIDD CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17680296  or  ya-zayed-09@hotmail.com 

ABDULLA ALI ALBAQQALI CONTRACING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636615  or  ALWANI6489@YAHOO.COM 

MANSOOR ALI SHABAN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17684922  or  ali.mansoor@maf-bh.com 

HUSSAIN ABUL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33763346  or  amir__85@outlook.com 

ALBANDER TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

SHABAB GARMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  shabab_sa@outlook.com 

LULU MAINTENANCE - CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

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

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

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

Golden Marsa Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17414142  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

EMBOSS PRINTING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66336760  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36593655  or  RASHIDMATTAR79@OUTLOOK.COM 

IMPACT ESTATE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17535111  or  oksana@impact-estate.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 

Shoppe Day Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

GOURANGA HERBS WELLNESS CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33232382  or  AHMED7LINES@GMAIL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

AALI POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641050  or  POTTERY1960@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535027  or  ALFARDANJEWELLERS@GAMIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

CITY SCABE CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  CITYSCABE@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

CAXIAS PROMOTERS CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33078530  or  Danishm112233@gmail.com 

FAINOS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17736777  or  venusadvertising@live.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

Bahrain Art Gallery WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Jacqueline building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM 

Jacqueline building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33016677  or  AAAAH18@HOTMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

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

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000520  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.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 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

A & B INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17293085  or  ABINTL123@GMAIL.COM 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

Panjur partha cafteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33378446  or  UAGB@OUTLOOK.COM 

ALWAN ALKHALEEJ HALL FOR KIDS GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39757571  or  mannairealestate@gmail.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.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 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

GLOBAL INNOVATION FOR TRADING AND CONTRACTING - GITCO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39977027  or  TALAL@GITCO-SA.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717676  or  mahmood@fakhRoo.com 

DAR ALRAYASH  PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

DELEZIA PASTRIES AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 38889603  or  DELEZIA.BH@GMAIL.COM 

QUALITY BLINDS DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36066570  or  QUALITYBLIND@GMAIL.COM 

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

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

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

YASALAM RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

KISMAT SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

TREN TREN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34372785  or  sabah973@hotmail.com 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

UZMA COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39288259  or  amirhussain_shah@yahoo.co.uk 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

KHALIFA ABDULLA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39237771  or  ABDULLAHAMADA8933@GMAIL.COM 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Reach paints group w l l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211592  or  Ali@reachpaints.com 

SHAH CARGO  Handling - Bahraini PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33121146  or  SHAHGCARGO@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 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Saloon weld alfreej for gents 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535881  or  S39911226@GMAIL.COM   
 

KHALIL EBRAHIM ALSHQAAQ CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  khalilebahim.ibook@gmail.com 

Two Cool Marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  REHMANBH2@GMAIL.COM 

Haiba Tailoring w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

DANAMIN OIL AND GAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OBSERVER / FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17661220  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

BABA G BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33998595  or  KHANAZIZA15@GMAIL.COM 

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM 

BABA JAWAD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35351424  or  A313313@HOTMAIL.COM 

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210994  or  ALBAHAR.BH@BATELCO.COM.BH 

DANZIL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36660065  or  AWADHI66@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MANSOOR ISA MANSOOR NAYEM ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728856  or  MANSOORPLAZA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660843  or  SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.COM 

ALRAHMA MEDICAL EQUIPMENTs 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17300075  or  S.SHABANI@RMEBH.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

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

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SKY LINE TAILORING & SELLING SPORTS EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39809646  or  ROZA1122@HOTMAIL.COM 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

Two Cool Marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  REHMANBH2@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

RUMAIHI WROUGTH IRON FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@mcogop.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 

VENICIA POOLS AND CONSTRUCTION Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Haiba Tailoring w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

AL AREEN HOTELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36048602  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

PROFESSIONAL BOXES FOR COMPUTER CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLATIONS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17254318  or  YOUBUTTI@GMAIL.COM 

PRISTINE CLEANING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188860  or  JAWADHAMZA23@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

RACING FORCE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

WADI AL HOORA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39874874  or  AGNAS2536@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

VENICIA POOLS AND CONSTRUCTION Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

DAR ALRAYASH  PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

ZION FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33865657  or  AFIAFI707@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

HAYAT BEAUTY AND CARE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888192  or  HAYAT.ALI22@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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 

SUBJECT LEO  CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

AL NAIS AL ARABI DECORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM 

Middle East Medical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

PRIME NOVELTY LOGISTICS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39251604  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66768054  or  info@skylimittransport.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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 

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 

SHAOLIN KUNGFU CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344450  or  mansoor@shahico.net 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

JAN LOCKSMITH EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255493  or  JALAL-JAN@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 

3Q Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39474168  or  3QBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Mohamed Mahmood Kooheji Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17701177  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

TAKVEER AL HIDD LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@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 

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 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

SRI SAI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33023332  or  MMAJED@AHLIA.EDU.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HAWAR INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 13666555  or  raja@hawarschool.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

TASTE BAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77367717  or  CONVOYCONTRACTING@GMAIL.COM 

BLOCKBUSTER CONSULTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SY ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17242107  or  ACCOUNTS@SYENTERPRISES.ORG 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36788125  or  shafiq2000us@gmail.com 

ALBANNAI PEST CONTROL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39559957  or  ALBANNAI.PCS@GMAIL.COM 

ABU ABDULLA BUILDING MAINTENANCE COMPANY. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212800  or  HUSSAIN.ABUABDULLA@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Service Hub Business Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39757501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

EAT & DRINK RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

Newcom IT Distribution W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929  or  AASHAMSRC@GMAIL.COM 

ATYAB BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ATYAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39026285  or  HASAN@ARABASIAN.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

NEW SAGHER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402882  or  KHALI26YOUSIF@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

CAMEL READY MADE CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414012  or  CAMWL4CAMEL@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

HUA SHANG SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39194790  or  185884101@QQ.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

SILK TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

ALI ALBI CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234022  or  AACBAH@GMAIL.COM 

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17280373  or  khaibercargo@yahoo.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

I R F SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

ALMALIK CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact
 34080742  or  MRAIES313@GMAIL.COM 

GOPIKA JEWELLERY DESIGNING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.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 

I R F SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

RAYBON KIGDOM 4 AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66661666  or  RAYBON_KINGDOM@YAHOO.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALONZO CAFE AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33250332  or  ALI_AMWAJ@HOTMAIL.COM 

ALBOORI TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640816  or  ALBOORITRANSPORT@GMAIL.COM 

MOHAMMED SH.ISHAQ ABDULRAHMAN ALABBASI 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17292129  or  mbeshaq@gmail.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

AHMED MADAN ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551198  or  madantrd@yahoo.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 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Zaroka Construction  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34406002  or  MUHAMMADNAVEEDQAZI@GMAIL.COM 

DAITOONA MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36502220  or  ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM 

ON LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17280099  or  ONLINEBAHRAIN@BATELCO.COM.BH 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

MOHAMED EBRAHIM ALAFAIN TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262249  or  M.ALJALOOT@GMAIL.COM 

Al Khidaiwi Trading EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39846014  or  ebrahimalkhidiwi2020@gmail.com 

Siyad Elamin International Trading Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

NORTH CONCORD LOGISTICS AND PACKING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39884260  or  ANILNADUVATTOM@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 



“األحمر” يستهل مشواره بمواجهة فيتنام

يســتهل منتخبنا الوطني األول لكرة اليد اليوم الثالثاء مشــواره بمواجهة 
التــي  للرجــال   20 اآلســيوية  للبطولــة  األول  اليــوم  فــي  فيتنــام  نظيــره 
تســتضيفها المملكــة العربيــة الســعودية حتــى 31 ينايــر الجــاري والمؤهلة 
لمونديال بولندا – الســويد 2023، وذلك في تمام الســاعة 2 ظهًرا بتوقيت 

مملكة البحرين على قنوات الكأس القطرية وssc السعودية.

وأعـــد األحمـــر عدتـــه لموقعـــة اليـــوم 
أرون  المنتخـــب  مـــدرب  بقيـــادة 
كريستانســـون، من خـــال التدريبات 
المحلية التي ســـبقت ذهابـــه للمملكة 
الســـعودية وفـــي معســـكره  العربيـــة 
الخارجـــي الـــذي أقامـــه فـــي المجـــر 
مؤخـــًرا وقبـــل ذلـــك فـــي الســـعودية 
بعـــض  خالهمـــا  مـــن  لعـــب  والتـــي 

المباريات التجريبية.
واختـــار الجهـــاز الفنـــي 19 العبـــًا في 

القائمـــة، ضمـــت كل من حســـين علي 
الصيـــاد، محمد عبدالحســـين،  محمد 
ميـــرزا ســـلمان، بال بشـــام أســـكاني، 
علـــي عبـــدهللا عيـــد، مهـــدي عبـــدهللا 
ســـعد، محمـــد حبيـــب ناصـــر، حســـن 
الســـماهيجي، محمد علي عبدالرضا، 
عبدهللا علي، حسين محفوظ، محمد 
حبيـــب ، أحمـــد جاســـم المقابي، علي 
ميرزا سلمان، علي عبدالقادر سلمان، 
أحمد جال فضل، قاسم قمبر، هشام 

أحمد عيسى، حسن ميرزا سلمان.
ومن المؤمل أن يحقق منتخبنا الذي 
يعتبـــر مرشـــًحا فـــوق العـــادة لضمان 
للمونديـــال  المؤهلـــة  المقاعـــد  أحـــد 
والمنافســـة علـــى اللقـــب اآلســـيوية، 
ظهوًرا فنًيـــا قوًيا، يدل على حضوره 
التنافسي في هذه البطولة وخصوًصا 
أنه يمتلـــك كل المقومات والمؤهات 
التـــي تجعلـــه يخطـــف نقـــاط الفـــوز 
اليـــوم والدخول في أجـــواء البطولة 
والتأهـــب للمباريات واألدوار األخرى 

المهمة.
ووقع منتخبنا الوطني في المجموعة 
الرابعة التي تضم كل من )هونغ كونغ، 
أوزبكســـتان وفيتنـــام( بعد انســـحاب 
اليابان، وســـيخوض مباراتـــه الثانية 

يـــوم األربعـــاء بلقاء أوزبكســـتان، ثم 
هونـــغ كونـــغ يـــوم 20 ينايـــر. ويتأهل 
األول والثاني من المجموعات األربع 
بالتصفيـــات،  الرئيســـي  الـــدور  الـــى 
ومـــن ثم تـــوزع المنتخبـــات المتأهلة 

إلـــى مجموعتيـــن لتحديـــد بطاقـــات 
الوصـــول إلى مونديـــال العالم القادم 
البالـــغ عددها 5، والفرق التي ســـتبلغ 
الدور نصف النهائي وستتنافس على 

لقب البطولة اآلسيوية.

البطولة اآلسيوية 
20 لكرة اليد 

بالسعودية

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد
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نتائج مباريات األمس

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

مباريات اليوم

مباريات اليوم

سترة

النويدرات

5.30 مساًء

7.30 مساًء

البحرين

مدينة عيسى

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المحرق

النبيه صالح

٢

3

٣

٠

النصر

بني جمرة

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليد دوري خالد بن حمد لكرة اليد

فيتنام2 ظهًراالبحرين

الثالثاء 18 يناير 2022 - 15 جمادى الثانية 1443 - العدد 4844

علي مجيد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أعرب النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن اعتزازه الكبير بما يمتلكه الشباب البحريني من قدرات وإمكانات عالية تدفعه نحو 

اإلبداع واالبتكار في مختلف المجاالت، مؤكدا سموه على دور الذي يلعبه الشباب في بناء وتطوير المجتمع. 

جـــاء ذلـــك، خـــال اســـتقبال ســـموه 
بمكتبـــه بقصر الـــوادي، رئيس اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينية الشـــيخ محمد 
والشـــابين  خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن 
عبدالرحمـــن الرويعـــي وعلـــي الغزال 
اللذان ابتكـــرا الدراجة الهوائية لذوي 

العزيمة. 
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب ســـموه 
برئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية 
والشابين عبدالرحمن الرويعي وعلي 
بابتكارهمـــا  ســـموه  مشـــيدا  الغـــزال، 
المميـــز والـــذي يخدم شـــريحة كبيرة 
من ذوي العزيمة، والذي سيســـهم في 

دعم رياضة ذوي العزيمة. 
وقال ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة “اســـعدنا كثيرا هـــذا االبتكار، 
الشـــباب  إســـهامات  يعكـــس  والـــذي 
البحرينـــي علـــى المشـــاركة بمبادراته 
فـــي دعم مختلـــف الفئـــات بالمجتمع، 
والذي يؤكد اســـتثمار الشـــباب لوقته 
لما في خير هذا الوطن”، مؤكدا سموه 
حرصه على دعم مثل هذه المبادرات 
الشـــبابية، والتـــي تدفع بالشـــباب في 
ونهضـــة  لخدمـــة  العطـــاء  مواصلـــة 
ســـموه  متمنيـــا  وتقدمهـــا،  البحريـــن 

للشابين دوام التوفيق والنجاح. 
اللجنـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
البارالمبيـــة البحرينية الشـــيخ محمد 
بـــن دعيـــج آل خليفة “أتقـــدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى ســـمو الشـــيخ 
خالدبن حمـــد آل خليفة، على حرص 

الشـــبابية  الطاقـــات  بدعـــم  ســـموه 
يعكـــس  ذلـــك  أن  حيـــث  المبدعـــة، 
مـــا يوليـــه ســـموه مـــن اهتمـــام دائما 
بالشـــباب البحرينـــي وتوفيـــر المناخ 
إبداعاتهـــم  إلطـــاق  لهـــم  المائـــم 
وابتكاراتهـــم في مختلـــف المجاالت 
الســـيما الرياضيـــة، بمـــا ينعكس على 
إســـهاماتهم ومشـــاركتهم الفاعلة في 
بنـــاء وتطويـــر المجتمـــع البحريني”، 
قدمـــه  الـــذي  االبتـــكار  أن  مؤكـــدا 
الشـــابين عبدالرحمن الرويعي وعلي 
الغـــزال يعد مـــن االبتـــكارات النوعية 
والـــذي  العربـــي،  المســـتوى  علـــى 

يشـــكل دعمـــا كبيـــرا الخوانهـــم مـــن 
ذوي العزيمـــة علـــى ممارســـة رياضة 
الدراجـــات الهوائية بشـــكل يتناســـب 
لـــه  ســـيكون  والـــذي  قدراتهـــم،  مـــع 
المردود اإليجابي فـــي ظهور عناصر 
مميـــزة مـــن ذوي العزيمـــة فـــي هـــذه 
لتمثيـــل  يدفعهـــم  والـــذي  الرياضـــة، 
البارالمبية البحرينية بصورة المميزة 

في المشاركات القادمة. 
مـــن جانبهمـــا، عبـــر الشـــابان الرويعي 
وعظيـــم  شـــكرهما  عـــن  والغـــزال 
امتنانهمـــا إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، مؤكدّين أن استقبال 

ســـموه لهمـــا دافـــع معنـــوي كبيـــر لهما 
فـــي المواصلة على إطاق المزيد من 
المبـــادرات واالبتكارات، التي تســـهم 
خدمـــة المجـــاالت الحياتيـــة الســـيما 
الرياضيـــة، مضيفيـــن أن فكـــرة هـــذا 
االبتـــكار جـــاءت بعـــد دراســـة جانب 
مهـــم مـــن احتياجـــات اخوانهـــم ذوي 
العزيمـــة، الذي يســـاعدهم ســـواء في 
حياتهم اليومية وحتى على مستوى 
ممارســـتهم لهذا النوع من الرياضات، 
معاهدّيـــن ســـموه علـــى بـــذل قصارى 
جهدهما في العمل على تقديم المزيد 

من االبتكارات لخدمة المجتمع.

الرويعي والغزال ابتكرا دراجة هوائية لذوي العزيمة

خالد بن حمد يعرب عن اعتزازه بالقدرات اإلبداعية لدى الشباب

جانب من اللقاء 

سمو الشيخ خالد بن حمد

من لقاء المحرق والنصر لكرة الطائرة



“الموروث” تتوج الفائزين ببطولة خالد بن حمد للصقور
صعود أسماء جديدة لمنصة التتويج في مختلف األشواط

ُتـــوج الفائزيـــن في بطولة خالـــد بن حمد 
للصيد بالصقور بعد انتهاء كافة أشـــواط 
العمـــوم والمحترفيـــن ضمن المنافســـات 
التابعـــة لموســـم ناصـــر بن حمـــد للصقور 

والصيد في نسخته الثامنة.
وجـــرى تتويـــج الفائزين الثالثـــة األوائل 
في كل شـــوط من قبل اللجنة البحرينية 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة وهي 
الجهة المسؤولة عن تنظيم موسم ناصر 
بـــن حمد للصقـــور والصيـــد، علمـــا أن كل 
شـــوط يشـــهد فـــوز المتســـابقين العشـــرة 

األوائل.
ووسط إجراءات احترازية مشددة، شهد 
ميـــدان الصقـــور بقرية البحريـــن الدولية 
لســـباقات القـــدرة، األحد، اســـتكمال بقية 
أشـــواط العمـــوم والمحترفيـــن في فئتي 
الفـــروخ والقرانيـــس قبـــل تتويـــج جميع 

الفائزين.

