
عواصم ـ وكاالت

تتصاعـــد وتيـــرة االضطرابات علـــى الحـــدود الروســـية األوكرانية، 
وســـط اتهامـــات مـــن بريطانيا لموســـكو عن ســـعيها لغـــزو أوكرانيا 
وتنصيـــب رئيـــس مـــواٍل لها، فيمـــا بدأت واشـــنطن إجـــالء عائالت 

موظفيها في سفارتها بكييف.
وتسود حالة من التأهب في أوكرانيا مع حشد روسيا أكثر من 100 
ألف عسكري على الحدود بين البلدين، محذرة من اقتراب موسكو 
مـــن شـــن “عملية غـــزو” ألراضيها، فيمـــا يحاول الغـــرب عبر جوالت 
مكوكيـــة إجـــراء مفاوضات دبلوماســـية مع روســـيا لتفـــادي تدهور 

الوضع وفي ذات الوقت التهديد بعقوبات صارمة.

روسيا وأوكرانيا... طبول الحرب تدق

قال المحامي علي يحيى لـ “البالد” إنه 
تقـــدم أخيـــرا بشـــكوى إلدارة الجرائم 
اإللكترونيـــة ضـــد جمعيـــة التجديـــد 
الثقافيـــة االجتماعية بســـبب نشـــرها 
على حساب الجمعية في “اليوتيوب” 
مقاطـــع ومحاضـــرات متعلقة بمعاجز 

األنبياء في القرآن الكريم.
بطـــرح  “يقومـــون  يحيـــى  وأضـــاف 
فكـــرة مفادهـــا بـــأن علماء المســـلمين 
الذين يفســـرون القـــرآن الكريم كانوا 
يفسرونه بشكل خاطئ، وأن المعاجز 
تحمـــل  ال  األنبيـــاء  بهـــا  جـــاء  التـــي 

محملها الذي جاء به القرآن”.
وأردف “وصفـــوا المعاجـــز بالخرافـــة 
األوصـــاف  مـــن  والكثيـــر  وبالســـحر، 
التـــي تعد إســـاءة للمســـلمين ولعلماء 

المسلمين وللقرآن نفسه”.
وأكـــد أن محاضرات جمعية التجديد 
ال تشـــكل بحثا علميـــا، وال تدخل في 

سياق حرية التعبير.

شكوى جنائية ضد 
جمعية “التجديد”

المنامة - بنا

قـــرر مجلس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء تفعيـــل منظومة 
موحدة للتدقيق الداخلـــي بالجهات الحكومية تكفل 
تشـــديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند إلى أطر 
رقابيـــة محـــددة، كمـــا اعتمـــد المجلس دليـــال موحدا 
للتدقيـــق الداخلي يكفل توفير إطار تشـــغيلي موحد 
ألنشـــطة وعمليـــات التدقيـــق الداخلي على مســـتوى 

الوزارات والجهات الحكومية.
وتـــرأس ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس، بقصر القضيبية.
واســـتعرض المجلـــس مذكـــرة وزير شـــؤون الكهرباء 
والماء بشـــأن مســـتجدات تركيب العـــدادات الذكية، 
واالنتهـــاء بنســـبة 100 % من تركيبها للمواطنين في 
مسكنهم األول للحسابات المفتوحة، بما يكفل مزيدا 

من الكفاءة والدقة في احتساب االستهالك.

مجلس الوزراء: تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية

تشديــد الرقـابـة الداخلـيـة بالحكـومــة
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“األحمر” يتأهل للمونديال للمرة السادسة2.3 مليون دينار لمنافذ المدينة الرياضية“الجوازات” تدشن مركًزا لالتصال
دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون  «

الجنسية والجوازات واإلقامة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن 

آل خليفة مركز االتصال الخاص 
بشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة بالتعاون مع شركة 

“صلة”.

تنافست 4 شركات في جلسة المناقصات  «
والمزايدات أمس على مناقصة لوزارة 
األشغال وشؤون البلديات إلبرام عقد 
لتنفيذ مشروع تطوير منافذ المدينة 

الرياضية بالصخير، وكان أقل عطاء 
للشركة الشرقية إلنتاج األسفلت 
والخرسانة بنحو 2.3 مليون دينار.

تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد  «
إلى نهائيات كأس العالم 2023، بعد 

فوزه على المنتخب العراقي )34/31( 
في البطولة اآلسيوية العشرين 

ليحجز إحدى البطاقات المؤهلة 
للمونديال للمرة السادسة في تاريخ 

اليد البحرينية.

البحرين داعمة لألمم المتحدة بجهودها نحو إرساء دعائم االستقرار

جاللة الملك: حققنا إنجازات نوعية من أجل رفعة الشعب
المنامة - بنا

أشــار عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة إلى اإلنجــازات النوعية التي حققتها المملكة وما تشــهده 
مــن تطويــر وتنمية فــي كل الميادين والقطاعــات؛ من أجل رفعة 
وتطور شــعبها العزيز، وبعطاءات المرأة البحرينية في المســيرة 
الوطنيــة ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية وتبوئهــا المناصــب 
الرفيعــة ســواء فــي المملكة أو على المســتوى اإلقليمي والدولي. 
جاء ذلك لدى اســتقبال جاللته، أمس في قصر الصافرية، رئيس 
الدورة السادســة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة وزير 

خارجية جمهورية المالديف عبدهللا شاهد.

وأضاف جاللـــة الملك أن جميع 
من يعيش علـــى أرض البحرين 
من مختلف الجنسيات واألديان 
يلقـــون كل المحبـــة واالحتـــرام 
علـــى أرضها الطيبـــة، وذلك نابع 
من محبة أهل البحرين للجميع.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء بحث 
التطـــورات اإلقليميـــة والدولية 
ذات االهتمـــام المشـــترك، وأكـــد 

مملكـــة  دعـــم  العاهـــل  جاللـــة 
المحـــوري  للـــدور  البحريـــن 
والمهـــم الـــذي تضطلع بـــه األمم 
دعائـــم  إرســـاء  فـــي  المتحـــدة 
وتعزيـــز  واالســـتقرار  األمـــن 
مختلـــف  فـــي  الســـالم  جهـــود 
مناطـــق العالم وإيجـــاد الحلول 
للتحديات والقضايا الدولية لما 

)02(فيه خير البشرية وتقدمها.
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صدرت بحقه 3 أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن 10 سنوات بقضايا إرهابية

“الداخلية”: استرداد أحد المطلوبين أمنيا عبر ”اإلنتربول”
المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التعاون والتنسيق بين الدول 
األعضاء في المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائيـــة )اإلنتربـــول( وبعـــد اتخاذ كل 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة، تمكنت 
واإلنتربـــول  الدوليـــة  الشـــؤون  إدارة 
باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
أمـــس،  واإللكترونـــي،  االقتصـــادي 
مـــن اســـترداد أحـــد المطلوبيـــن أمنيا، 
ويدعـــى أحمـــد جعفر محمـــد علي “49 
عاما” والصادر بحقه 3 أحكام بالمؤبد، 
باإلضافـــة إلـــى حكم رابع بالســـجن 10 
ســـنوات، وذلـــك فـــي قضايـــا إرهابية، 
تتضمن صناعة وحيـــازة عبوات قابلة 
لالنفجـــار والقتـــل العمـــد، وذلك خالل 

الفترة من العام 2012 وحتى 2015.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه بعـــد التنســـيق 
والتواصل مع إحـــدى الدول الصديقة، 
تـــم القبض علـــى المذكـــور، والذي كان 

هاربـــا فـــي وقـــت ســـابق فـــي إيـــران، 
وأصـــدرت المنظمـــة الدولية للشـــرطة 
النشـــرة  بحقـــه  )اإلنتربـــول(  الجنائيـــة 
الدوليـــة الحمراء، بنـــاًء على طلب من 

مملكة البحرين.