وشـــهد حفـــل التتويـــج تكريم الشـــركات 
للنســـخة  الداعمـــة  والجهـــات  الراعيـــة 
الثامنة من موسم ناصر بن حمد للصقور 

والصيد وهي مستشفى البحرين للصقور 
وفريق أكاديمية المسعفين، وشركة ندى 
لأللبان، ومياه “روضه” ومطابخ بوســـالم 

وشركة “جومامي”.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب عضـــو مجلـــس 
لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة  إدارة 

المـــوروث الشـــعبي رئيس لجنـــة الصقور 
محمـــد المري عن بالـــغ تقديـــره وامتنانه 
الراعيـــة  والشـــركات  الداعمـــة  للجهـــات 

للموســـم، مشـــيدا بهـــذا التعـــاون المثمـــر 
نجـــاح  فـــي  بالتأكيـــد  يصـــب  والـــذي 
منافســـات الصقور بموسم ناصر بن حمد 
للصقـــور والصيـــد المختـــص بالرياضـــات 

التراثية البرية.
وقـــال: إن بطولـــة خالـــد بن حمـــد للصيد 
بالصقـــور شـــهدت منافســـات قويـــة مـــن 
صعـــود  أن  مؤكـــدا  المشـــاركين،  جميـــع 
فـــي  التتويـــج  لمنصـــة  جديـــدة  أســـماء 
مختلـــف األشـــواط يؤكـــد نجـــاح الهـــدف 
المنافســـات  هـــذه  إقامـــة  مـــن  األســـمى 
بتوســـيع قاعدة ممارســـي هـــذه الرياضة 

التراثية.
وتتواصـــل منافســـات موســـم ناصـــر بـــن 
حمـــد للصقور والصيد بمنافســـات بطولة 
تشـــهد  التـــي  الدوليـــة  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
مشـــاركة الصقاريـــن من مملكـــة البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.

لجنة الموروث

جانب من التتويج

قرطبـة والمحـرق يخوضـان تدريبـا مشترًكـا
خـــاض فريـــق قرطبـــة اإلســـباني لكرة 
نـــادي  القـــدم تدريبـــا مشـــتركا فريـــق 
المحـــرق البحريني في إطار المعســـكر 
التدريبي الذي يقيمه النادي االســـباني 
فـــي المملكة ويختتـــم اليـــوم الثالثاء 
ضمـــن اســـتعداداته للقســـم الثاني من 

.)nd RFEF) 2 الدوري االسباني
 وشهد التدريب حضور مسئولي نادي 
قرطبة، ومسئولي نادي المحرق، حيث 

تابع الجانبان التدريب المشترك.
 وجـــاء التدريـــب بناء علـــى االجتماع 
المثمر الذي عقده الناديان وفتح آفاق 
أرحـــب بين النادي االســـباني واالندية 
البحرينيـــة من أجـــل مواصلة النهوض 
المستمر للكرة البحرينية على مستوى 
أن  خصوصـــًا  واالنديـــة  المنتخبـــات 
نتائج ومكاســـب عديـــدة تحققت في 

معسكر الفريق االسباني في المملكة.

المشـــترك  التدريـــب  علـــى  وأشـــرف   
الجهازين الفني للفريقين، حيث تبادل 
واكتســـاب  الفنيـــة  الخطـــط  كالهمـــا 
تحقيـــق  شـــأنها  مـــن  التـــي  الخبـــرات 
العديـــد مـــن المكاســـب للجهـــاز الفنـــي 
بنـــادي المحرق ونـــادي قرطبة، إضافة 
إلى احتكاك الالعبين بشـــكل مميز في 
ظـــل الخبرات الواســـعة التـــي يمتلكها 

الفريقين.
 وقـــدم الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلس إدارة 
نادي المحرق، هدية تذكارية إلى وفد 

الفريق االسباني.
 وأعـــرب الجهـــاز الفني لفريـــق قرطبة 
عن شـــكره وتقديره إلى نادي المحرق 
واالهـــداف  الكبيـــر  التعـــاون  علـــى 
هـــذا  مـــن  تحققـــت  التـــي  العديـــدة 
والـــذي سيســـهم  المشـــترك  التدريـــب 

بالشـــك فـــي مواصلـــة تطـــور الفريـــق 
تمهيدا لالستحقاقات القادمة.

الجهـــاز  أعـــرب  االطـــار،  ذات  وفـــي   
الفنـــي لنـــادي المحرق بقيـــادة المدرب 
الوطني عيســـى الســـعدون عن شـــكره 
وتقديـــره بالنيابـــة عـــن الجهـــاز الفنـــي 
والعبـــي  مســـئولي  إلـــى  والالعبيـــن 
نادي قرطبة بمناســـبة نجاح المعســـكر 
المشـــترك  والتدريـــب  عـــام  بشـــكل 
العبـــي  أن  مؤكـــدًا  خـــاص،  بشـــكل 
المحـــرق حققـــوا اســـتفادة كبيـــرة من 
التجمـــع المميـــز واكتســـبوا المزيد من 

الخبـــرات واالحتكاك والتي ستســـاهم 
فـــي تحقيقهـــم مســـتويات بـــارزة في 
المرحلـــة القادمة، مؤكـــدًا أن التدريب 
المشـــترك حقـــق اســـتفادة كبيـــرة فـــي 

الجانب الفني لدى المدربين.

  زيارة إلى أكاديمية تيكيرز
 وقـــام وفـــد الفريـــق االســـباني بزيارة 

إلـــى أكاديميـــة تيكيـــرز، حيـــث التقـــى 
بمســـئولي االكاديميـــة وبحـــث معهـــم 
ســـبل التعـــاون المشـــترك بيـــن النـــادي 
واألكاديمية فـــي العديد من المجاالت 

الفنية واإلدارية.
 وتجـــول وفـــد الفريـــق االســـباني في 
االكاديمية واطلع على خطط وبرامج 

االكاديميـــة التـــي تســـير عليهـــا ومنها 
اكتشـــاف المواهـــب وتقويـــة مهـــارات 
الالعبين والبرامج المتنوعة والعديدة 

التي تقدمها األكاديمية.
 وقدم مسئولو أكاديمية تيكيرز هدية 
تذكاريـــة إلـــى وفد النـــادي االســـباني، 
مشيدين بهذه الزيارة التي لها أهداف 

عديدة واستفادة كبيرة للجانبين.

  ختام المعسكر

االســـباني  قرطبـــة  نـــادي  واختتـــم   
معسكره التدريبي في البحرين والذي 
شـــهد خوض مباراتين وديتين األولى 
والثانيـــة  البحرينـــي  الخالديـــة  أمـــام 
امـــام الرفـــاع، كمـــا خاض سلســـلة من 
عديـــدة  بجـــوالت  وقـــام  التدريبـــات 
إلـــى العديـــد مـــن االماكـــن الســـياحية 

والتراثية في مملكة البحرين.

الفريق االسباني 
قام بزيارة إلى 
أكاديمية تيكيرز

تحــت رعايــة كريمــة من صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، اختتمت مؤخًرا 
بطولة كأس ســمو ولي العهد الســنوية للجولف التي أقيمت على ملعب نادي البحرين للجولف في الحنينية، بمشــاركة جميع أعضاء 

النادي بمختلف الفئات.

وخـــالل حفـــل توزيـــع الجوائـــز الـــذي 
أقيـــم في مقر نادي البحرين للجولف، 
أعـــرب الفريـــق الركـــن ذيـــاب بن صقر 
النعيمـــي رئيس هيئـــة األركان النائب 
األول لرئيس نـــادي البحرين للجولف 
نيابـــًة عن الشـــيخ عبدهللا بن ســـلمان 
نـــادي  رئيـــس  خليفـــة  آل  خالـــد  بـــن 
البحريـــن للجولـــف وأعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة والالعبيـــن، عن خالص الشـــكر 
والتقدير لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى 
تفضلـــه برعايـــة هذه البطولة، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذه البطولـــة المقامـــة هـــي 

األقـــوى فـــي هذا الموســـم مـــن حيث 
عدد المشـــاركين ومســـتوى المنافسة، 
اإلدارة  لمجلـــس  بالشـــكر  تقـــدم  كمـــا 
وأعضـــاء النادي علـــى المجهود الرائع 
فـــي تجهيـــز الملعـــب والتنظيـــم، كمـــا 
شـــكر الالعبيـــن المشـــاركين فـــي هذه 
البطولـــة، وهنـــأ الفائزيـــن معرًبـــا عـــن 
تمنياتـــه لبقية المشـــاركين بحٍظ أوفر 

في البطوالت القادمة.
فـــوز  عـــن  المنافســـة  أســـفرت  وقـــد 
ناصر ســـعد المحســـني بمعـــدل ضربة 
واحـــدة تحـــت المعـــدل 70 بأفضليـــة 
نتائـــج الحفـــر األخيـــرة علـــى زميلـــه 

ناصر يعقـــوب صالح الذي حقق نفس 
النتيجة 70، وبفارق ضربة واحدة 71 
حقق يوســـف أحمـــد المرباطي المركز 

الثالث.
وبعد طرح نقاط التكافؤ جاء بالمركز 
 ،64-82 الهـــزاع  خالـــد  محمـــد  األول 
وجـــاءت بقيـــة النتائـــج علـــى النحـــو 
التالي: مبارك  سلطان 75-68، عبدهللا 
الفضالـــة 82-68، محمـــد الكعبـــي -68

78، عدنـــان الســـويدي 78-69، نـــواف 
النعيمي 77-69، محمد المريسي -70

73، راشد الحجي 82-70، فهد الحكم 
71-70، عيسى القطامي 70-75.

اللجنة اإلعالمية

ختام بطولة كأس سمو ولي العهد السنوية للجولف
النعيمي: البطولة المقامة هي األقوى في هذا الموسم

جانب من التتويج

لقطات من التدريب المشترك
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افتتاح بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

الـــدور  تفتتـــح اليـــوم )الثالثـــاء( منافســـات 
التمهيـــدي لمســـابقة كأس خليفة بن ســـلمان 
لكـــرة الســـلة بإقامة مباراتيـــن، إذ يلتقي في 
األولى فريق ســـترة مع نظيـــره البحرين في 
تمـــام الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتليها مباشـــرة 

لقاء يجمـــع النويدرات ومدينة عيســـى عند 
الســـاعة 7.30 مساًء وذلك على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
بنظـــام  تقـــام  التـــي  المنافســـات  وتســـتكمل 
)إخراج المغلوب( يوم غٍد االربعاء بمواجهتي 
ســـماهيج والنجمة والمحـــرق واالتحاد على 
أن تكون مواجهة الحالة والمنامة هي ختام 

الدور التمهيدي يوم الخميس المقبل.

وعودة لمباريات اليوم، ففي المباراة األولى 
وبحســـب المعطيـــات، فـــإن فريـــق البحريـــن 
الـــذي يعتبـــر “الحصـــان األســـود” فـــي هـــذا 
الموســـم بمســـتوياته ونتائجه المثالية التي 
أهلتـــه للتواجـــد فـــي مرحلة سداســـي الكبار 
لـــدوري زين، مؤهـــالً ألن يحقق نتيجة الفوز 
على سترة ويتأهل للمرحلة الثانية في هذه 
المســـابقة لمواجهـــة األهلـــي “حامـــل اللقب” 

بالدور ربع النهائي.
وفـــي المبـــاراة األخرى، متوقع لها أن تتســـم 
باإلثـــارة والنديـــة بيـــن فريقـــي النويـــدرات 
ومدينة عيســـى؛ كون الفائز منهما وبحســـب 
مـــا أســـفرت عنـــه القرعـــة ونظامهـــا الهيكلي 
للجـــدول، فإنه ســـيتأهل للدور قبـــل النهائي 
مباشـــرة، وعليه فإن الكفة متســـاوية بينهما 

لخطف بطاقة التأهل.

سبورت



أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوسط” 
FOR�  وشركة طيران الخليج باألمس عن استعداداتهما الستضافة سباق الـ

MULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022، والذي ســينطلق في 
الفتــرة مــن 18 حتــى 20 مارس المقبــل، وذلك افتتاحية للموســم الجديد من 
البطولة العالمية بتغييراتها الجديدة من خالل “العصر الجديد” للفورموال 1.

الســـتضافة  التنازلـــي  العـــد  وأنطلـــق 
النســـخة الـ 18 النطـــاق بطولة العالم 
البحريـــن  حلبـــة  فـــي   1 للفورمـــوال 
الدوليـــة، وذلك خـــال مؤتمر صحفي 
أقيـــم يوم أمس فـــي المركز اإلعامي 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة مع الكشـــف 
عن ســـيارة البطولة الجديدة للموســـم 
2022 والمكســـوة بألـــوان علـــم مملكة 

البحرين.
الـــذي  الصحفـــي  المؤتمـــر  وخـــال 
تحـــدث فيـــه شـــريف المهـــدي المديـــر 
التنفيـــذي للشـــؤون التجاريـــة لحلبـــة 
الدوليـــة، ومحمـــد جمشـــير  البحريـــن 
مدير التســـويق فـــي طيـــران الخليج، 
وبحضـــور الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة 
بأعمـــال  والقائـــم  الدوليـــة  البحريـــن 
الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الكابتن وليد العلوي.
حيث كشـــفت حلبة البحريـــن الدولية 
عـــن الفعاليـــات العديـــدة التي ســـتقام 
خـــال ســـباق الجائزة الكبـــرى، كما تم 
إعـــان أول حفـــل غنائـــي يقـــام علـــى 
هامـــش انطـــاق الســـباق وذلـــك للدي 
جي العالمي الحائز على جائزة غرامي 
Afrojack وذلـــك الجمعـــة مـــن عطلـــة 

نهاية أسبوع السباق.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن عيســـى آل 
لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة 
البحريـــن الدولية قائا: “يعتبر ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
الخليـــج للفورمـــوال وان 2022 حدًثـــا 
مميـــزا لنـــا ولمملكـــة البحريـــن، حيـــث 
ينطلـــق الســـباق تحـــت شـــعار “العصر 
فـــي  تغييـــر  أكبـــر  ليمثـــل  الجديـــد”، 
تاريـــخ  ضمـــن  والقواعـــد  القوانيـــن 

رياضة السيارات.
وينطلق الموســـم الجديد بعد الموسم 
الحافـــل الذي شـــهدناه، حيـــث ال يزال 
العالـــم كلـــه يتحـــدث عـــن الفورمـــوال 
علـــى  اإلثـــارة  إلـــى  باإلضافـــة   ،1
المضمـــار، قمنـــا بتجهيز جـــدول حافل 
والفعاليـــات  الغنائيـــة  الحفـــات  مـــن 
تناســـب  المذهلـــة، والتـــي  الترفيهيـــة 

جماهيرنا من جميع األعمار.
جنًبا إلى جنب مع شركائنا في طيران 
الخليج وجميع أعضاء فريق البحرين، 
نحـــن فخـــورون بـــأن نكـــون مضيفين 
لمثـــل هـــذا الحدث التاريخـــي، ونحث 
جماهيرنا في جميع أنحاء العالم على 

حجز تذاكرهم في أســـرع وقت ممكن 
حيث يتم بيع التذاكر بسرعة ولضمان 

االستفادة من العروض المبكرة.”
ومن جانبه صرح الكابتن وليد العلوي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم 
لطيـــران الخليج: “لطالما كان الســـباق 
حدثـــًا عالمًيـــا هامـــًا لمملكـــة البحريـــن 
وطيـــران الخليـــج. معـــًا، تعاملنا بحذر 
مـــع الجائحـــة التي تأثر بهـــا العالم في 
2020؛ إال أننـــا فـــي الناقلـــة الوطنيـــة 
لـــم نتوقف عـــن الطيـــران خالها، وكنا 
ضمـــن الناقـــات القليلـــة عالميـــًا التي 
لم تتوقـــف عملياتها لنقل المســـافرين 
والمســـتلزمات  التطعيمـــات  ونقـــل 
الطبيـــة واالغذية إلـــى البحرين خال 
الوبـــاء. وهذا لم يمنعنا مـــن االحتفال 
بذكـــرى تأسيســـنا الســـبعين من خال 
عـــرض جوي خـــاص لطائرتنـــا بهويتنا 
الكاســـيكية ضمن سباق العام 2020. 
وفـــي العام 2021، دخلنـــا التاريخ معًا 
بعرض جوي قليل االنبعاث فوق حلبة 
البحريـــن الدوليـــة باســـتخدام وقـــود 
جوي مســـتدام، وكشـــفنا خاله للعالم 
عن شعارنا الجديد “تميز نختص به”.

واختتـــم الكابتن العلوي حديثه قائاً: 
هـــذا العـــام، هنـــاك الكثير لنتطلـــع إليه 
حيـــث يســـعدنا اإلعـــان عـــن عـــودة 
باقاتنـــا الحصريـــة للفورمـــوال 1 علـــى 
موقعنا اإللكتروني بالتنسيق مع هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعارض وحلبة 
البحرين الدولية ابتـــداًء من يوم غد! 
حيث سيسمح للزوار المؤهلين بحجز 
تذاكرهم وفنادقهـــم ونقلهم من وإلى 
موقع السباق وتذاكر حضور السباق.

أبرز السباقات المساندة

وتتواصل اإلثارة على مضمار السباق 
للفورمـــوال  المســـاندة  الســـباقات  مـــع 
1حيـــث تســـتضيف الحلبة هـــذا العام 
3 ســـباقات مســـاندة وأبرزهـــا بطولـــة 
 3 الفورمـــوال  وبطولـــة   2 الفورمـــوال 
ســـبرنت  البـــورش  تحـــدي  وبطولـــة 

الشرق األوسط.
وتنطلق بطولتـــي الفورموال 2 و3 في 
جولتها االفتتاحية خال سباق جائزة 
البحرين الكبرى، والبطولتان تعتبران 
العالـــم  لبطولـــة  األساســـي  المغـــذي 
والمواهـــب  بالســـائقين   1 للفورمـــوال 
الشـــابة الستعراض مواهبهم للوصول 

لبطولة الفورموال 1. 
بينمـــا تنطلـــق بطولة تحـــدي البورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط في جولتها 
 2022  2021- لموســـم  الختاميـــة 
خال جائزة البحرين الكبرى، وسيتم 
تتويـــج بطـــل الموســـم خال الســـباق 

العالمي.

الفعاليات الترفيهية في قرية 
الفورموال 1

العائليـــة  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  أمـــا 
 1 الفورمـــوال  قريـــة  ســـتملئ  والتـــي 
وكما عودتكم حلبـــة البحرين الدولية 

بفعالياتها الترفيهية المميزة. 
الترفيهيـــة  الفعاليـــات  جانـــب  إلـــى 
العماقـــة،  الـــدوارة  العجلـــة  وأبرزهـــا 
ولعبـــة األشـــباح، األلعـــاب الكرنفاليـــة، 
عروض ابراهام الســـحرية، المهرجون 
الجوكـــر، دكتـــور بابلـــز، فرقـــة آراس، 
فرقة جام باتوكادا اإلســـبانية، الفرقة 

الموسيقية المرحة، والعديد من الفرق 
المخصصـــة  والفعاليـــات  المتجولـــة 
زوار  ســـتمتع جميـــع  التـــي  لألطفـــال 

السباق وستجعل وقتهم ال ينسى.

التجارب الرسمية للبطولة 

العالمية

كمـــا أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
للتجـــارب  اســـتضافتنا  عـــن  اليـــوم 
الحـــرة لمـــا قبل الموســـم للفورموال 1. 
والمقـــرر خال الفترة مـــن 10 إلى 12 
مـــارس 2022، وتحديدًا قبل أســـبوع 
من الســـباق. كمـــا هو الحـــال دائًما مع 
التجـــارب، تعـــد هذه الفرصة حاســـمة 
للفرق لتقييم أداء السيارات الجديدة 
قبل بدء بطولة العالم لاتحاد الدولي 

للفورموال 1 2022.
وســـيتم فتح أبواب الحلبة للجماهير 
لحضور التجارب وســـنعلن المزيد من 

التفاصيـــل حـــول ذلـــك خـــال األيـــام 
القليلة المقبلة.

سارع اآلن لحجز تذاكرك ضمن 

العروض المبكرة

عملية بيع تذاكر سباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لهـــذا العام تســـير بشـــكل رائع 
حالًيـــا  متوفـــرة  تـــزال  وال  بالفعـــل 
بخصـــم يصـــل إلى ٪15 ضمـــن حملة 
البحريـــن.  لحلبـــة  المبكـــرة  العـــروض 
هـــذا العـــرض متـــاح لفتـــرة محـــدودة 
فقط وهو الفرصـــة األخيرة للجماهير 
للحصـــول على تذاكر الجائـــزة الكبرى 
فـــي  وللراغبيـــن  مخفضـــة.  بأســـعار 
شراء تذاكرهم لسباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج مـــن خـــال 
www. الموقـــع االلكترونـــي الرســـمي 
الســـاخن  والخـــط   bahraingp.com

للحلبة 450000 - 17 - 973 +.

وتتوفر تذاكر جائـــزة البحرين الكبرى 
للفورمـــوال1 وبتخفيـــض وذلـــك ضمن 
لــــ  المبكـــرة وبنســـبة تصـــل  العـــروض 
%15 علـــى تذاكـــر المنصـــة الرئيســـية 
فقـــط، و 10 % علـــى تذاكـــر المنصات 
األول  المنعطـــف  كمنصـــة  األخـــرى 
وبتلكـــو ومنصة الفـــوز والجامعة، فا 
تفوتوا فرصة الخصم وسارعوا لحجز 

مقاعدكم من اآلن.
أيًضـــا  متاحـــة  المخفضـــة  العـــروض 
لألطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
3 و12 عاًمـــا بخصم 50 في المائة، مع 
التخفيضـــات المتاحـــة أيًضـــا للطاب 
جميـــع   - الســـن  وكبـــار  الهمـــم  وذوي 

التفاصيل تجدونها على موقعنا.
للمزيد مـــن المعلومات عن تخفيضات 
يرجـــى  وللحجـــز،  المبكـــرة  العـــروض 
bah- االلكترونـــي الموقـــع   زيـــارة 

raingp.com أو االتصـــال على الخط 
 الســـاخن لحلبة البحريـــن الدولية على

.+ 973 - 17 - 450000 
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“العصر الجديد” الـ FORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022
افتتاحية بطولة العالم للفورموال 1 تنطلق في البحرين من 18 حتى 20 مارس
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لقطات من المؤتمر الصحفي

الفائز بجائزة غرامي الدي جي العالمي 
Afrojack أول الحفالت الغنائية

استضافة التجارب الحرة الرسمية للبطولة 
العالمية من 10 وحتى 12 مارس

ال تفوتوا العروض المبكرة بتخفيض يصل 
لـ %15 لفترة محدودة فقط!

وأبرز ما تم إعالنه في المؤتمر الصحفي أول الحفالت الغنائية 
التـــي تقام كأبرز الفعاليـــات الترفيهية وهي للـــدي جي العالمي 
الشـــهير Afrojack، ويقام الحفل مســـاء يـــوم الجمعة الموافق 

18 مارس المقبل.
أفروجـــاك هـــو أحد الفنانيـــن األكثر ابتكاًرا ورواًجـــا في العالم. 
يواصـــل تحطيم الحدود التي تدفع بالموســـيقى إلى اتجاهات 
جديـــدة جريئة. شـــارك الموســـيقي الهولندي في ابتـــكار أغاني 
كبيـــرة لفنانيـــن عالمييـــن مثـــل بيونســـيه وبيتبـــول وويلـــي آم 
وديفيد جوتا. ويظهر أفروجاك باســـتمرار في قائمة أفضل 10 
دي جي على مستوى العالم. إلى جانب إنه أصبح ثاني دي جي 

على اإلطالق يضع أسمه في ممشى المشاهير في هوليوود.
ســـيتمّكن جميـــع حاملي التذاكر ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
مـــن حضـــور حفلته بدون أي رســـوم إضافية. فـــال تفوتوا حفله 
الغنائي في حلبة البحرين الدولية، كما ســـيتم اإلعالن عن عدد 

من الحفالت الغنائية قريبًا.

Afrojack أولى حفالت السباق
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 Cold“ جاء الجزء الثاني من فيلم
Pursuit” وهو قيد التطوير، بعد 
نجاح الجزء األخير في البحرين 

مؤخرا، ويحكي قصة سائق جرافة 
ثلوج يدعى “نيلز” يعيش حياة 

هادئة برفقة عائلته، يكرم من قبل 
بلدته بجائزة مواطن العام نظيًرا 

لخلقه والتزامه، ولكن يحدث أمر ما 
يقلب حياته بشكل مؤلم ومأساوي.

tariq_albahhar

لقد أثبتت “ســينما التاميل” خالل الســنوات العشــر األخيرة، أنها ذات رؤية وأســلوب ومكانة عالية في التيار الواقعي الجاد والتقدمي في الســينما العالمية، 
وأبهرتنا بعالم من المتعة والجمال، وإذا كانت السينما بوصفها نبعا للحكايات بالنسبة لفدريكو فيلليني، ودراسة وجودية أليمة لدى إنجمار برجمان، وتعبيرا 
غنائيــا فــي رأي برنــاردو برتولوتشــي، فإنهــا فــي نظر المخرجين التاميل وصناع الســينما في تلك الوالية الهندية تمثل تاريخ الشــرق وتاريخ رســالته، وروعة 

اإلتقان والقدرة على التعبير عن الحياة.

الماضية  لــقــد شــاهــدت فــي األشــهــر 
منصة  عــبــر  تاميليا  فيلما   30 نــحــو 
هــنــاك  أن  وأحـــســـســـت  نــتــفــلــيــكــس، 
صناعة سريعة شاملة تشبه االنقالب، 
بــمــراحــل عــن السينما  بــل وتــفــوقــت 
الهندية  ــالم  األفـ أي   – األم  الهندية 
“بوليوود”  أو كما نطلق عليها سينما 
ــت فـــي نــطــاقــهــا الــمــحــدد  الـــتـــي ظــل
المعروف بقصصها التقليدية المكررة 
وخيالها الحر رغم ضخامة التكاليف، 
“بــولــيــوود” خاصة  على  ويــعــاب  كما 
في هذا الوقت ابتعادها عن استغالل 
الهندية واألماكن المفتوحة  الطبيعة 
في  للتصوير  لهثا  وجــريــهــا  عــمــومــا، 
تحديدا،  الشرقية  األوربية  العواصم 
معسكرات  مفاصلها  في  دخلت  كما 

الشللية ما أثر على مسارها. 
العصر  بلغة  السينما  عــن  عبرنا  إذا 
إنها  القول  فيمكن  فيه،  نعيش  الذي 
للفيلم  المشاهد  تجعل  إذ  لــه،  رمــز 

يــحــس الــحــيــاة بــكــل واقــعــيــتــهــا، كما 
كل  إلــى  منزله  فــي  قابع  وهــو  تنقله 
التعريفات  كــل  الــعــالــم، ومــع  ــزاء  أجـ
خالل  من  السينما  لمفهوم  المختلفة 
وجهات النظر المختلفة، فإن السينما 
ــى حـــد كبير  ــ الــتــامــيــلــيــة نــجــحــت إل

المجتمع  مشاكل  عن  التعبير  في 
وحــيــاة اإلنــســان مــن واقـــع حياته 
االجتماعية اليومية بأسلوب يتفق 
نعيش  الـــذي  الــعــصــر  ومقتضيات 
الهنود  بــل إن أحــد األطــبــاء  فــيــه، 
نــادو” ذهب إلى  من واليــة “تاميل 
الطيب  أثرها  التاميلية  للسينما  أن 
ألنها  الــمــعــانــاة؛  عــن  التنفيس  فــي 
التنفيس  على  المشاهدين  تساعد 

عن غرائزهم. 
ولعل من أبرز نجوم سينما التاميل 
كوليوود”   “ عليها  يطلقون  كما  أو 
ــان  ــنـ ــفـ ــت” والـ ــ ــان ــكــ ــ ــي الـــفـــنـــان “راجــ
كانجا   “ والفنانة  فيجي”  “جــوزيــف 

رانوت” التي قدمت واحدا من أقوى 
األفالم السياسية على اإلطالق وهو 
ينجح  الذي  والفنان  “الزعيمة”  فيلم 
المفجعة  بمشاهده  األدوار  كــل  فــي 
ــمــؤثــرة “يــوغــي بــابــاو”،  ومــواقــفــه ال
كابو”  و”راج  “بــاال”  المخرجين  ومــن 

و” فينكاتيش” وغيرهم الكثير الذين 
قــدمــوا فــنــا أكــثــر خــصــوبــة وشــمــوال 
وعمقا يؤرخ ويعكس لكل إرهاصات 
ــلــي وهـــواجـــســـه،  ــتــامــي الــمــجــتــمــع ال
الــتــي طـــرأت عليه من  والــتــعــبــيــرات 

خالل السينما.

خالل مسيرته الفنية، عرف المخرج المصري الكبير 
خيري بشارة بتمرده على المألوف وكسر الحواجز، 
لموجة  رائـــًدا  الماضي  القرن  ثمانينات  في  فكان 
سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي، 
الحياة  في  النفسي  للصراع  استجابة  أتت  والتي 
اليومية، ونافذة الكتشاف األفكار المتعلقة بالهوية 
لإلنسان  مألوفة  قوالب  ضمن  ــذات،  والـ والثقافة 
تمّرد بشارة على نفسه، وعلى سينما  البسيط. ثم 
وبطلها،  رائــدهــا  هو  كــان  التي  الجديدة  الواقعية 
مقدًما فصاًل سينمائًيا جديًدا، وعقًدا جديًدا عنوانه 
سينما الفنتازيا الشعبية التي انطلقت مع ”كابوريا“ 

  .)1990(
الكبير مع الصحافة ضمن فعاليات  المخرج  جلس 
مهرجان البحر األحمر السينمائي وكان هذا الحوار 
الرائع معه حول ترميم أفالمه بالمهرجان وأشياء 

أخرى:
حدثنا أوال عن عملية تريمي أفالمك الكالسيكية  «

في البحر األحمر السينمائي.

سعدت جدا لدرجة البكاء عندما علمت عن عملية 
األحمر  البحر  مهرجان  في  أفالمي  من   8 ترميم 

ذلك  أن  مــن  الــرغــم  على  الــدولــي،  السينمائي 
الــكــبــيــرة،  ــخــطــوات  ال مــن  الــعــديــد  يتطلب 

الــمــبــذولــة لتعزيز  الــجــهــود  وكــجــزء مــن 
المهرجان  عــرض  المملكة،  في  السينما 
األفالم المفضلة في المسارح في جميع 
ــا ممتن  أنـــحـــاء الــمــمــلــكــة، والــحــقــيــقــة أنـ

محمود  الــمــوهــوب  للمخرج  جــًدا 
الـــصـــبـــاغ، الــــــذي جـــاء 

ــادة  ــعـ ــتـ ــرة اسـ ــكـ ــفـ بـ
أفـــــــــــــــالمـــــــــــــــي، 

وان  خصوصا 
الــــــعــــــروض 

كـــــــانـــــــت 

التي  الــعــروض  بعض  مع  خصوصا  العديد،  كاملة 
العربية  المملكة  الليل،  من  متأخر  وقــت  في  تبدأ 
الــســعــوديــة وجــمــهــوري هــنــا عــزيــز جـــدا عــلــي بكل 
ــا ممتن جــدا لــرؤيــة 8 مــن أفــالمــي تم  أمــانــة، وأنـ
إعادة ترميمها للجمهور مع 5 منها تظهر في جدة 

والرياض والظهران.
حدثنا عن عملية الترميم كيف كانت؟ «

الــبــدايــة كــانــت فـــي الـــعـــام الــمــاضــي 
السعودي  المخرج  جاءني  عندما 
التنفيذي  والمدير  صباغ  محمود 
للمهرجان أنطوان خليفة وعرضوا 
واالنضمام  المهرجان  فكرة  علي 
ــلــجــنــة االســـتـــشـــاريـــة،  ــال الـــيـــهـــم ب
اعلنوا  عندما  توصف  لم  وفرحتي 
لي عن ترميم مجموعة من أفالمي، 
خصوصا وأنا ال أملك أيا من 
أفـــالمـــي! واعــلــم جيدا 
التي  الكبيرة  المبالغ 
ــذه  ــهـ ــلـــب لـ ــطـ ــتـ سـ
ــعــمــلــيــة الــتــي  ال

ألف دوالر، ونحن   30 بالهند وهي حوالي  أجريت 
بأن ترميم األفالم في مصر يحتاج ميزانية  نعلم 
النسخة  على  للحفاظ  واختصاصيين  جــدا  كبيرة 

المصرية من كل فيلم.
ــورة مــن الــعــام 1986  واألفـــالم هــي الــطــوق واالســ
ومن تمثيل كل من شريهان، فردوس عبد الحميد، 
وعزت العاليلي، وفيلم يوم مر يوم حلو من انتاج 
سيمون،  حمامة،  فاتن  من  كل  تمثيل  ومن   1988
 1992 جليم  فــي  كريم  آيــس  وفيلم  منير،  محمد 
ديــاب، سيمون، جيهان  تمثيل كل من عمرو  ومن 
عبد  أشــرف  حسنين،  علي  اإلمــام،  حسين  فاضل، 
تمثيل  من  بيكا1993  شيكا  أميركا  وفيلم  الباقي، 
كل من محمد فؤاد، شويكار، ونهال سالمة، وفيلم 
فــؤاد،  محمد  علوي،  ليلى  مع   1996 مــرور  إشــارة 

أحمد آدم، وعزت أبو عوف.
كيف وجدت السعودية من آخر زيارة لها؟ «

وتــقــريــبــا  جـــــدا،  األرض  هــــذه  اعـــشـــق  أنــــا 
أزورهـــــا بــاســتــمــرار، والحــظــت 
مــــؤخــــرا الـــتـــحـــول الـــمـــذهـــل 
الــذي حــدث منذ ذلــك الحين، 
ــتــعــرف عــلــى أي  ال أســتــطــيــع ال
القديمة،  جـــدة  بــاســتــثــنــاء  شـــيء 
ذهبت  عندما  ذاكرتي  في  بقيت  لقد 
وشملت  المتعة،  أجل  من  المنطقة  لتصوير 

زيارتي مؤخرا تقديم حلقة دراسية نظمها 
السينما  “تــجــديــد  بــعــنــوان  المهرجان 

الــمــؤامــرات والقصص  مــن خــالل 
والعروض”، حيث تحدثت عن 

وتحدياته  المهنية  حــيــاتــي 
ــي جـــعـــل  ــ ــ وطـــــمـــــوحـــــي فـ
الممثلة المصرية شيريهان 
أعــمــالــي،  أحـــد  فــي  نجمة 
الرئيس  الصف  والحقيقة 
ــامـــي من  ــان مـــذهـــال أمـ كــ
للفن  الــعــاشــق  الــجــمــهــور 
مــن الــســعــوديــيــن، وكــانــت 