الدوليـــة  الشـــؤون  إدارة  وأشـــارت 
واإلنتربـــول إلـــى أنـــه تنفيـــذا ألحـــكام 
النيابـــة  مـــع  التنســـيق  القانـــون وبعـــد 
العامـــة، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحق المذكور.
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهمية مواصلـــة التعاون 
الدولي مع منظمـــة األمم المتحدة والدفع 
به نحو آفاٍق أوسع بما يعود على مسارات 
العمـــل بمزيـــٍد مـــن التطويـــر علـــى جميـــع 
األصعدة، مشـــيًرا إلـــى أن مملكة البحرين 
تسير بخطى ثابتة من خالل تسخير كافة 
إمكانياتهـــا نحـــو بلـــوغ أهـــداف مســـيرتها 
التنمويـــة الشـــاملة وفـــق رؤى وتطلعـــات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمس، رئيس الدورة السادســـة والســـبعين 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وزيـــر 
عبـــدهللا  المالديـــف  جمهوريـــة  خارجيـــة 
شـــاهد بمناســـبة زيارته لمملكـــة البحرين، 
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفـــة آل خليفة، حيث رّحب ســـموه 
بضيـــف البـــالد، متمنًيـــا لـــه طيـــب اإلقامة 
والوفـــد المرافق له، منوًهـــا بدور الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في معالجة مختلف 
التحديات العالمية وســـعيها للوقوف على 
أفضـــل الحلـــول التـــي توفر فرًصـــا أفضل 

لمستقبل الجميع.
ولفت ســـموه إلى أهميـــة مواصلة الجهود 

علـــى  والســـالم  األمـــن  لتعزيـــز  الســـاعية 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي بما يســـهم 

في تحقيق األهداف المنشودة.
أبـــرز  مناقشـــة  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــالل 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
وبحث سبل تعزيز التعاون على المستوى 
الدولي من أجل التصدي لجائحة فيروس 
آخـــر  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة  كورونـــا، 

المستجدات في مختلف المجاالت.
من جانبه، أعرب رئيس الدورة السادســـة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
مـــا يوليه من حـــرٍص على تعزيـــز التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
والمنظمـــات الدولية علـــى كافة األصعدة، 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

واالزدهار.

الدفع بالتعاون 
مع األمم المتحدة 

نحو آفاق أوسع 
ومزيد من التطوير
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
الـــدورة  رئيـــس  الصافريـــة  قصـــر  فـــي 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  السادســـة 
لألمـــم المتحدة وزير خارجيـــة جمهورية 
المالديف عبدهللا شـــاهد؛ بمناسبة زيارته 

المملكة.
ورحـــب جاللـــة الملـــك برئيـــس الجمعيـــة 
العامـــة لألمم المتحـــدة والوفـــد المرافق، 
وهنأه على توليه رئاســـة الدورة الحالية، 
متمنيًا لـــه دوام التوفيق والنجاح لخدمة 

قضايا السالم واالستقرار العالمي.
كما اســـتعرض جاللته معه أوجه عالقات 
التعـــاون المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين 
ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مختلـــف 
جاللتـــه  مؤكـــدًا  التنمويـــة،  المجـــاالت 
حرص المملكة على توثيق تعاونها وبناء 

الدوليـــة  المنظمـــة  مـــع  فاعلـــة  شـــراكات 
ووكاالتهـــا وأجهزتهـــا المتخصصـــة ودعم 
برامجهـــا التنمويـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والحـــرص 
على اســـتمرار تعزيز العالقات الوثيقة مع 

جمهورية المالديف الصديقة.
وأشـــار جاللتـــه إلـــى اإلنجـــازات النوعية 
تشـــهده  ومـــا  المملكـــة  حققتهـــا  التـــي 
المياديـــن  فـــي كل  مـــن تطويـــر وتنميـــة 
والقطاعات؛ من أجل رفعة وتطور شعبها 

العزيـــز، وبعطاءات المـــرأة البحرينية في 
المســـيرة الوطنية ومشاركتها في الحياة 
الرفيعـــة  المناصـــب  وتبوئهـــا  السياســـية 
ســـواء فـــي المملكـــة أو علـــى المســـتوى 
جاللتـــه  مؤكـــدًا  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
فـــي الوقـــت ذاتـــه دور مملكـــة البحريـــن 
الحضاري والتاريخـــي ومبادراتها الرائدة 
فـــي مد جســـور التواصـــل والتعـــاون بين 
مختلـــف الحضـــارات والثقافـــات وتعزيز 
قيم الخير والســـالم والتعايش اإلنســـاني 