هناك أسئلة مثيرة لالهتمام 
حقا من أنطوان خليفة، الذي 

كبير  لديه فهم  كــان ذكيا وكــان 
من  واحـــدا  جعله  مــا  ككل،  لمهنتي 

أكثر األحداث نجاحا.
ــســعــوديــة حــقــقــت قــفــزة من  الــســيــنــمــا ال

الذين  المخرجين  مــن  الجديد  الجيل  خــالل 
يقومون بصنع أفالم استثنائية وشجاعة على 
مستوى فني رفيع ويتم مشاهدة هذه األفالم 
التقدير  وتكتسب  الدولية  المهرجانات  فــي 
فــي صناعة  والــجــوائــز، ومــا نشاهده واضــح 
األفالم التي تتحرك وهي واعدة جدا بسبب 
المملكة  في  والثقافية  االجتماعية  التغيرات 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أصــبــحــت هـــذه األفـــالم 
المعروضة اآلن شجاعة في معالجة األشياء 
إيجابي  أمــر  وهــو  قبل،  مــن  تناقش  لــم  التي 
من  الغرض  هو  وهــذا  كبير،  جهد  إنــه  للغاية، 
ومذهلة،  مثمرة  نتائج  نــرى  أن  بد  وال  الفن، 
الطريق  السعودية في  والحقيقة واضحة أن 

الصحيح.
ماذا ستقدم بعد المهرجان في السعودية؟ «

قدمت لموسم الرياض مسرحية تتناول 5 قصص 
حب في حياة عبد الحليم، 4 منها حقيقية، وواحدة 
فقط هي التي تم صياغتها دراميا، والمسرحية من 
تأليف الكاتبة عزة شلبي وأحمد نبيل، ويشارك في 
مركز  الشباب من خريجي  من  كبير  عدد  بطولتها 

اإلبــــــداع الــفــنــي 
للفنون  الــعــالــي  والــمــعــهــد 
أحمد  الفنان  للعرض  المنفذ  والمخرج  المسرحية، 

محارب ”دوجالس”.
خــبــراء  وبـــإشـــراف  لــنــدن  فــي  صممت  المسرحية 
مقتنيات  تحتوي  قاعة  وتضم  وعــرب  بريطانيين 
ألول  وتــعــرض  األســمــر  بالعندليب  ــادرة  ونـ خاصة 
مرة، إضافة إلى مطعم ومقهى يحتوي على صور 
مثل  آالت موسيقية  توجد  كما  لعبدالحليم،  نادرة 
الــغــرامــافــون وأكــثــر مــن 100 رســالــة وإهــــداءات 
المعجبين، يقدم المسرح أغاني عبد الحليم حافظ 

وعرضا بانوراميا بعنوان ”حبيبتي من تكون“.
وزرت مؤخرا جامعة ”عفت“ في جدة للبحث عن 
مهرجان  فــي  نشاطاته  مــن  كــجــزء  الــطــالب  عمل 
الــبــحــر األحــمــر الــســيــنــمــائــي، ورأيــــت هــنــاك بعض 
األعمال الواعدة من النصوص، واستكمال األفالم، 
التي  األعمال  مع  وصادقا  صارما  كنت  والحقيقة 
كنت  إذا  ربما  المعايير،  إلــى  ترقى  ال  أنها  اعتقد 
أعــطــي رأيـــي بــهــذه الــطــريــقــة الــقــاســيــة، قــد يفيد 
الشباب الذين ما زالوا يجدون طريقهم، إنها ليست 

نهاية العالم عندما يخبرك أحدهم أنك سيء.

سينما التاميل... مكانة عالية في التيار الواقعي بالسينما العالمية

في لقاء لـ “مسافات ^” مع المخرج بشارة: السعودية في الطريق الصحيح

روعة اإلتقان والقدرة على التعبير عن الحياة

مهرجان البحر األحمر رمم أفضل أعمالي السينمائية خصوصا وأنا ال أملك أيا منها
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أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 1895 من أذونات 
الخزانة الحكومية األسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن 
حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة 
اســـتحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 19 يناير 2022 وتنتهي فـــي 20 أبريل 2022، كما 
بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 1.35 % مقارنة بسعر الفائدة 1.39% 
لإلصدار الســـابق بتاريخ 5 يناير 2022. وقد بلغ معدل ســـعر الخصم 99.65999 
%وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.65200 % علمًا بأنه قد تمت تغطية 
اإلصدار بنسبة 200 %. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

أصـــدرت انفســـتكورب، أمـــس، “تقريـــر 
الـــذي   2021 لعـــام  المســـؤول”  العمـــل 
يتضمن أبرز مالمح الممارسات البيئية 
الخاصـــة  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
بانفســـتكورب والمبادرات التي نفذتها 
الشـــركة لتحقيـــق أهدافهـــا، باإلضافـــة 
إلى بعض الدراسات التي توضح كيف 
أثبتـــت الشـــركة التزامهـــا بالمســـؤولية 
كعنصر أساســـي مـــن قيمهـــا وثقافتها. 
وقـــد تـــم إطـــالق التقريـــر خـــالل قمـــة 

“أسبوع أبوظبي لالستدامة”.
وقـــال رئيس مجلـــس اإلدارة التنفيذي 
العارضـــي  محمـــد  انفســـتكورب،  فـــي 

“نحـــن فـــي لحظة حاســـمة يجـــب فيها 
علـــى قـــادة األعمـــال إعطـــاء األولويـــة 
لالســـتثمار المســـؤول بغية اضطالعهم 
بدورهـــم في التوجه نحو اقتصاد أكثر 
اســـتدامة. والتعاون العالمي ســـيمّكننا 
مـــن تحديـــد الموضع الـــذي يمكننا فيه 
إحـــداث أكبـــر تأثير فـــي تحقيق هدفنا 
ونقلنـــا إلى وضع يتيح لنا ابتكار حلول 
مستدامة جديدة وتقديمها”. وأضاف: 
“أنـــا فخـــور بإنجـــازات الشـــركة خـــالل 
العـــام الماضـــي، إذ طّبقنـــا إطـــار عملنـــا 
الجديـــد لتعزيـــز أولوياتنـــا والمشـــاركة 

بشكل تآزري مع جميع المعنيين”.
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إنفستكورب تطلق “تقرير العمل المسؤول” لعام 2021

يناقش 24 ورقة علمية وبمشاركة علماء من أوروبا وشرق آسيا

ا في الثورة الصناعية الرابعة “األهلية” تحتضن مؤتمًرا دوليًّ
انطلقت أمس االثنين 17 يناير 2022، 
تحـــت رعايـــة رئيـــس هيئـــة الطاقـــة 
ميـــرزا،  الحســـين   عبـــد  المســـتدامة، 
للثـــورة  الدولـــي  المؤتمـــر  فعاليـــات 
لفيـــف  بمشـــاركة  الرابعـــة  الصناعيـــة 
مـــن العلماء واألكاديمييـــن والباحثين 
من العديـــد من الـــدول الغربية ودول 
شرق آســـيا فضال عن البحرين ودول 
الوطـــن العربـــي، حيث يشـــارك هؤالء 
العلماء بـ24 ورقة علمية في مجاالت 
متعددة من مجاالت الثورة الصناعية 
المؤتمـــر  يســـتقطب  فيمـــا  الرابعـــة، 
حضـــورا واســـعا مـــن عـــدد واســـع من 
األكاديمييـــن والباحثين والمختصين 
والمهتميـــن بقضايا الثـــورة الصناعية 

الرابعة.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
للمؤتمر شوقي الدالل، أن السعة التي 
حققها المؤتمـــر في جاذبيته واهتمام 

شريحة واسعة من العلماء والمفكرين 
والمختصيـــن بالمشـــاركة فيـــه يؤكـــد 
المتميـــزة  العلميـــة  المكانـــة  علـــى 
والمتناميـــة للبحريـــن على المســـتوى 
العالمـــي، حيث تمثـــل المملكـــة اليوم 
بفضـــل حكمـــة قيادتهـــا مركـــزا جاذبا 
للمؤتمـــرات والفعاليـــات العالمية، كما 
يعبـــر هذا النجـــاح عن تميـــز الجامعة 
دخـــل  الطيبـــة  وســـمعتها  األهليـــة 

البحرين وخارجها، خصوصا وأن لدى 
الجامعـــة عالقـــات وثيقـــة مـــع العديد 
مـــن الجامعات الرائـــدة والمتميزة في 
أمريكا وأوروبا وشرق آسيا فضال عن 

منطقة الخليج والوطن العربي.
وتتضمن فعاليـــات المؤتمر على مدى 
3 أيـــام أوراق علميـــة متعـــددة لعلماء 
وباحثيـــن  وأكاديمييـــن  ومفكريـــن 
تتنـــاول األقمـــار الصناعيـــة والمعرفة 

االصطناعـــي  والـــذكاء  االتصاليـــة 
والرعايـــة الصحيـــة الذكيـــة، وقضايـــا 
النانـــو  وتقنيـــة  الرقميـــة  التوأمـــة 
وانترنـــت  الصناعيـــة  والتطبيقـــات 

االشياء واألمن السيبراني غيرها.
يذكـــر أن الجامعـــة األهليـــة تعـــد مـــن 
التـــي  البحرينيـــة  الجامعـــات  أوائـــل 
تســـعى إلى إدمـــاج مخرجـــات الذكاء 
فـــي  الرقمـــي  واالقتصـــاد  الصناعـــي 
مناهجهـــا الدراســـية بمـــا يتســـق مـــع 
 ،2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  أهـــداف 
وبما ينســـجم مع جهود وزارة التربية 
والتعليـــم ومجلس التعليم العالي في 
البحرين الرامية إلـــى إدراج مفهومي 
االقتصـــاد الرقمي والـــذكاء الصناعي 
فـــي مختلـــف المجـــاالت األكاديميـــة، 
رفـــد  إلـــى  الجامعـــة  تطمـــح  حيـــث 
المجتمـــع المحلـــي واإلقليمـــي بنخبة 
من الخريجيـــن القادرين على مواكبة 
والصناعيـــة  االقتصاديـــة  التطـــورات 

العالمية.

عواد رئيًسا للجنة االستشارية لمؤتمر MAPLE 2022  QS بالشرق األوسط وأفريقيا
بالتعاون مع جامعة اإلمارات في دبي مطلع مارس 2022

أعلنــت مؤسســة QS العالميــة عــن اختيــار رئيس جامعــة العلــوم التطبيقية، 
األســتاذ الدكتــور غســان عــواد، رئيســًا للجنة االستشــارية لمؤتمرها الســنوي 
حــول استكشــاف االتجاهــات والتغييــرات فــي التعليــم العالــي فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وأفريقيــا 2022، الــذي تقيمه بالتعاون مــع جامعة األمارات 
العربيــة المتحــدة فــي دبــي مــن 3-1 مــارس 2022، حيث ســتكون المشــاركة 
فــي المؤتمــر مدمجة عن طريق الحضور الشــخصي أو الحضــور االفتراضي. 
وتضــم اللجنة االستشــارية للمؤتمر مجموعة من القــادة والخبراء في مجال 
 QS التعليــم العالي ممن يقدمون إرشــادات حول رؤيــة وموضوعات برنامج
للمؤتمــرات الدوليــة، وتــم اختيــار عواد رئيســًا لها نظــرًا لخبرتــه الطويلة في 

مجاالت البحث العلمي واالبتكار التربوي في التعليم العالي.

عامـــًا   30 يقـــارب  مـــا  عـــواد  وأمضـــى 
فـــي  والتدريـــس  البحـــث  مجـــال  فـــي 
الموضوعات المتعلقة بنمذجة المعلومات 
والتخيل والمحاكاة، ويمتلك أكثر من 90 
ورقة علمية محكمـــة، و113 ورقة علمية 
شـــارك بها في عدد من المؤتمرات، وعدد 

مـــن الكتب والفصول والتقارير، وأشـــرف 
علـــى تخريـــج 24 طالبـــًا من حملـــة درجة 
الدكتوراه، كما أنه عضوًا في هيئة تحرير 

العديد من المجالت العلمية الدولية.
وعـــن اختياره رئيســـًا للجنة االستشـــارية 
أن  الجامعـــة  رئيـــس  صـــرح  للمؤتمـــر 

مؤتمـــر QS للتعليـــم العالـــي فـــي الشـــرق 
األوســـط وأفريقيا يمثل فرصة للباحثين 
والمتخصصين فـــي المجاالت األكاديمية 
والتعليـــم العالـــي للتعـــرف علـــى أحـــدث 
تطـــورات التعليـــم العالـــي فـــي المنطقـــة 

مـــن خالل لقاء واالســـتماع إلى مجموعة 
كبيـــرة من الخبراء والعلمـــاء وقادة الفكر 
والرأي، مشـــيرًا إلى أن المؤتمر ســـيبحث 
االتجاهات المستقبلية للتعليم العالي في 
ســـياق التحديات والفرص الحالية، داعيًا 
كافـــة المهتميـــن إلى حضور هـــذا المؤتمر 
المرموق والتواصل مع القائمين عليه من 
خالل التســـجيل عبر الموقـــع اإللكتروني 

www.qsmaple.org
وأوضـــح رئيس الجامعـــة أن اختيار أحد 
رؤساء الجامعات البحرينية ليكون رئيسًا 
للجنة االستشـــارية لمؤتمـــر عالمي تنظمه 
مؤسســـة تعتبر من أكبر المؤسسات التي 
تعنـــى فـــي التعليـــم العالي على مســـتوى 
العالـــي يؤكـــد علـــى التطـــور الكبيـــر الذي 
تشهده مملكة البحرين في مجال التعليم 
العالي، متقدمًا بالشـــكر إلى كافة القائمين 

علـــى المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  والتدريـــب، 
واألمانـــة العامـــة لمجلس التعليـــم العالي 
واألميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي، 
وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، على 
التعليـــم  لتطويـــر  الحثيثـــة  جهودهـــم 
بالبحريـــن والوصول فـــي مملكة البحرين 
إلى المصـــاف العالمي في جـــودة التعليم 

ومخرجاته.
وأكد عواد أهمية االهتمام بتطوير البحث 
العلمـــي فـــي الجامعات العربيـــة والتركيز 
والمؤتمـــرات  األبحـــاث  جـــودة  علـــى 
العلميـــة المحكمـــة من خـــالل التعاون مع 
المؤسســـات العالمية ذات الشـــأن بتطوير 
التعليـــم العالـــي وجودتـــه، لإلســـهام فـــي 
االرتقاء بمســـتوى المخرجـــات التعليمية 
للجامعـــات العربية وتعزيـــز عملية البحث 

العلمي لديها، مشـــددًا على ضرورة تعزيز 
التعليـــم  فـــي  األعمـــال  وريـــادة  االبتـــكار 
العالي كوســـيلة لتعزيز التنافسية وزيادة 
النمـــو االقتصـــادي وتوليـــد فـــرص عمـــل 
جديـــدة، وذلـــك ألهميـــة قطـــاع التعليـــم 
العالي في تحقيق أهـــداف التنمية بكافة 

أشكالها.
مـــن جانبه عبـــر بن ســـوتر نائـــب الرئيس 
األول لمؤسســـة QS العالمية عن سعادته 
بانضمام عواد كرئيســـًا للجنة االستشارية 
للمؤتمـــر، وذلـــك لمـــا يمتلكـــه مـــن ثـــروة 
وخبـــرة فـــي البحـــث واالبتـــكار التربـــوي، 
مشـــيرًا إلـــى أن العمـــل مـــع قـــادة الفكـــر 
والخبـــراء أمثـــال عواد يســـاعد مؤسســـة 
QS علـــى تنفيذ رؤاهـــا واســـتراتيجياتها 
تجـــاه تطويـــر التعليـــم العالـــي وتحقيـــق 

اإلنجازات الدولية في هذا المجال.

غسان عواد

جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم برنامًجا لتهيئة الطلبة للفصل الدراسي الثاني
يتضمن محاضرات حضورية للعام األكاديمي 2020/  2021 

نظمــت جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا UTB برنامًجــا مكثفًا لتهيئــة الطلبة الجدد مع انطــاق اليوم األول للفصل 
الدراسي الثاني للعام األكاديمي 2020/2021 وذلك من خال برنامج تعريفي لتهيئة الطلبة، قامت على إعداده 
عمادة شــؤون الطلبة بالتعاون الكليات المختلفة في الجامعة ومركز الدراســات العامة، حيث اشــتمل البرنامج 
على مجموعة من المحاضرات الحضورية بتواجد الطلبة وعمداء الكليات واالســاتذة بما يتماشــى مع البروتوكوالت الصحية وتوجيهات الفريق 

الوطني لمكافحة كوفيد 19، وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم األحد الموافق 16 يناير 2021 في قاعة االحتفاالت الكبرى بالجامعة.

وبهـــدف برنامـــج التهيئـــة التعريفـــي إلـــى 
مســـاعدة الطلبـــة الجـــدد علـــى التأقلم مع 
بمختلـــف  وتعريفهـــم  األكاديميـــة  البيئـــة 
المتبعـــة  والنظـــم  والمختبـــرات  المرافـــق 
فـــي الجامعـــة، إضافة إلـــى بنـــاء عالقات 
التواصل مع الطلبة واألساتذة وتوجيههم 
نحـــو التعـــرف علـــى البرامـــج االكاديميـــة 
الخطـــط  ضمـــن  المشـــتركة  والمقـــرارات 
الدراســـية لهـــذه البرامـــج وجميـــع النظـــم 
معرفتهـــا  الطالـــب  علـــى  يتوجـــب  التـــي 
وتحقيـــق  التعليمـــي  تحصيلـــه  لتســـهيل 
أقصى االســـتفادة من األمكانيات المتاحة 

واألنشـــطة التي توفرها الجامعة لالرتقاء 
بـــأداء الطلبـــة العلمـــي ومهـــارات الحيـــاة 

العملية.  
 وقد قام عميد شـــؤون الطلبـــة بالجامعة، 
الدكتور عمر الحاوي، بإلقاء كلمة تحفيزية 
للطلبـــة تطرق فيها لخطـــط التطوير التي 
تتبناهـــا اإلدارة الجديدة لتحســـين مرافق 
الجامعـــة والنهـــوض بالخدمـــات الطالبية 
واالهتمام بجودة التعليم ورفع مستويات 
التدريس والتحصيل العلمي بما يتماشـــى 
مـــع توجيهـــات رئيـــس الجامعـــة الدكتـــور 
حسن المال وتأكيده الدائم على أن الطلبة 

ومحـــور  للجامعـــة  الفعليـــة  القيمـــة  هـــم 
العمليـــة التعليمية ولهم كل األولوية دعمًا 

واهتمامًا ورعاية.
كمـــا تحدث عدد مـــن العمداء واألســـاتذة 
حـــول البرامـــج االكاديميـــة التـــي توفرها 
الكليـــات ووســـائل الدعم المتاحـــة للطلبة 
وآليـــات التواصـــل مع االســـاتذة، مؤكدين 
لهـــم على حـــرص كلياتهم علـــى توفير كل 
الســـبل والفرص المتاحـــة لجعل تجربتهم 

الجامعية تجربة فريدة وناجحة.  
كمـــا تحدث الطالب عبـــدهللا محمد رئيس 
مجلـــس الطلبة في البرنامـــج مهنئًا الطلبة 

الجدد ببلوغهم المرحلة الجامعية ومتوهًا 
الطالبيـــة  لألنشـــطة  إنضمامهـــم  بأهميـــة 
لمـــا  المجلـــس  والمشـــاركة فـــي فعاليـــات 
مهـــارات  صقـــل  فـــي  اهميـــة  مـــن  لذلـــك 
الطلبـــة وتطويـــر قدراتهـــم، إضافـــة إلـــى 

إعطـــاء الطلبة الجـــدد شـــرحا وافيا حول 
الـــدور الـــذي يقوم به المجلـــس في خدمة 
الطلبـــة ومســـاندتهم. الجديـــر بالذكـــر أن 
جامعة البحرين للتكنولوجيا هي من أكبر 
الجامعـــات الخاصة فـــي المملكة وتوفر 6 

برامـــج أكاديميـــة معتمدة محليـــًا ودوليًا، 
وهـــي كذلـــك الوحيـــدة في المنطقـــة التي 
تتبـــع نظـــام تعليمي يقـــوم علـــى تقديم 3 
فصول في العام الدراســـي لتسريع وتيرة 
التخـــرج، وفصـــول صباحيـــة أو مســـائية 
لبرامجهـــا  الموظفيـــن  انضمـــام  لتســـهيل 
األكاديمية الستكمال دراستهم الجامعية، 
عالوة على رســـوم دراســـية ميســـرة وفي 
ومنـــح  المجتمـــع  فئـــات  جميـــع  متنـــاول 
دراســـية للعديـــد مـــن الفئـــات، كمـــا تمتـــاز 
الجامعـــة ببيئـــة طالبيـــة جاذبة وأنشـــطة 
مجتمعيـــة متفرقة مما أســـهم في تحقيق 
الطلبـــة لمراكـــز متقدمـــة وطنيـــًا وإقليميًا 
مثـــل  مختلفـــة  مســـابقات  فـــي  وعالميـــًا 
الروبوتـــات وهواوي وغيرهـــا، إضافة إلى 
مشـــاركة فـــرق الجامعـــة فـــي المســـابقات 

الرياضية التي تقام على أرض المملكة.
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عبد الحسين ميرزاشوقي الدالل

“رجال األعمال البحرينية” تبحث الفرص االستثمارية مع األردن
تنظم جمعية رجال األعمال البحرينية 
بالتعـــاون مـــع نظيرتهـــا جمعية رجال 
األعمال األردنيين يـــوم األحد المقبل 
23 ينايـــر الجـــاري منتدى اســـتثماري 
تحـــت عنـــوان “الفـــرص االســـتثمارية 
في مملكة البحرين والمملكة األردنية 
الهاشـــمية” بمشـــاركة قطـــاع األعمال 
بالمملكتين، وذلك عبر تقنية االتصال 
المرئـــي عـــن ُبعـــد. وتتضمن الجلســـة 
االفتتاحية للمنتـــدى كلمات ترحيبية 
لكل من أحمد عبدهللا بن هندي رئيس 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينية و 
حمـــدي الطبـــاع رئيس جمعيـــة رجال 

األعمال األردنيين.
و أكـــد أحمد بن هنـــدي أن الهدف من 
إقامـــة المنتـــدى هـــو إعـــادة تنشـــيط 

مجلـــس األعمـــال البحرينـــي األردني 
2002م  ســـنة  فـــي  تأســـس  الـــذي 
االســـتثمارية  بالفـــرص  والتعريـــف 
الواعـــدة فـــي الجانبيـــن ال ســـيما فـــي 

ومـــّد  والســـياحة  االســـتثمار  قطـــاع 
جســـور التواصـــل بين رجـــال األعمال 
خلـــق  أجـــل  مـــن  المملكتيـــن  فـــي 
شراكات تجارية واستكشاف الفرص 
االستثمارية المتاحة وتعزيز الروابط 

االقتصادية.
وأضـــاف بن هنـــدي أن حجم التجارة 
البينية واالســـتثمارات المشتركة بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية ال يـــزال دون المســـتويات 
اإلمكانيـــات  يعكـــس  وال  المنشـــودة 
الجانبيـــن  فـــي  المتوفـــرة  والفـــرص 
فـــي ظل حـــرص القيـــادة السياســـية 
علـــى  الشـــقيقتين  المملكتيـــن  فـــي 
تطويـــر وتنمية الروابـــط االقتصادية 
مـــن خـــالل التوقيـــع علـــى العديد من 

االتفاقيات والمعاهـــدات الثنائية في 
ســـبيل زيـــادة التبـــادل التجـــاري بين 

الجانبين.
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  وتدعـــو 
األعمـــال  رجـــال  كافـــة  البحرينيـــة 
العاملـــة  التجاريـــة  والمؤسســـات 
المبـــادرة  إلـــى  المملكـــة  فـــي 
هـــذا  فـــي  والمشـــاركة  بالتســـجيل 
المنتـــدى واالســـتفادة مـــن الفـــرص 
االســـتثمارية التـــي ســـيتم طرحهـــا 
ومناقشـــتها والمقترحـــات التي من 
شـــأنها تعزيز الروابط التجارية بين 
مملكـــة البحرين والمملكـــة األردنية 
الهاشـــمية مـــن خـــالل التواصـــل مع 
الجمعيـــة علـــى البريـــد اإللكترونـــي 
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أحمد بن هندي



أعلـــن بنـــك الســـام أن المبلـــغ 
التبـــرع  تـــم  الـــذي  اإلجمالـــي 
بـــه لصالـــح المؤسســـة الملكية 
بلـــغ  قـــد  اإلنســـانية  لألعمـــال 
10,000 دينـــار، وهو ثمرة أول 
مظلـــة  تحـــت  ُتطلـــق  مبـــادرة 
منصة المســـؤولية االجتماعية 
“أيـــدي الســـام” بالتعـــاون مـــع 
البحرينـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
عبـــاس الموســـوي، إذ ُأقيمـــت 
عدة فعاليـــات فنية بمشـــاركة 
موظفي البنـــك وزبائنه وعامة 
أفراد المجتمع. وقد التزم بنك 
الســـام بالتبـــرع بمبلـــغ دينـــار 

بحرينـــي واحـــد للمؤسســـة مقابل كل مشـــاركة، ومن ثـــم تضمين جميع المشـــاركات 
الفنيـــة فـــي لوحة واحدة. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الســـام رفيق 
النايـــض “نحـــن فخورون للغاية بشـــراكتنا مع المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
ضمن أولى مبادرات منصة “أيدي الســـام”، والتي شهدت مشاركة موظفينا وزبائننا 
والمجتمـــع البحرينـــي ككل، وذلك من منطلـــق االحتفال بالقيم والرؤية المؤسســـية 
الجديدة والتوجه االســـتراتيجي المعاصر. وُتركز هـــذه المبادرة على تعزيز التكافل 
المجتمعي، وقد تم تخصيص العوائد لدعم المبادرات الخيرية االجتماعية للمؤسسة 

ولتحقيق طموحاتها المستقبلية الموّجهة نحو دعم وإغاثة المجتمعات”.
من جانبه، أشاد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى  «

السيد بدعم بنك السالم لكٍل من المشاريع المجتمعية في المملكة على 
المدى البعيد، والمشاريع التابعة للمؤسسة والتي تشمل تقديم المعونات 

اإلنسانية وإغاثة شعوب ومجتمعات الدول الشقيقة والصديقة.

“السالم” يتبرع لـ “الملكية لألعمال اإلنسانية” بـ 10 آالف دينار

“غرناطة” تصدر أكثر من 800 وثيقة تأمين ضد الحريق
المجموعة توقع مذكرة تفاهم مع “العربية للتأمين”

اســـتقبلت مجموعة غرناطـــة العقارية في 
مقرها الرئيس في ضاحية السيف المدير 
فـــرع   - للتأميـــن  العربيـــة  للشـــركة  العـــام 
البحرين، ألين جر. وأثناء اللقاء قال ألين: 
إن زيارته تأتي في إطار توطيد العاقات 
من كبار العماء لدى الشـــركة. من جانبها، 
قالـــت مديـــرة المبيعات وتطويـــر األعمال 
لـــدى العربيـــة للتأميـــن زهرة المطـــوع: إن 
مجاالت التعاون بين غرناطة والمجموعة 
العربية للتأمين في تناٍم مستمر خصوًصا 
مـــع حجم التوســـع الـــذي شـــهدته غرناطة 
خـــال األعـــوام األخيـــرة، مضيفـــة أنه تم 
التوافـــق علـــى توفيـــر “بوليصـــات” تأمين 
ضـــد الحريـــق لعدد مـــن مشـــاريع غرناطة 
بدورهـــا  والتـــي  والتجاريـــة  الســـكنية 
ســـتقدمها غرناطة مجاًنـــا لزبائنها. كما تم 
التوافـــق على توفير خدمـــات التأمين بما 
يتناســـب مـــع مشـــاريع غرناطـــة كالتأمين 
والمركبـــات  الهندســـية  األخطـــار  ضـــد 
والمســـؤولية المدنيـــة خصوًصا مع وجود 
مشـــاريع متنوعة مـــن فلل ومبـــاٍن وأبراج 

ومشاريع بنية تحتية.
 من جانبه، قال مدير التسويق والعاقات 
العامـــة، أحمـــد حبيـــب: إن غرناطـــة هـــي 
تغطيـــة  قدمـــت  عقاريـــة  شـــركة  أول 
التأميـــن الصحـــي لجميـــع موظفيهـــا بمـــا 
فـــي ذلك عمـــال قســـم المقـــاوالت والذين 
يتجـــاوز عددهـــم 250 عامـــًا، إذ يمكنهـــم 
االستفادة من الخدمات الطبية في جميع 
المستشـــفيات الخاصة. وأضـــاف “أننا في 

غرناطـــة نـــدرس توفير خدمة 
التأمين ضد الحريق واألخطار 
وحـــدات  لجميـــع  الخاصـــة 
مشروع غولدن غيت وعددها 
748 وحدة. وفي ختام اللقاء، 
قدمت العربيـــة للتأمين هدية 
متمنيـــة  لغرناطـــة  تذكاريـــة 
للمجموعة المزيد من االزدهار 

والتقدم.

جلســـة  فـــي  شـــركات   4 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس على مناقصة لشـــركة تطوير 
للبترول لتعيين مزود خدمة مؤهل 
مناســـب لتقديـــم خدمـــات التموين 
الشـــركة  بمقـــر  “تطويـــر”  لكافيـــه 
الموجـــود  جبـــل  الرئيـــس ومجمـــع 
فـــي حقـــل البحريـــن وذلـــك لمدة 3 
أعـــوام، وكان أقل عطاء لشـــركة بو 
علي سبايس بقيمة 264 ألف دينار، 
في حين بلغ أكبرها قرابة 483 ألف 

دينار لشركة فاين فودز للتموين.
وتنافست 9 شـــركات على مناقصة 
للبتـــرول  تطويـــر  لشـــركة  أخـــرى 
لتوريـــد خـــزان )Frac( وهـــو خـــزان 
صلـــب لـــدى قـــدرة كبيـــرة ويمكنـــه 
تخزين الســـوائل أو المـــواد الصلبة 
مثـــل المنتجـــات النفطيـــة، والمواد 
اســـتخدام  وســـيتم  الكيميائيـــة. 
خـــزان frac فـــي األنشـــطة اليومية 
للشـــركة المتعلقـــة بالنفـــط والغـــاز، 
وكان أقل عطاء لشـــركة أنيرسرف 
بقيمة 79.2 ألف دينار، في حين بلغ 

أكبرها 272.8 ألف دينار.

وتم إجماال، فتح 8 مناقصات تابعة 
لــــ 5 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 26 
عطاء. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 1.04 مليون دينار.

وفتـــح المجلس مناقصتيـــن لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة، أولهمـــا لتنفيـــذ 
للحلبـــة  الهواتـــف  شـــبكة  نظـــام 
لتقديـــم جميع خدمـــات االتصاالت 

الصوتية والموحدة للمســـاعدة في 
متطلبـــات العمـــل تنافســـت عليهـــا 
شـــركتان وكان أقـــل عطاء لشـــركة 
إيانـــز لإللكترونيات بنحـــو 109.8 

ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرها 
قرابة 162.3 ألف دينار، والمناقصة 
الثانية لتعيين وكيل شـــحن لسباق 
طيـــران  لشـــركة  الكبـــرى  جائـــزة 

تقدمـــت   2022 البحريـــن  الخليـــج 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة هـــي شـــركة 
اجيليتي البحريـــن بنحو 85.7 ألف 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لشـــركة 
لتوقيـــع  )بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط 
اتفاقيـــة مدتهـــا 5 ســـنوات لتوريـــد 
)كاميـــرون(  غيـــار صمامـــات  قطـــع 
)اشـــكروفت(  الضغـــط  ومقاييـــس 
المســـتخدمة في المصفـــاة تقدمت 
إليها شركة وحيدة هي شركة خط 
التكنولوجيـــا للخدمـــات والتجـــارة 

بنحو 172.4 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصة لشـــؤون 
األشـــغال بوزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
إدارة  نظـــام  برنامـــج  لتوريـــد 
التشـــغيل  المختبـــر مـــع  معلومـــات 
والصيانة لمجموعـــة مراقبة جودة 
تشـــغيل  إدارة  المعالجـــة  الميـــاه 
وصيانة الصرف الصحي، تنافست 
عليهـــا شـــركتان وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة تقنية التعليم العربية بنحو 
102.2 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ 

أكبرها قرابة 128.5 ألف دينار.

لخــدمـــات تمـــويـــن كـــافيـــه “تطـــويـــر”
تنفيذ نظام شبكة الهواتف لحلبة البحرين بـ 110 آالف دينار

استضافت شركة ألمنيوم البحرين )البا(، أحد 
أكبـــر مصاهـــر األلمنيوم فـــي العالم باســـتثناء 
الصين، وفًدا عالي المستوى من شركة ألياستر 
اإلســـبانية وذلـــك يـــوم األحـــد. وضـــم الوفـــد 
كاً مـــن المديـــر العام لوحدة إنتـــاج األلمنيوم 
اإلنتاجيـــة  للعمليـــات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
ليوبولـــدو غـــاالن، مدير فرع ألياســـتر الشـــرق 
األوســـط ذ.م.م. فـــي البحرين إنريكي ســـيا، 
القائم بأعمال مدير المصنع، ومشـــاري ســـعيد 
مديـــر اإلنتاج بالشـــركة ألبيرتـــو فيرنانديز، إذ 
كان في اســـتقبالهم كل من الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ألبا علـــي البقالي، والرئيـــس التنفيذي 
والرئيـــس  عبداللطيـــف،  خالـــد  للتســـويق 
التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي، وعدد من 

كبار المسؤولين بالشركة.
عاقـــة  “ألياســـتر”،  و  “البـــا”  شـــركتا  وتجمـــع 
تجاريـــة وطيـــدة تمتـــد ألكثر مـــن عقدين من 
الزمـــن، ومـــن المزمـــع أن تقـــوم ألبـــا بإمـــداد 
ألياســـتر بمنتجاتهـــا التـــي صنعـــت بفخـــر في 
البحريـــن، مـــن خـــال تزويـــد مصنـــع تكريـــر 
حبيبات األلمنيوم وإنتاج الســـبائك الرئيســـية 
التابـــع لشـــركة ألياســـتر والـــذي تـــم اإلعـــان 
عـــن إنشـــائه مؤخـــًرا ضمـــن منطقـــة صناعات 

األلمنيوم التحويلية بالمملكة.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا علـــي 
البقالـــي “إن إقامـــة مصنع تابع ألحـــد موردينا 
فـــي البحريـــن يجلب معه الكثيـــر من الفرص، 
فهـــو ال يلبـــي احتياجاتنـــا وحســـب، بـــل يلبي 
أيًضـــا احتياجـــات شـــركات األلمنيـــوم الكبرى 
والمسابك في المنطقة. وما يميز هذه الشراكة 
هو اختيار شـــركة ألياســـتر بدورها لشركة ألبا 
لتزويدهـــا باأللمنيـــوم عالي الجـــودة لمصنعها 
في البحرين، مما يجعل شـــركة ألياســـتر أحد 
مـــوردي وعماء شـــركة ألبا فـــي الوقت ذاته. 
كما نتطلع لتعزيز العاقات مع شـــركة ألياستر 
على مختلـــف األصعدة، وخاصـــة فيما يتعلق 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  بالجوانـــب  بااللتـــزام 

والحوكمة”.
مـــن جانبه، صـــرح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ألياســـتر سيرجيو مارتينيز قائاً “سلمنا اليوم 
لشـــركة ألبـــا، أحد أهـــم العماء الذيـــن تربطنا 
بهـــم عاقـــة وثيقـــة وإحـــدى الشـــركات ذات 
الثقـــل االســـتراتيجي فـــي صناعـــة األلمنيوم، 
أول دفعـــة مـــن المـــواد المصنعة فـــي مصنعنا 
الجديـــد في البحرين. ويعـــد ذلك إنجاًزا مهًما 
لشركة ألياستر، إذ يبرهن على تطوير قدراتنا 
العالمية ويؤكد التزامنا الثابت تجاه شـــركائنا 

في المنطقة”.