بيـــن الشـــعوب وإســـهاماتها الفاعلـــة فـــي 
والرعايـــة  والمســـاعدة  الدعـــم  تقديـــم 

لالجئين والمنكوبين.
مـــن  جميـــع  أن  الملـــك  جاللـــة  وأضـــاف 
يعيـــش علـــى أرض البحرين مـــن مختلف 
الجنســـيات واألديـــان يلقـــون كل المحبة 
واالحترام علـــى أرضها الطيبة وذلك نابع 

من محبة أهل البحرين للجميع.
كما جـــرى خـــالل اللقاء بحـــث التطورات 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشـــترك، وأكد جاللة العاهل دعم مملكة 
البحريـــن للـــدور المحـــوري والمهـــم الـــذي 
تضطلـــع بـــه األمـــم المتحـــدة في إرســـاء 
دعائـــم األمن واالســـتقرار وتعزيـــز جهود 
السالم في مختلف مناطق العالم وإيجاد 
الحلـــول للتحديات والقضايـــا الدولية لما 

فيه خير البشرية وتقدمها.
مـــن جانبـــه، أعـــرب عبـــدهللا شـــاهد عـــن 
ســـعادته بزيارة مملكـــة البحرين وامتنانه 
لصاحـــب الجاللـــة علـــى ما حظـــي به من 

حفاوة االســـتقبال وكرم الضيافة، مشيدا 
بمـــا تشـــهده مملكـــة البحريـــن مـــن نهضة 
تنمويـــة شـــاملة ومـــا تبذلـــه مـــن جهـــود؛ 
لتحقيق أهداف ومقاصد األمم المتحدة، 
بيـــن  القائـــم  الوثيـــق  بالتعـــاون  منوهـــا 
المملكـــة ووكاالت وأجهزة األمم المتحدة 
التـــي تتخذ مـــن مملكة البحريـــن مقرا لها 
والعالقـــات األخويـــة الوثيقـــة التي تربط 
جمهوريـــة المالديف مع مملكـــة البحرين، 

متمنيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

جاللة الملك: حققنا إنجازات نوعية من أجل رفعة الشعب
البحرين داعمة لألمم المتحدة بجهودها نحو إرساء دعائم االستقرار

جاللة الملك مستقبال رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة وزير خارجية جمهورية المالديف

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - بنا

عملنا على مد 
جسور التواصل 

والتعاون بين 
مختلف الحضارات 

إسهاماتنا فاعلة 
في تقديم الدعم 

والمساعدة لالجئين 
والمنكوبين

توثيق التعاون مع 
األمم المتحدة 

وتعزيز العالقات 
مع المالديف

دور تاريخي 
للبحرين بتعزيز 

قيم الخير والسالم 
والتعايش السلمي

جميع من يعيش 
على أرض البحرين 
يلقون كل المحبة 

واالحترام

المنامة - بنا

مواصلة الجهود الدولية لتعزيز السالم والتصدي للجائحة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