“ألبا” تزود مصنع “ألياستر” األسباني في المملكة بمنتجاتها
أنشئ حديثا بمنطقة صناعات األلمنيوم التحويلية

“ألياستــــــر” تسلــــــم “ألبــــــا” أول دفعــــــة مـــن مـــواد مصنعهــــــا الجـــديـــد فــــــي البحـــريـــن

استقبال “ألبا” لوفد “ألياستر” اإلسبانية 

business@albiladpress.com17
الثالثاء 18 يناير 2022 - 15 جمادى الثانية 1443 - العدد 4844

أمل الحامد
أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

هيئة البحرين 
للسياحة 
والمعارض

توريد معدات وأجهزة التنظيف لمركز البحرين الدولي للمعارض 
5EBRAHIM K KANOO32,972.50والمؤتمرات الجديد

توريد محركات واآلالت لنقل وتحميل المعدات الثقيلة لمركز 
2EBRAHIM K KANOO197,296.00البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد

حلبة البحرين 
الدولية

2ILANZ ELECTRONICS LLC109,755.80نظام شبكة الهواتف لحلبة البحرين الدولية

تعيين وكيل شحن لسباق جائزة الكبرى لشركة طيران الخليج 
1Agility Bahrain BSC85,728.00البحرين 2022

تطوير للبترول

4BU ALI SPICE CO WLL264,000تقديم خدمات التموين لكافيه تطوير )مدة ثالث سنوات(

)Frac( 9توريد خزانEnerserv W.L.L79,200

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

توريد قطع غيار صمامات )كاميرون( ومقاييس الضغط 
& TECHNO-LINE TRADING 1)اشكروفت(

.SERVICES W.L.L172,367.80

102,213.00شركة تقنية التعليم العربية2توريد برنامج نظام أدارة معلومات المختبروزارة األشغال

264
ألــــف دينـــــار

أحمد حبيب



صـــرح متعاملون في قطاع بيع مواد البناء 
لــــ “البالد االقتصـــادي”، أن هناك ارتفاعا في 
أســـعار بعض مواد البناء قبيل وبعيد العام 
الجديـــد 2022، وذلـــك لعـــدة أســـباب مـــن 
ضمنهـــا ارتفاع المواد األولوية المســـتوردة 
على المســـتوى العالمي، ناهيك عن الزيادة 
في كلفة الشـــحن والنقـــل التي حدثت منذ 

عدة أشهر ماضية. 
وأوضح هـــؤالء العاملون فـــي محالت بيع 
مـــواد البنـــاء أنه مـــن بين تلك المـــواد التي 
زاد سعرها االسمنت الذي ارتفع من 1.500 
دينـــار بحريني للكيس الواحـــد إلى 1.650 
دينـــار بحريني، كما أن حديد التســـليح زاد 
بنســـبة 10 % وكذلك الكنكري واألخشـــاب 
وبعض المواد الخاصة الداخلة في عمليات 
التشـــطيب، بينمـــا لـــم تحـــدث زيـــادة فـــي 

أسعار الرمال.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس جمعيـــة المقاولين 
البحرينيـــة، علـــي مرهـــون، أن كل شـــيء 
يختص بالبناء والتشييد حدثت فيه زيادة 
في الســـعر، وذلك جراء تراكم عدة أسباب 
التـــي من بينهـــا المحلية والعالمية، مشـــيرا 
إلـــى الزيـــادة في ضريبـــة القيمـــة المضافة 
رغـــم أنها مســـتردة في حال أبـــرزت الجهة 
صاحبـــة البناء أو المواطن ترخيصا ســـاري 

الصالحية للمباني الجديدة. 
فـــي  زيـــادة  هنـــاك  أن  مرهـــون  وأضـــاف 
أســـعار الطابوق بنســـبة 10 %، واالخشاب، 
والحديـــد وغيرها مع ارتفاع كلفة الشـــحن 
والزيـــادة في المـــواد األولوية المســـتوردة 
فـــي بـــالد المنشـــأ أو الـــدول المصـــدرة لها. 
وقـــال مرهـــون إنـــه فـــي حـــال الصيانـــة ال 
تســـترد القيمـــة المضافـــة وكذلك بالنســـبة 
للشـــخص الذي ال يملك رخصة بناء سارية 

المفعول.
 ومـــع ذلك، أعرب مرهون عن تفاؤل قطاع 
العقـــاري  التطويـــر  وشـــركات  المقاوليـــن 
باإلعـــالن مؤخـــرا عـــن مخططـــات المـــدن 
الخمـــس الجديـــدة، آمـــال أن تكـــون هنـــاك 
شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص 
في تنفيذ هذه المخططات واشراك شركات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي  العقـــاري  التطويـــر 
المرتبطـــة ببناء هذه المـــدن الخمس، الفتا 
إلى أنها ستنعش بإذن هللا قطاع المقاوالت 
والمنشـــآت والخروج به إلى بـــر األمان من 
حالـــة الـــال يقيـــن التي شـــهدها منذ تفشـــي 
جائحـــة كورونا وال تزال آثارها جاثمة على 

القطـــاع رغم التعافي النســـبي الذي حصل 
مؤخرا.

وأثنـــى مرهـــون علـــى الدعـــم الـــذي ظلـــت 
فـــي  الرشـــيدة متمثلـــة  الحكومـــة  تقدمـــه 
صندوق العمـــل “تمكين”، الذي دعم رواتب 
فـــي  البحرينييـــن  والعامليـــن  الموظفيـــن 
قطـــاع المنشـــآت والمقـــاوالت حيـــث ظـــل 
مـــن   % 50 نســـبته  مـــا  الصنـــدوق يســـدد 
رواتب البحرينيين وال يزال يدعم القطاع.

متقلبة ومعقدة

مـــن جهته، قال نائـــب رئيس مجلس إدارة 
جمعية المقاولين البحرينية، خلف حجير، 
إن العالـــم يمـــر بأحـــوال متقلبـــة متعـــددة 
ومعقـــدة أدت إلـــى ارتفـــاع أســـعار مـــواد 
البناء من بالد منشـــأها، مشـــيرا إلى زيادة 
كلفة الشحن التي بدأت منذ بداية جائحة 
كورونـــا. وأوضح أن الجائحة تســـببت في 
قلـــة األيدي العاملـــة في بالد المنشـــأ فيما 
يخـــص المـــواد المســـتوردة ممـــا نتـــج عن 
ذلـــك ارتفـــاع فـــي رواتـــب األيـــدي العاملة 
الموجـــودة وبالتالـــي ارتفـــاع كلفـــة توفير 
هـــذه المواد فـــي المصانع. وضـــرب حجير 
مثـــال باالغـــالق الـــذي فرضتـــه الصين بين 
مدنهـــا األمـــر الـــذي أثـــر فـــي أداء وإنتـــاج 
المصانع وتسبب في إغالق بعض المصانع 

هناك.
وبســـؤاله لمـــاذا الزيادة في األســـعار محليا 
القيمـــة المضافـــة مســـتردة، أجـــاب  بينمـــا 
حجيـــر أن المقـــاول فـــي البحريـــن ال يزيـــد 

االســـعار بســـبب ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
ولكـــن الزيـــادة تحـــدث فـــي مجمـــل الكلفة 
علـــى صاحـــب المنشـــأة أو البنايـــة بســـبب 
تراكـــم الزيادات في اســـعار عـــدد من مواد 
البنـــاء، وبعـــض التجار حينمـــا يقل العرض 
الكلفـــة  لتعويـــض  األســـعار  فـــي  يزيـــدون 

اإلجمالية للمواد المستوردة.
العمالـــة  منافســـة  إلـــى  حجيـــر  وتطـــرق 
الســـائبة وحاملـــي تراخيص العمـــل المرن، 
للتجـــار والمقاوليـــن المرخـــص لهـــم الذين 
يقـــع عليهـــم عـــبء دفـــع رســـوم متعـــددة 
الســـتمرار أعمالهـــم وممارســـة المهنة بينما 
ال تدفع العمالة السائبة رسوم في المقابل، 
ويتسبب ذلك في زعزعة السوق واختالل 

في األسعار.
وأكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
المقاولين زيادة األسعار في كل من الحديد 
الذي زاد بنسبة 30 % منذ تفشي الجائحة 
والخشـــب أيضا بنسبة 30 %، الفتا إلى أن 
هنـــاك بعـــض مواد البنـــاء التـــي ربما تدخل 
في عملية تشطيب المباني، زادت أسعارها 

 .Covid-19 بنسبة 120 % خالل فترة

تشديد الرقابةالمخالفين 

على صعيد ذي صلة، أكد مستشـــار جمعية 
المقاوليـــن البحرينيـــة، وعضـــو لجنة العقار 
واالنشـــاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
هشـــام مطر، “أن هنـــاك مواد بنـــاء ارتفعت 
أسعارها ارتفاعا ملحوظا للغاية، وصادفت 
هذه الزيادة ارتفاع القيمة المضافة بنســـبة 

10 % رغم أن االخيرة مســـتردة بشـــروط، 
لذلـــك هناك أســـباب معروفة لدينـــا وأخرى 
غير معروفة. وعلى سبيل المثال ال الحصر 
ارتفعت أسعار الخشب منذ الجائحة بنسبة 
80 %، كمـــا أننا اســـتلمنا مؤخرا فواتير من 
بعـــض المصانع تظهر زيـــادة تتراوح بين 5 
% إلـــى 10 % فـــي أســـعار االســـمنت على 
الرغـــم أنـــه ليس هناك فـــي الوقـــت الراهن 
علـــى  أو  محليـــة  ســـواء  عمرانيـــة  طفـــرة 

مستوى العالم”.
وأكـــد أن طلبـــات الشـــراء تتضمـــن ضريبة 
القيمة المضافة، مســـتدركا أن المشـــتريات 
قيمـــة  عليهـــا  ليســـت  الجديـــدة  للمبانـــي 
مضافـــة ولكنها توجد في طلبـــات الصيانة 
أو االضافـــات في المبانـــي الموجودة اصال 

أو القديمة. 
ولفت إلى أن عملية اســـترداد مبالغ القيمة 
المضافـــة تســـتغرق وقتـــا طويال قـــد يمتد 
إلـــى 3 أو 4 أشـــهر وهذا يؤثر في الســـيولة 
نناشـــد  لذلـــك  المالـــي،  والتدفـــق  النقديـــة 
الـــوزارة للنظـــر لهـــذا األمـــر بحيث تســـترد 
هـــذه المبالـــغ للمقاولين في حدود شـــهر أو 

شهرين.
علـــى صعيد آخر، قدم مطر مقترحا لوزارة 
الصناعـــة بتكويـــن شـــركة مســـاهمة عامة 
لتوفيـــر مخـــزون اســـتراتيجي مـــن مـــواد 
البناء ومســـتلزمات التشييد حتى ال يتأثر 
القطـــاع بتقلبات الســـوق وعوامل العرض 
البنـــاء  مـــواد  لبعـــض  العالميـــة  والطلـــب 

المستوردة.
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عزوز علي عودة الروح لجمعية البحرين العقارية
يتزامـــن هـــذه األيـــام مـــرور 20 عامـــا علـــى تأســـيس جمعية 
البحرين العقارية، والتي  تعتبر أول جمعية عقارية بحرينية 
وخليجية يتم تأسيسها ألجل تنمية وتطوير قطاع الوساطة 
العقاريـــة وتهـــدف الى تنظيـــم أعمال الوســـاطة العقارية بما 
يتواكـــب مـــع المســـتحدثات والتطـــورات العلميـــة والمهنيـــة 
فـــي العمـــل العقـــاري من وســـاطة و تقييـــم وإدارة األمالك و 

العقارات.
 ومـــن هـــذا المنطلـــق تـــم تأســـيس هـــذه الجمعيـــة مـــن قبل 
المؤسســـين الذيـــن ســـاهموا منـــذ البداية علـــى جعلها محور 
تواصـــل  للعقاريين من أصحاب المكاتب العقارية الرســـمية 
مع بعضهـــم البعض وبأن تكون الجمعية المتحدث الرســـمي 
ألصحـــاب المهـــن العقارية في الملتقيات الرســـمية و العامة. 
ولقـــد ســـاهمت الجمعيـــة منـــذ تأسيســـها فـــي العديـــد مـــن 
الفعاليات وشاركت في اللقاءات الرسمية و العامة لمناقشة 
العديـــد من األفـــكار و الخطط المســـتقبلية للقطـــاع العقاري 
البحرينـــي الى جانب مشـــاركتها الخارجيـــة في الملتقيات و 

الفعاليات العقارية المختلفة.
و قد بذل المؤسسون الكثير من الجهود )المالية و التطوعية( 
إلبقاء أعمال الجمعية مستمرة و تخدم العاملين في مختلف 
التخصصات العقارية و كان هذا العمل نشطا خالل السنوات 
الماضيـــة من عمـــل الجمعية، إال أن هذا النشـــاط و العمل قد 
انخفض منذ الدورتين الســـابقتين و خاصـــة الدورة الحالية 
مـــن عمـــر الجمعية. و الحقيقة أن هذا األمر مؤســـف جًد بأن 
تصل الجمعية الى حد النسيان و الجمود في أعمالها ألسباب 
يعلمهـــا الجميـــع. وقد كنـــا نتمنى من أعضـــاء مجلس اإلدارة 
الحالي والجهات الرسمية التجاوب لنداء المؤسسين بالعمل 

على إصالح حال الجمعية و عودة الروح لها. 
لقد  ســـاهمت الجمعية  في العديد مـــن األعمال التي تخص 
العقارييـــن علـــى مـــدى الســـنوات الماضية، وألننا مـــن الذين 
ســـاهمنا فـــي هذه األعمال علـــى مدى الســـنوات الماضية مع 
األخـــوة األعـــزاء المؤسســـين فإننا نطالب الجهات الرســـمية 
الجمعيـــة  وأعضـــاء  المؤسســـين  مطالـــب  الـــى  باالســـتماع 
العمومية و إعادة األمل في إحياء هذا الكيان الذي كان من 
ثمـــرات العهد اإلصالحي ملك البالد، حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى ال خليفـــة  و مـــن أهـــم الجمعيات 
المهنيـــة و االقتصاديـــة فـــي مملكـــة البحريـــن و التـــي لعبت 
دورا محوريـــا في القوانيـــن واألنظمة العقاريـــة خالل العهد 
الصالحـــي لجاللة الملك المفـــدى حفظه هللا و رعاه، و كانت 
عبـــارة عـــن متنفس و ملتقـــى للعاملين في مجال الوســـاطة 
العقارية ، لذلك أدعو كل غيور على هذه الجمعية بالمشاركة 
في تكوين مجلس إدارة قوي و منتخب و الدعوة الى عودة 

الروح لجمعية البحرين العقارية .

ناصر األهلي

ارتفاع بأسعار مواد البناء رغم استرداد “المضافة” للحاصلين على تراخيص
الزيادة تصل إلى 30 % لتداخل عوامل محلية وخارجية

إعداد: عزوز علي

أســعــار  مــن  التحقق  ــار  إطـ فــي 
اإلســمــنــت والــتــي تــؤثــر بشكل 
مباشر على حركة االستثمارات 
في قطاع اإلنشاءات والتطوير 
ــبــط بها  ــرت ــاري والـــتـــي ت ــقـ ــعـ الـ
وزير  عقد  القطاعات،  مختلف 
والسياحة  والتجارة  الصناعة 
ــور  ــضـ ــحـ ــي وبـ ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ زايـــــــــد الـ
ــلــتــجــارة  ــيـــل الـــمـــســـاعـــد ل الـــوكـ
بــالــوزارة  والخارجية  المحلية 
ــمــان آل  ــن ســل ــشــيــخ حــمــد بـ ال
خــلــيــفــة، اجــتــمــاًعــا مــوســًعــا مع 
عــــدد مـــن شـــركـــات اإلســمــنــت 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــركــ ــشــ ــ شـــمـــلـــت ال
تيك  ألــتــرا  وشــركــة  لإلسمنت، 
ــة الــصــقــر  ــ ــرك لـــإلســـمـــنـــت، وشــ
ــة الــمــمــلــكــة  ــركـ لــإلســمــنــت، وشـ
لــإلســمــنــت، وذلـــــك فـــي إطـــار 

الــوزارة  بين  المستمر  التنسيق 
والمعنيين بما يسهم في تأمين 
المحلية  الــســوق  احــتــيــاجــات 
المستهلكين  متطلبات  ويلبي 
في قطاع اإلنشاءات والتطوير 
ــبــط بها  ــرت ــاري والـــتـــي ت ــقـ ــعـ الـ

مختلف القطاعات.
ــد وزيــر  وأثـــنـــاء االجــتــمــاع، أكـ
والسياحة  والتجارة  الصناعة 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــــوفـــــر هــــذه 
المنتجات والتي تعد من السلع 
الــرئــيــســة لــضــمــان انــســيــابــيــة 
الحركة اإلنشائية في األسواق 
ــيــة، مـــنـــوًهـــا بــمــواصــلــة  ــمــحــل ال
ــمــســاعــي لـــدعـــم الــمــنــتــجــات  ال
بمختلف  اإلسمنتية  الوطنية 
التوسع  على  والعمل  أنــواعــهــا 
أهمية  إلــى  الفًتا  إنتاجها،  في 

بين  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
الـــــوزارة وأصـــحـــاب الــشــركــات 
تجاوز  على  للعمل  اإلسمنتية 
على  تؤثر  قد  التي  التحديات 

حركة السوق.
وأعـــــرب الـــزيـــانـــي عـــن الــشــكــر 
ــذي تــقــوم به  ــ لـــلـــدور الــكــبــيــر ال
تعمل  الــتــي  اإلسمنت  شــركــات 
وسعيها  البحرين  مملكة  فــي 
ومنتجاتها  خــدمــاتــهــا  لتوفير 
يدعم  بما  دائًما  متطور  بشكل 
خصوصا،  البحرينية  الــســوق 
الــســيــاق عن  فـــي ذات  ــا  مــعــرًب
ما  على  أيــًضــا  وتقديره  شكره 
ــدوه مـــن ســـرعـــة اســتــجــابــة  ــ ــ أب
ــــوزارة  وتـــعـــاوٍن مــلــحــوظ مــع ال
ــمــعــنــيــة لــضــمــان  والـــجـــهـــات ال

استقرار السوق المحلية.

هشام مطرخلف حجيرعلي مرهون
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* عضو مؤسس ورئيس سابق لجمعية البحرين العقارية

حول
العالم

ســـجلت هيئة الزكاة والضريبـــة والجمارك خالل العام 
الماضـــي 568.671 ألـــف مبايعة عقاريـــة ضمن خدمة 
ضريبـــة التصرفـــات العقاريـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 
ومدن ومحافظات السعودية.وجاءت مدينة الرياض 
في مقدمة المدن التي ســـجلت أعلى مبايعات، حيث 
ســـجلت 144.468 ألـــف مبايعـــة، تلتهـــا مدينـــة جـــدة 
التي ســـجلت 57.648 ألـــف مبايعة، ثـــم مدينة بريدة 
23.864 ألـــف مبايعة.وحلـــت مكـــة المكرمـــة بالمرتبة 
الرابعـــة بنحـــو 20878 مبايعـــة، فيمـــا ســـجلت الدمام 
19471 مبايعـــة، والمدينـــة المنـــورة 18061 مبايعـــة، 
وحائل 14600 مبايعة، واألحســـاء 12646 مبايعة، ثم 
الخبـــر 11580 مبايعة، ومحافظة حفر الباطن 10748 
مبايعة، حسبما نقلت وكالة األنباء السعودية “واس”.

وُتَعد خدمة ضريبـــة التصرفات العقارية التي ُتقدمها 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات 

اإللكترونيـــة التي تَمكِّن األفـــراد والمكلفون من قطاع 
األعمال من تســـجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات 
العقاريـــة قبل إتمام عملية اإلفـــراغ العقاري أو توثيق 
العقد، باإلضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع 
عقاراتهـــم للضريبـــة، مع إصـــدار فاتورة الســـداد بمبلغ 

الضريبة المستَحق.

يســـعى االتحاد الكويتي لوســـطاء العقار، إلـــى عقد اجتماع 
مـــع وزارة التجـــارة والصناعة خـــالل الفتـــرة المقبلة، لطرح 
المشـــاكل التي تواجه الوســـطاء العاملين فـــي هذا القطاع.

وســـيطرح االتحـــاد خالل االجتمـــاع مقترحـــا لتعديل القرار 
الوزاري رقم 164 لسنة 2020 الصادر عن الوزارة، والخاص 

بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وقالـــت مصادر إن القرار ســـاهم في تنظيم مهنة الوســـاطة 
بشـــكل كبيـــر لكنـــه يحتوي علـــى بعـــض المالحظـــات، بينها 
عمولـــة الوســـيط العقـــاري، التـــي جـــاءت بصياغـــة أحدثت 
خالفـــات بين المتعاملين، حيث يســـعى االتحـــاد، من خالل 
“التجـــارة”، إلـــى تعديل هـــذه الصيغة لتكون أكثـــر وضوحا، 

حسبما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية.
وأضافت أن االتحاد ســـيتطرق إلى موضوع عقد الوســـيط 
اإللكترونـــي، الذي تـــم اعتماده وتفعيله مـــن وزارة التجارة، 

إال أنـــه لـــم يتـــم العمـــل بـــه حتـــى اآلن، وموضـــوع الهويـــة 
الخاصة بالوســـطاء المعتمدين لدى الـــوزارة، بهدف القضاء 
على دخالء المهنة، والذين تســـببوا في الكثير من المشاكل 
بالســـوق العقاري المحلـــي، ويتطرق أيضا إلـــى عقد اإليجار 
اإللكترونـــي، حيـــث أعـــد ســـابقا نموذجـــا خاصا لهـــذا العقد، 
يتضمـــن العديـــد مـــن البنـــود التي من شـــأنها حفـــظ حقوق 

المستأجرين والمؤجرين.

الرياض تتصدر المدن السعودية األكثر مبيعا للعقارات في 2021

مقترح بتعديل نظام مزاولة السمسرة العقارية بالكويت

لضمان انسيابية الحركة اإلنشائية

 التحقق من أسعار اإلسمنت 
لضمان استقرار السوق المحلية

مرهون: ال تسترد 
القيمة المضافة 
في حال الصيانة

مطر: ضرورة إنشاء 
شركة مساهمة لتوفير 

مخرون استراتيجي

حجير: منافسة غير 
شريفة من “السائبة” 

وحاملي “المرن”
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أكــد رئيــس المجموعــة العالميــة للــذكاء االصطناعــي، جاســم حاجــي، أن جميــع الوظائــف المســتقبلية ســيدخل فيها 
الــذكاء االصطناعــي، الفًتــا إلى أن األشــخاص الذين سيســتطيعون دمج الذكاء االصطناعي في عملهم ســيكون لهم 

األفضلية في العمل.

ــة  ــاعـ ــسـ وركــــــــــزت فــــقــــرة حــــديــــث الـ
“البحرين في  برنامج  في  االقتصادية 
أرقام”، الذي يبث مباشرة كل يوم أحد، 
االتــصــاالت  قــطــاع  إستراتيجية  على 
واالقــتــصــاد  المعلومات  وتكنولوجيا 
 4 تتضّمن   ،)2026  -  2022( الــرقــمــي 
البنية  تطوير  وهـــي:  رئــيــســة،  مــحــاور 
الــتــحــتــيــة لــقــطــاع االتـــصـــاالت، ودعــم 
الحوكمة  وتعزيز  الــرقــمــي،  االقــتــصــاد 
اإللكترونية، وتطوير القدرات الرقمية.
االتصاالت  قطاع  تطوير  فــرص  وعــن 
واالقــتــصــاد  المعلومات  وتكنولوجيا 
أن  ننسى  “ال  أوضــح حاجي  الــرقــمــي، 
جــائــحــة كـــورونـــا ســرعــت مــن تطوير 
كانت  إذ  الرقمي،  واالقتصاد  التقنيات 
المقبلة،  أعـــوام   5 الـــ  خــال  التوقعات 
قــــادمــــة، ولــكــن  ــيــقــات  تــطــب ــرى  ــ نـ أن 
ــرز فــي آخــر عامين جعل  الــحــدث األبـ
والتقنيات  االصطناعي  الذكاء  تطوير 
في  وتدفًقا  انتشاًرا  أكثر  المستقبلية 
متفاوتة؛  بنسب  الــعــالــم  دول  جميع 
لــذلــك الـــــدول تــتــســابــق عــلــى تــطــويــر 
التقنية  والتطبيقات  التحتية  البنية 

فـــي مــجــمــل أنـــحـــاء الــبــلــدان، 
البحرين  إطــاق  أن  مضيًفا 

قطاع  إستراتيجية 
االتــــــصــــــاالت 

واالقــتــصــاد  المعلومات  وتكنولوجيا 
خطوة  تعتبر   )2026  -  2022( الرقمي 
استباقية وفي وقتها لتحويل المملكة.
ولفت إلى أن مملكة البحرين من أوائل 
األوســـط  الــشــرق  فــي منطقة  الــــدول 
مشيًرا  اآلالت،  استخدام  طبقت  التي 
النفط  اكتشاف  بعد  تاريخًيا  أنــه  إلــى 
البحرين  اســـتـــوردت  بــعــامــيــن،   1938
 )IBM( ــركـــة  شـ مـــن  كــمــبــيــوتــر  ــاز  ــهـ جـ
الشحن  الباد عن طريق  إلــى  ووصــل 
أن  بابكو، كما  الستخدامه في مصفاة 
البحرين من أوائل الدول التي باشرت 
الخمسينات  نــهــايــة  مــنــذ  ــاالت  ــصـ االتـ
الماضي،  القرن  من  الستينات  وبداية 
وُأقيم أول معرض إقليمي في تقنيات 
1977 في عهد  العام  التكنولوجيا في 
الشيخ  الراحل  الباد  أمير  له  المغفور 

لذلك  خليفة،  آل  ســلــمــان  بــن  عيسى 
التحتية واألفراد  التاريخ والبنية  فإن 
والجامعات يساعدون بشكل كبير في 
اتخذتها  التي  اإلستراتيجية  تطبيق 
المقبلة  األربـــعـــة  لـــأعـــوام  ــبــحــريــن  ال
وسيكون لنا دور مهم في هذا المجال.

جلب شركات تقنية

استطاعت  البحرين  مملكة  أن  وأكــد 
وتكنولوجية  إقليمية  شــركــات  جلب 
والــكــبــرى،  الــعــالــم  أنــحــاء  مــن  وتقنية 
لديها  المجاورة  الــدول  أن  إلى  مشيًرا 
قــــدرات اســتــثــمــاريــة بــشــكــل أكــبــر من 
الــــذي يــمــيــز مملكة  ــكــن  ــبــحــريــن، ول ال
إن  حيث  البشرية،  الــقــدرات  البحرين 
الخريجين والخريجات في الحاسوب 
ــعــدد الــهــائــل من  والــتــقــنــيــات، وهـــذا ال
يطبقوها  التي  والمشاريع  التطبيقات 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات، سيكون  هــــؤالء 
إقليمي  مركز  البحرين  لجعل  دور  لها 
للتقنيات؛ ألن البحرين تمتلك أكبر قوة 
وهذا  والتقنية،  البشرية  الــمــوارد  في 
استقطاب  مرجًحا  المستقبل،  سيكون 
أن  خــصــوًصــا  المنطقة  ــى  إل الــشــركــات 
الشركات الغربية تتخذ مقرات لها في 
الــهــنــد وفـــي شـــرق آسيا  دول مــثــل 
وتصدير  لتطوير  أوروبــا؛  وشرق 
ومــن  المنطقة  ــدول  لـ التقنيات 
المتوقع أن تستطيع المملكة 
المنافسة لتصدير التقنيات 
ــز  ــ ــراك واســــتــــقــــطــــاب مــ

عالمية في البحرين.
وفيما يتعلق بتخصص 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــبـــحـــريـــن،  ــي الـ ــ فـ
وكيفية إنجاح 
اإلستراتيجية 
بــــالــــتــــركــــيــــز 
عـــلـــى الـــذكـــاء 

االصطناعي واألمن السيبراني، أوضح 
حــاجــي أن الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
مستقبلية،  تقنيات  أيــة  وقــلــب  عمق 
ستشهد  القادمة  القليلة  األعــوام  وفي 
األتمتة تحول جذري فيها من األتمتة 
االصطناعي،  الــذكــاء  إلــى  االعتيادية 
ــتــاجــات  ــي اســتــن ــة فــ ــ ــي ــ وقــــــــررات ذات
ــي جــمــيــع  وتـــحـــديـــات مــســتــقــبــلــيــة فــ
ــيـــس فــقــط الــمــجــاالت  ــاالت ولـ ــجـ ــمـ الـ
تشمل  ولكن  التحتية،  والبنية  التقنية 
والــمــالــيــة،  الــطــب  بينها  مــن  مــجــاالت 
الكثير  في  حالًيا  التنبؤات  أن  مؤكًدا 
الذكاء  طريق  عن  تتم  البورصات  من 
االصطناعي وليس األفراد؛ ألن البيانات 
تكون  والــتــاريــخــيــة  عــالــمــًيــا  الضخمة 
لذلك  المستقبلية  التنبؤات  من  جــزءًا 
سيكون هنالك الكثير من االعتماد على 
الذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة بشكل 
ــع الــمــعــلــومــات الــمــتــواجــدة  ذاتــــي، ومـ
سنشهد  الــذاتــي  والتعلم  اآللــة  وتعلم 

ثورة ميدانية في هذا المجال.

ــال األمــــن  ــاجــــي فــــي مــــجــ وأشــــــــار حــ
تتعرض  ــدول  ــ الـ أن  إلـــى  الــســيــبــرانــي 
ــا في  ــان آخـــرهـ ــ لــهــجــمــات كــبــيــرة، وكـ
أوكــرانــيــا، والــجــهــات الــفــيــدرالــيــة في 
أميركا ذكرت أن هذه الهجمات ليست 
ــال أشــــخــــاص، صــحــيــح أن  ــعــ ــن أفــ مــ
ولكنها  الــهــاكــرز،  الهجمات  هــذه  وراء 
لــيــســت تــنــبــؤات أفــعــال أشــخــاص وال 
ولكن  لجهات،  مباشرة  اتهامات  توجد 
المستخدمة  األدوات  أن  يعلم  الجميع 
وتحليل  اصطناعي  ذكــاء  أدوات  هي 
الــبــيــانــات واألنـــمـــاط والــفــعــالــيــات في 
الــذكــاء  إن  بحيث  المعنية  اإلدارات 
وكيفية  الـــوقـــت  يــقــرر  ــاعــي  االصــطــن
ــاص الـــذيـــن  ــ ــخـ ــ ــتـــى األشـ الـــهـــجـــمـــة حـ
تكون  االصطناعي،  الــذكــاء  يصنعون 
الهجمات خارج إرادتهم، مؤكًدا أهمية 
تطوير الكوادر البشرية من الخريجين 
بعد  خصوًصا  وتدريبهم  والخريجيات 

إطاق اإلستراتيجية.
وأضاف حاجي أن الوظائف المستقبلية 

ســيــدخــل فــيــهــا الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
الذين  لأشخاص  األفضلية  وستكون 
سيستطيعون دمج الذكاء االصطناعي 
اليابان  في عملهم، مبيًنا أن دوال مثل 
بمدارسها  االصطناعي  الذكاء  تــدرس 

منذ الصف األول.
وبين أنه ال يوجد حالًيا ذكاء اصطناعي 
ولكنه  الجامعات،  في  منفصل  بشكل 
التخرج تعمل عليها  جزء من مشاريع 
مركز  وأيضا  جامعات،   3 أو  جامعتان 
والتطوير  للبحوث  ناصر  الشيخ  سمو 
لمركز  التابع  االصطناعي  الــذكــاء  فــي 
ناصر للتأهيل والتدريب المهني، الذي 
الخريجيين  من  الكثير  بتدريب  يعنى 
والــــخــــريــــجــــات وتــــطــــويــــر الــــذكــــاء 
ــلــمــؤســســات الــخــاصــة  االصــطــنــاعــي ل
والعامة وتصديره إلى الدول المجاورة 
وهنالك اتفاقات دولية في هذا الجانب 
لوضعها  للمملكة؛  مهمة  خطوة  وهــذه 
على خارطة طريق للذكاء االصطناعي 

الذي اعتبره مستقبل الجميع.

دخول أول كمبيوتر للبحرين بعد اكتشاف النفط بعامين
الذكاء االصطناعي سيدخل بجميع الوظائف المستقبلية.. حاجي: 

^ أكــد المستشــار االســتثماري، أســامة معيــن، أن 99 % من البنــوك التجارية المدرجة أســهمها في بورصة 
البحرين تحقق أرباًحا سنوًيا، ولكن حركة السهم تختلف من بنك إلى آخر. 

وتوقع معين أن يكون أداء البورصة أفضل في العام 2022 مما كان عليه في العامين الماضيين 2020 و2021، 
عازًيــا ذلــك إلــى عــدة عوامــل أبرزهــا ارتفاع أســعار النفــط الذي ســينعكس إيجابًيا علــى البورصــة خصوًصا أن 
ارتفاع أســعار النفط ســيؤدي إلى آثار إيجابية على البنوك والمؤسســات االقتصادية، والبورصة هي انعكاس 
لذلــك؛ ممــا ســيؤدي إلــى أن ارتفاعــات البورصة ســتكون محددة في القطاع المصرفي بشــكل كبيــر وفي قطاع 

االستثمار وقطاع الخدمات.