البحرين تسير بخطى ثابتة لبلوغ أهدافها التنموية 
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ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 
بقصر القضيبية. وبمناســـبة اليـــوم الدولي للتعليم، هنأ 
المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية، شاكًرا لهم 
ما يبذلونه من جهود في اســـتمرار مســـيرة التعليم في 
ظـــل جائحـــة فيروس كورونـــا وحثهم على االســـتمرار 
بدورهـــم فـــي دعـــم برنامـــج الحكومـــة نحـــو تطويـــر 
مسارات التعليم واالرتقاء بمخرجاته لتواصل إسهامها 
في رفد المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تفعيـــل 
منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية 
تكفل تشـــديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند إلى 
أطـــر رقابية محددة، كما اعتمـــد المجلس دليال موحدا 
للتدقيـــق الداخلـــي يكفـــل توفير إطار تشـــغيلي موحد 
ألنشـــطة وعمليـــات التدقيـــق الداخلـــي علـــى مســـتوى 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة، كما سيســـاهم الدليل 
الموحـــد للتدقيـــق الداخلـــي بالجهـــات الحكومية الذي 
يأتـــي ضمـــن مشـــروعات اإلطـــار الموحد للمشـــروعات 
المدققيـــن  مســـاعدة  فـــي  األولويـــة  ذات  الحكوميـــة 
الداخلييـــن بالحكومـــة علـــى أداء عملهم مـــن خالل ما 
يوفـــره مـــن أساســـيات للتدقيـــق تعتمـــد علـــى أفضـــل 
المعاييـــر المهنيـــة، بما يســـهم فـــي تعزيز إطـــار الرقابة 
الداخليـــة. ووجـــه صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بتفعيـــل المنظومـــة الموحدة 
الـــوزارات  علـــى  الدليـــل  وتعميـــم  الداخلـــي  للتدقيـــق 

والجهات الحكومية.
 ثـــم أعـــرب مجلس الوزراء عن اســـتنكار وإدانة مملكة 
البحريـــن الســـتمرار ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة فـــي 
اســـتهداف األعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة بشـــكل متعمـــد وممنهـــج، مـــا يعـــرض للخطر 
حيـــاة األبريـــاء اآلمنين والمنشـــآت المدنيـــة الحيوية، 
كما أدان واســـتنكر العمـــل اإلرهابي لميليشـــيا الحوثي 
على مناطق ومنشـــآت مدنية على األراضي اإلماراتية 
واســـتهداف أرواح األبرياء اآلمنيـــن والذي يتنافى مع 
جميع األعـــراف والقوانيـــن الدولية والقيم اإلنســـانية، 
ويعـــد انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنســـاني، وفيما 
أعـــرب المجلـــس عـــن تعازيه ألســـر الضحايـــا وتمنياته 

الشـــفاء للمصابيـــن، فقد جـــدد موقف مملكـــة البحرين 
الداعـــم للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ودولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة فـــي تصديهمـــا 
لهذه االعتـــداءات اإلرهابية الخطيرة وما تتخذانه من 
إجراءات لحفظ أمنهما واســـتقرارهما، مرحبا المجلس 
فـــي هـــذا الصـــدد بالبيـــان الذي أصـــدره مجلـــس األمن 
الدولـــي وجامعة الـــدول العربيـــة، وأدان فيه باإلجماع 
اعتداء ميليشيا الحوثي اإلرهابية على دولة اإلمارات.

بعدهـــا نظـــر المجلس فـــي الموضوعـــات المدرجة على 
جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن  «

اإلجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط االستثماري 
والتجاري.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية  «
والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين 

برغبة مرفوعين من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية  «

واالقتصادية والتوازن المالي بشأن التحول 
اإللكتروني الكامل فيما يتعلق باإليرادات 

والمدفوعات الحكومية بما يساهم في تقديم 
بعض الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة 

للحضور الشخصي.

2. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن  «
التحول اإللكتروني في الخدمات التي تقدمها 
الوزارة عبر استكمال تحويل 22 خدمة بقطاع 

التنمية الصناعية لخدمات إلكترونية.

3. مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن  «
مستجدات تركيب العدادات الذكية، واالنتهاء 

بنسبة 100 % من تركيبها للمواطنين في 
مسكنهم األول للحسابات المفتوحة، بما يكفل 

مزيدا من الكفاءة والدقة في احتساب االستهالك.

 وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على التقارير 
الوزارية المرفوعة من الوزراء، بشأن الموضوعات التي 
تم بحثها خالل اجتماع الوفد الحكومي برئاســـة وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني مع المســـؤولين بجمهورية 
اليونـــان، ومتابعة مســـار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 

من يناير 2021 لغاية يناير 2022.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يقرر تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه لتفعيل المنظومة الموحدة للتدقيق بالجهات الحكومية

شكر الكوادر التعليمية على ما يبذلونه من جهود في استمرار مسيرة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا
االنتهـــاء مـــن تحويـــل 22 خدمــــة بقطــــاع التنميــــة الصناعيــــة لخدمــــات إلكترونيـــــة
استهداف الحوثيين للمدنيـين فـي السعوديـة واإلمــارات انتهــــاك صـــارخ للقانــون الدولــــي

@BahrainCPNews

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 24 يناير 2022:

اســـتنكار وإدانة اســـتمرار ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية في استهداف 
األعيـــان المدنيـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة والعمل 
اإلرهابـــي لميليشـــيا الحوثي علـــى مناطق ومنشـــآت مدنية بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
الله بتفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي تكفل تشـــديد الرقابة 
الداخليـــة بالحكومة واعتماد وتعميم الدليل الموحد للتدقيق الداخلي 

على الوزارات.

تهنئـــة أبنـــاء الوطن مـــن الكوادر التعليمية بمناســـبة اليـــوم الدولي 
للتعليـــم، وشـــكرهم علـــى مايبذلونه من جهود الســـتمرار مســـيرة 

التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا.

الــيـــــــوم
الـدولــــي
للتعليـــــم

اإلجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط االستثماري والتجاري.

التحول اإللكتروني الكامل فيما يتعلق باإليرادات والمدفوعات الحكومية. 

التحول اإللكتروني في الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

مســتجدات تركيــب العــدادات الذكيــة، واالنتهــاء بنســبة 100% مــن تركيبهــا للمواطنيــن 
في مسكنهم األول للحسابات المفعلة.



أشـــاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمـــي، بالدعم الالمحدود 
الـــذي تلقـــاه المســـيرة التعليميـــة من لـــدن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ مما ساهم في تحقيق 
العديد من اإلنجازات التعليمية على الصعيد المحلي واإلقليمي 
والعالمـــي، منوهًا بما تفضل به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لدى 
ترؤســـه جلســـة مجلـــس الـــوزراء، مـــن إشـــادٍة بـــدور المعلميـــن 

وإســـهاماتهم في العملية التعليمية؛ لضمان اســـتمرارها في ظل 
جائحة كورونا كوفيد19-، بمناســـبة اليـــوم الدولي للتعليم الذي 

تحتفل به دول العالم في الرابع والعشرين من يناير.
وثمـــن الوزيـــر الجهـــد الكبيـــر الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس األعلـــى 
لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة في العمل على تطوير 
التعليم ورفع كفاءة النظام التربوي. وأكد الوزير األهمية الكبرى 

للتعليم؛ كونه المحرك األساسي للعملية التنموية.

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، التوصية المرفوعة 
إليه بخصوص توجيه إنذار إلى روضة الثريا، والمتضمن إيقاف 
الدراســـة فيها، وعدم اســـتقبال األطفال ومنتســـبيها، حتى إزالة 
المخالفـــات المرتكبة، منها: عدم اســـتكمال اإلجراءات المطلوبة 
لتجديد الترخيص، وعدم استكمال الموافقات الواجب توافرها 

للترخيص لهذه الروضة من الجهات ذات العالقة.
إلـــى جانب عدم توفير شـــهادة صالحية لمبنـــى الروضة الحالي 
من مكتب هندســـي معتمـــد تفيد صالحيته للغـــرض المخصص 
تهديـــدًا ألمـــن وســـالمة األطفـــال  وأنـــه ال يشـــّكل  أجلـــه،  مـــن 

ومنتســـبي الروضة، وأيضا اســـتخدام مقر جديد للمؤسسة دون 
الحصـــول علـــى موافقة الوزارة، مخالفًة بذلك المرســـوم بقانون 
رقم )25( لســـنة 1998 بشـــأن المؤسســـات التعليمية والتدريبية 
الخاصـــة، والـــذي يشـــترط صالحيـــة المبنـــى وتوفيـــر معاييـــر 
الصحة والســـالمة، وعـــدم اتخاذ االحتياطات التـــي تضمن أمن 
وســـالمة األطفـــال أثناء وجودهم فـــي الروضة. ووفقـــًا لإلنذار، 
فعلـــى الروضـــة اتخـــاذ ما يلـــزم إلزالـــة المخالفات حســـب المدة 
المنصـــوص عليهـــا في المرســـوم بقانـــون رقم )25( لســـنة 1998 
بشـــأن المؤسســـات التعليمية والتدريبية الخاصـــة، وعدم إعادة 