البورصة  أداء  تحليل  فقرة  وركــزت 
في  “البحرين  برنامج  في  األسبوعي 
يوم  كــل  مباشرة  يبث  الــذي  ــام”،  أرقــ
أحد، على أداء البورصة في األسبوع 
الثاني من شهر يناير 2022، موضًحا 
ــفــتــرة تــعــد مـــن الــفــتــرات  أن هــــذه ال
ــدوءًا فـــي الــبــورصــة  ــ ــتــي تــشــهــد هــ ال
التداول، خصوًصا أن كثير  وعمليات 
شــراء  مــن  انــتــهــوا  المستثمرين  مــن 
الحصول  فــي  يرغبون  التي  األســهــم 
األفضل  أنها  يتوقعون  والتي  عليها 
على  أربــــاح  تــوزيــعــات  وتــمــنــح  أداء 
الــدخــول  يتم  وبالتالي  المساهمين، 

إلى السوق لبيع وشراء األسهم.
ــار إلـــى أن الــفــتــرة الــحــالــيــة هي  وأشــ
ــشــراء  فــتــرة ركــــود لــحــركــة الــبــيــع وال
حــركــات  هــنــالــك  أن  إال  ــمــتــوقــعــة،  ال
إلى  يـــؤدي  مما  سريعة؛  ــراء  وشـ بيع 
ارتفاع سعر السهم قليا ومع ارتفاعه 

لتحقيق مرابحة  يكون هنالك فرصة 
سريعة وبيع األسهم في هذه الفترة، 
عمليات  الماضي  األسبوع  شهد  وقد 
شراء لأسهم أدت إلى ارتفاع نسبي 
المنطقة  إلى  ودخوله  للمؤشر  بسيط 
الخضراء، والتوقعات بالفترة المقبلة 
أن يكون هنالك صعود وهبوط بطيء 
للمؤشر، ولكن سيبقى المؤشر أخضر.

إلى  يتجه  المستثمر  أن  معين  وذكــر 
الشركات المتوقع أن تكون ذات أداء 
جيد في العام 2021، والتي يتوقع أن 
المؤسسات  هذه  ومن  أرباحا،  تحقق 
والبنك  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة 
على  أداؤهــمــا  وكــان  المتحد،  األهلي 
أعــوام طويلة جيدًا مع تحقيق  مدى 
المستثمرين؛  على  وتوزيعها  أربـــاح 
المستثمرون،  أسهمهما  إلى  يتجه  لذا 
الفًتا إلى أن مجموعة جي اف اتش 
إلى  التي أضيفت  المالية من األسهم 

األسبوع  في  المؤسسات  هذه  قائمة 
الــمــاضــي، إذ تــم اإلعـــان عــن العديد 

المطمئنة  ــار  ــبـ األخـ مـــن 
عــــنــــهــــا فـــــــي الـــــعـــــام 
الــمــاضــي ويــتــوقــع أن 
في  الـــصـــورة  تكتمل 
أن  كما   ،2022 الــعــام 
يكون  بــأن  التوقعات 

في  المجموعة  أداء 
عامي 2021 و2022 
إيجابًيا مما سيؤدي 

مشيًرا  ــاع،  ــفـ االرتـ إلـــى 
المجموعة  حــصــة  أن  إلـــى 

في األسبوع الماضي من قيمة 
ومــن   %  11.17 بــلــغــت  ــداوالت  ــ ــت ــ ال
االرتفاع في  أن تواصل في  المتوقع 

الربع األول من العام 2022.
ألــمــنــيــوم  ــة  ــركـ شـ ســـهـــم  أداء  ــن  ــ وعـ
قيمة  على  وسيطرتها  )ألبا(  البحرين 

الــــتــــداوالت لــأســبــوع الــثــانــي على 
معين  أكد  الجاري،  العام  في  التوالي 
ألبا  لشركة  السوقي  الــمــال  رأس  أن 
سيولة  لديها  وتــتــوفــر  جـــًدا،  ضخم 

بشكل  السهم  ويتحرك  جيدة 
ــا إلــى  جــيــد بــالــبــورصــة، الفــًت

بالفترة  “ألــبــا”  شركة  أن 
ــة تـــخـــطـــت  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــر وبــــــدأت في  ــخــســائ ال

اإلنتاج بشكل أفضل 

ــاح، وجميع  األربـ تحقيق  وبــدأت في 
تحقيق  على  تنعكس  الــعــوامــل  هــذه 
فيتجه  االســتــثــمــار؛  وأداء  األربـــــاح 
التي  القوية  الشركات  إلى  المستثمر 
كبيرة  مخاطرة  بها  ليس 
مالية  ســواء مشكات 
ــة،  ــولـ ــيـ سـ ــدم  ــ ــ عـ أو 
ــا مــن  ــ ــب ــ ــة أل ــ ــركـ ــ وشـ
ــات الــقــويــة  ــركـ ــشـ الـ
الـــــتـــــي لــــيــــس بــهــا 
ــيــرة؛  ــاطـــرة كــب مـــخـ

أفضل  وأداءه  يرتفع  سهمها  فإن  لذا 
ــا أن حــجــم تـــــداول أســهــم  خــصــوًص
ــداول  ــ ــن تـ ــر مــ ــبـ ــة يــعــتــبــر أكـ ــركـ الـــشـ
أن  مضيًفا  األخـــرى،  الشركات  أسهم 
التوقعات بتحقيق ألبا أرباحًا إيجابية 

دائًما.
اف  جــي  مــجــمــوعــة  أن  معين  وذكـــر 
ــا سيولة  ــًي لــديــهــا حــال الــمــالــيــة  اتـــش 
ممتازة على السهم مما يجعل أسهمها 
ــبــورصــة،  ســتــبــدأ فـــي الــمــنــافــســة بــال
سرعة  المجموعة  أسهم  لــدى  حيث 
ممتازة  وسيولة  والحركة  األداء  في 
ستؤدي إلى أثر إيجابي على بورصة 

البحرين.
وأشار إلى أن مجموعة جي اف اتش 
المصرف  على  كبير  بشكل  تسيطر 
لديه  وسيصبح  التجاري،  الخليجي 
ذراع استثماري قوي وهذا يمنحه 
زخــمــًا أكــبــر فــي الــبــورصــة من 
ناحية السيولة وحركة تداول 
األسهم، حيث استحوذ على 
 % 90 من  أكثر  يعادل  ما 
التجاري”  “الخليجي  من 
إضافية  ميزة  ويمنحه 

عن البنوك األخرى.

99 % من البنوك التجارية تحقق أرباًحا سنوية
توقعات بأداء أفضل لبورصة البحرين في 2022

إطالق إستراتيجية 
“االتصاالت” 

واالقتصاد الرقمي 
خطوة استباقية

 الهجمات السيبرانية 
األخيرة على الدول 

باستخدام الذكاء 
االصطناعي

تحول جذري 
لألتمتة بدخول 

الذكاء االصطناعي 
للقطاع
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التغيير

التغيير

0.355 دوالر
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مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

السعر

السعر

التغيير

التغيير

0.526 دينار

0.490 دينار

-0.001

=0.000

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

التغييرالسعر 1.43+0.355 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والسياحة عن قيام إدارة الفحص 
والمقاييـــس بالـــوزارة وبالتعـــاون 
مـــع إدارة الصحـــة العامة بـــوزارة 
الصحـــة، بتنفيـــذ حملة تفتيشـــية 
األطفـــال  لعـــب  علـــى  ميدانيـــة 
الشـــبيهة للشيشـــة فـــي األســـواق 
المحلية لرصد ومصادرة منتجات 
لعب األطفال المخالفة لقانون رقم 
1 لســـنة 2015 المعنـــي بالالئحـــة 

الفنيـــة الخليجيـــة للعـــب األطفال 
والقانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن 
مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

وأهابـــت الوزارة جميع المواطنين 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن 
التجاريـــة  المحـــال  عـــن  باإلبـــالغ 
علـــى  تعمـــل  والتـــي  المخالفـــة 
تـــداول منتجـــات لعـــب األطفـــال 
الخطرة والمشجعة للتدخين لفئة 

األطفال.

مصادرة لعبة شيشة األطفال

4 عائالت تجارية كبرى تنضم لـ “تجار 22” ألول مرة
“^” تجري مقارنة بين قائمتي 2018 و2022

نـــاس  ســـمير  األعمـــال  رجـــل  يخـــوض 
انتخابات غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
للـــدورة )30( للعـــام 2022 بقائمـــة قوامهـــا 
18عضـــوا، وذلـــك بزيـــادة 3 أعضـــاء عـــن 
الدورة الســـابقة )29(، حيث أسفرت نتائج 

انتخابات 2018 عن فوز 10 أعضاء.
وقـــد انضـــم إلـــى قائمـــة “تجـــار 22” أربـــع 
الحـــواج  هـــي  تجاريـــة جديـــدة  عائـــالت 
والمؤيد وفخـــرو والزيانـــي، ويمثل عائلة 
الحـــواج في القائمـــة عبدالوهاب الحواج، 
ونـــواف الزياني ممثالً عـــن عائلة الزياني، 
وعبـــد هللا عـــادل فخـــرو ممثال عـــن عائلة 
فخـــرو، كما انضم إلى قائمـــة ناس، محمد 
فاروق المؤيد، ممثال لعائلة المؤيد، والذي 
نجح بالـــدورة الســـابقة النتخابات الغرفة 
للقائمـــة  انضـــم  كعضـــو مســـتقل، وأيضـــا 
كمرشـــح  الســـلوم  صبـــاح  أحمـــد  النائـــب 
جديد الذي فاز بالدورة السابقة كمستقل، 

لتصبح الوجوه الجديدة 8 أعضاء.
قائمـــة  فـــي  النســـائي  التمثيـــل  زاد  وقـــد 
“تجـــارة 22” للـــدورة )30( مـــن اثنتين في 
2018 إلى ثالث ســـيدات بانضمام عضوة 
جديدة، وهي سوســـن أبو الحسن؛ لترتفع 
نسبة سيدات األعمال في قائمة ناس إلى 

 .% 16.7
 ومن األعضاء المرشـــحين للدورة المقبلة 
أحمد يوسف الذي ينضم ألول مرة لقائمة 
بعـــد ترشـــحه النتخابـــات مجلـــس  نـــاس 

النواب في العام 2018.
وقد كان شعار الدورة السابقة )29( لقائمة 
“تجار 2018” يحمل اسم “صحح” وخطتها 
جـــاءت بعنـــوان “خطـــة الـ 100 يـــوم”، كما 

ارتكـــزت أهدافهـــا على خمســـة مســـارات، 
وهي: المسار األول: التدابير والتشريعات 
التـــي تحـــول دون  التنفيذيـــة،  واللوائـــح 
تطـــور أدوات الســـوق واســـتقراره ونمائه، 
المســـار الثانـــي: إعـــادة توجيـــه وتأهيـــل 
االنفتـــاح  مـــع  يتناســـب  بمـــا  األســـواق، 
العالمي، وتطور تقنية المعلومات، المســـار 
الثالث: االبتكار في جذب رؤوس األموال 
والتجـــارة الدوليـــة، المســـار الرابـــع: تعزيز 
مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسســـات 

المهنيـــة التجارية كشـــريك إســـتراتيجي، 
والمســـار الخامـــس: تقييم شـــامل للجهاز 
التنفيـــذي للغرفـــة، وتعزيـــز نقـــاط قوتـــه، 
أدوات  نقـــاط ضعفـــه، ووضـــع  ومعالجـــة 
قيـــاس لـــأداء بمـــا يتماشـــى مـــع المعايير 

العالمية.
بينما جاء شعار الدورة الحالية )30( لقائمة 
تجار 22، “اســـتدامة ونماء” وتشتمل على 
12 مبـــادرة لحمايـــة الســـوق.. تتكامل مع 
برنامج التعافي الحكومـــي و10 مبادرات 

لتحقيـــق االســـتدامة والنمـــاء واالنطالق، 
االســـتثمار،  تحفيـــز  أهدافهـــا  وأهـــم 
األولويـــة  جعـــل  التشـــريعات،  تحديـــث 
للمقـــاوالت والصناعـــات البحرينية، وخلق 
مبـــادرات تمويليـــة للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة. 
ومـــن أبـــرز بنـــود الحملـــة الحفـــاظ علـــى 
الشركات العائلية، ودراسة إستراتيجيات 
اندماجـــات  وتكويـــن  الجـــوار،  دول 
واســـتحواذات تجاريـــة وماليـــة، وتعزيـــز 
خيارات الســـيولة وخصخصـــة الخدمات، 
باإلضافة إلى اســـتكمال مســـيرة الشـــراكة 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  مـــع  المثمـــرة 

والتشريعية لصالح االقتصاد الوطني.

أعضاء قأيمة “تجار 22”

أعضاء قائمة “تجار2018”

“تمكين” تكشف إستراتيجيتها الجديدة بالمنتدى التشاوري 26 يناير
أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن”، حرًصــا علــى التواصــل المســتمر مع العمــالء، عن 
موعد انعقاد المنتدى التشــاوري الســنوي افتراضًيا، وذلك يوم األربعاء الموافق 

26 يناير 2022 المقبل.

أهـــم  أحـــد  التشـــاوري  المنتـــدى  ويعـــد 
الفعاليـــات الســـنوية المنعقـــدة خصيًصا 
للقاء عدد من األفراد والمؤسســـات في 
االقتصاديـــة، وذلـــك  القطاعـــات  شـــتى 
آرائهـــم ومالحظاتهـــم  علـــى  للحصـــول 
حـــول برامج وخدمات تمكيـــن وكيفية 
العمل على تعزيزها وتطويرها مستقباًل، 
إضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى احتياجات 

سوق العمل وتطلعاته المستقبلية. 
ويأتـــي هذا المنتدى كجـــزء من العملية 

التشـــاورية التي تحرص عليها “تمكين” 
مع القطاع الخاص، والتي تضمنت عدًدا 
من االجتماعات خالل األشـــهر الماضية 
مـــع ممثلـــي مختلـــف القطاعـــات، وذلك 
إلشـــراكهم فـــي عمليـــة تطويـــر البرامج 

وخطط الدعم في المرحلة القادمة.
مـــن  للمشـــاركين  الفرصـــة  وســـتتاح 
مختلـــف القطاعات إلبـــداء مقترحاتهم 
ومالحظاتهم التطويرية بشـــكل مباشـــر 
مـــع ممثلـــي “تمكيـــن” خـــالل الجلســـات 

النقاشية االفتراضية التي سيتم عقدها 
بعد العرض مباشرة.

وخالل المنتدى ســـيتم عـــرض الخطط 
اإلســـتراتيجية التي سينطلق منها عمل 
“تمكين” خالل الســـنوات األربع القادمة، 
كما ســـيتم الكشـــف عن حزمـــة البرامج 
والخدمـــات الجديدة، إضافة إلى عرض 
آليات عمل تمكيـــن القادمة التي تهدف 
إلـــى تقديم أفضل الخدمات للعمالء بما 
يضمـــن تحقيق أهـــداف النمـــو والتأثير 
وتعزيـــز الكفاءات الوطنيـــة، إلى جانب 
تســـليط الضوء علـــى أداء تمكين خالل 

الفترة الماضية.
التســـجيل  الكريـــم  للجمهـــور  ويمكـــن 
لحضور المنتـــدى االفتراضي عبر زيارة 
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أظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت 
علـــى موقع مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات، مناقصتيـــن لهيئـــة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
لتوريـــد محـــركات وآالالت لنقل 
الثقيلـــة  المعـــدات  وتحميـــل 
التنظيـــف  وأجهـــزة  ومعـــدات 
لمركز البحرين الدولي للمعارض 
بنحـــو  الجديـــد  والمؤتمـــرات 

230.3 ألف دينار.
وكانـــت المناقصة األولى لتوريد 
محركات وآالالت لنقل وتحميل 
المعدات الثقيلـــة لمركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات 
الجديد، تنافست عليها شركتان 
وكان أقل عطاء لشركة إبراهيم 
خليـــل كانـــو بنحـــو 197.3 ألـــف 
دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 
292.7 ألـــف دينـــار. والمناقصـــة 
الثانيـــة لتوريد معـــدات وأجهزة 
التنظيف لمركز البحرين الدولي 

للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد، 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان 
أقل عطاء لشركة إبراهيم خليل 
كانـــو بنحـــو 33 ألـــف دينـــار، في 
حيـــن بلـــغ أكبرها قرابـــة 80 ألف 

دينار.
الشـــركات  الهيئـــة  ودعـــت 
عرضهـــا  لتقديـــم  المتخصصـــة 
تقديـــم عرضها في مجال توريد 
محركات وآالالت لنقل وتحميل 
ومعـــدات  الثقيلـــة  المعـــدات 
وأجهزة التنظيف لمركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات 
الجديـــد، على الشـــركات الراغبة 
في تقديم عروضها أن تستوفي 
شـــرط مطابقة ســـجلها التجاري 
لنشـــاط نطـــاق العمـــل المطلوب 
حســـب ما هو مذكـــور في وثائق 
اســـتبعاد  وســـيتم  المناقصـــة، 
الشـــركات الغيـــر مســـتوفية لهذا 

الشرط.

230 ألف دينار لتوريد معدات لمركز المعارض

المصدر : مصرف البحرين المركزي

أبو الحسن وجه 
نسائي جديد وأحمد 

يوسف يدخل 
المعترك التجاري

السلوم والمؤيد 
يختاران الترشح ضمن 

مجموعة بداًل من 
مستقلين

16.7 % من “تجار 
22” نساء

افتتح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد مالعب حديقة “أبوغزال” وحديقة “عين قصاري” و”البسيتين”، وذلك ضمن 
مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشاء مالعب الفرجان، والتي أنشئت بدعم من البنك بحضور النائب أحمد السلوم والنائب حمد 

الكوهجي وعدد من مسؤولي وزارة شؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة والبنك.