افتتاحها إال بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة. 
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
الشركة القابضة للنفط والغاز سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة أن الجميع يعمل 
علـــى تحقيق رؤى وتطلعـــات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي قطاع النفـــط والغاز الذي 
يمتلك تاريخـــًا عريقًا في مملكة البحرين، 
إلـــى أن جميـــع منتســـبي  مشـــيرًا ســـموه 
الشـــركات التابعة للشـــركة الوطنية للنفط 
والغـــاز ماضـــون في تحقيـــق رؤى جاللته 
الداعم األكبر للقطاعين؛ من أجل مواصلة 
بشـــكل  الحيـــوي  القطـــاع  بهـــذا  االرتقـــاء 
احترافـــي ومهني فـــي المملكة التي تعتبر 
نموذجًا يحتذى به خارجيًا. جاء ذلك لدى 
لقاء ســـموه، مع النقابـــات العمالية التابعة 

للشركة القابضة للنفط والغاز.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
دعـــم  فـــي  النقابـــات  أهميـــة دور  خليفـــة 
حقـــوق العمال وحمايتهـــم ودفع تطورهم 
المهنـــي، فضـــالً عـــن نشـــر الوعـــي النقابي 
وتعزيـــز الحوار االجتماعي، وهو ما يوجه 
بـــه دائمـــًا حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك، 
مبينًا ســـموه إلى أن الشركة حريصة على 
دعم رؤســـاء الجمعيات في تســـوية كافة 
الجوانـــب العمالية، مشـــيرًا ســـموه إلى أن 
هـــذا اللقاء يجســـد دور الشـــركة في دعم 
موثوقـــة  عالقـــة  وبنـــاء  النقابـــات  كافـــة 
ومتينـــة بين الموظفيـــن ومجلس اإلدارة؛ 

من أجل تعزيز الثقة بين األطراف كافة.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“نحـــرص دائمًا على تعزيـــز أنظمة حوكمة 
الشـــركة القابضـــة والشـــركات التابعـــة لها 
فـــي  واالســـتقاللية  الحريـــة  وإعطائهـــم 
قراراتهـــا، وهو ما كان واضحـــًا في الفترة 
الماضية مـــن خالل إعادة هيكلة الشـــركة 
وفصلهـــا عن هيئة النفط والغاز إلى جانب 

تبنـــي إســـتراتيجيات من شـــأنها تحســـين 
انسيابية السياسات واإلجراءات التجارية 
واإلداريـــة بيـــن الشـــركات وتمكينهـــا مـــن 
التنافس على المســـتوى الدولي والعالمي 

على مختلف المعايير واألصعدة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “ســـنحرص على فتح قناة مباشرة 
ومســـتمرة للتواصـــل المفتوح والشـــفاف، 
وهـــذا األمـــر يؤكـــد ســـيرنا جميعـــًا نحـــو 
مواصلـــة االرتقـــاء وعدم مشـــاركة أي من 
بهـــدف  االجتمـــاع؛  فـــي  الشـــركات  إدارة 
لحـــوار  ومريحـــة  آمنـــة  مســـاحة  إنشـــاء 

مفتوح ولمشاركة المخاوف والطموحات، 
ونشـــيد بجهود مديري وإدارات الشركات 
والتأكيـــد علـــى أهميـــة الحـــوار والتشـــاور 
والتعـــاون الدائـــم بيـــن الطرفيـــن وحثهـــم 
المســـتمر  التحســـين  إلـــى  التطلـــع  علـــى 

وتحقيق المعايير العالمية”.
وأشـــار ســـموه إلى الـــدور المهـــم للنقابات 
للقطـــاع  الحيـــوي  التحـــول  هـــذا  لقيـــادة 
بنجـــاح والتأكيـــد علـــى أن تعزيـــز القـــوى 
العاملـــة لدينا ودعمها يمثـــل أولوية، مبينًا 
ســـموه إلى الحرص على دعمهم؛ لتحقيق 

التميز الدائم.

وأعلن ســـموه عن إنشـــاء سياسة متكاملة 
لإلبـــالغ عـــن المخالفـــات عبـــر مجموعـــة 
شـــركات الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز؛ 
بهـــدف التأكد مـــن أن العمال يتـــم دعمهم 
يتـــم  مخاوفهـــم  وأن  دائمـــًا،  وســـماعهم 
وبطريقـــة  حقيقـــي  بشـــكل  معالجتهـــا 
مهنيـــة وفي الوقت المناســـب؛ لضمان بأن 
الممارســـات وفي جميع المجاالت ســـليمة 
وأخالقيـــة، إضافـــة إلـــى ضمـــان أن تكون 
آلية التبليغ واضحة وتتبع مباشرة مكتب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة وتخضـــع ألعلـــى 
معايير الشـــفافية واالستقاللية، وسيكون 
البالغـــات  تلقـــي  عـــن  مســـؤوال  المكتـــب 

والتحقـــق منهـــا والعمـــل عليها، وســـيقوم 
المكتب بالتواصل مع النقابالت إلطالعهم 
واإلجـــراءات  الكاملـــة  السياســـة  علـــى 
المتبعـــة مـــن خاللها. وأوصى ســـموه على 
إيجـــاد آلية وتقنين منظومـــة من التدابير 
والضمانـــات التي تحمي الجميـــع؛ لضمان 
إلـــى  حقـــوق وحمايـــة العمـــال باإلضافـــة 
تعزيز هذه الممارســـة المهمة والتي تصب 

في دعم جهود المملكة.
وتمنى ســـموه التوفيق للنقابالت ولجميع 
العامليـــن، مؤكدا ســـموه أن الجميع يعمل 

على ازدهار هذه القطاعات الحيوية.
وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة على الرد على جميع االستفسارات 
التي طرحها مسؤولو النقابات.

االقتراحـــات  بتقديـــم  ســـموه  وجـــه  كمـــا 
مواصلـــة  إلـــى  تهـــدف  التـــي  التطويريـــة 
وطـــرح  الحيوييـــن  القطاعيـــن  تطويـــر 
األفكار المختلفـــة، على أن يتم تخصيص 

جوائز ألصحاب األفكار المتميزة.
وأعـــرب مســـؤولو النقابـــات عـــن شـــكرهم 
وتقديرهـــم إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة على دعم ســـموه وحرصه 
علـــى تقديـــم كامـــل الدعـــم لهـــم، مؤكدين 
أنهـــم ســـيبذلون جهدهم لمواصلـــة ارتقاء 

قطاعي النفط والغاز في المملكة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: دور مهم للنقابات في قيادة التحول الحيوي لقطاعي النفط والغاز
تعزيز أنظمة حوكمة الشركة القابضة والشركات التابعة لها

إنشاء سياسة متكاملة لإلبالغ عن المخالفات واألبواب مفتوحة
تعزيز القوى العاملة لدينا ودعمها يمثل أولوية وصوال للتميز

سمو الشيخ ناصر بن حمد في لقاء مع النقابات العمالية التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

منوًها بإشادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء بدور المعلمين

مبدية استعدادها لنقل األطفال لروضات أخرى

النعيمي: التعليم محرك أساس للعملية التنموية

“التربية” توجه إنذاًرا إلى روضة الثريا

تطويع الذكاء االصطناعي لعمل صندوق الصدقات
الفردان والمناعي يفوزان بمسابقة فريضة الزكاة... وزير العدل:

اســـتقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة أمـــس األول الفائزيـــن في فرع 
مسابقة األعمال اإلبداعية، ضمن النسخة 
التعـــاون  مجلـــس  مســـابقة  مـــن  الثانيـــة 
للبحـــوث واألعمال اإلبداعيـــة والتطوعية 
في مجال الزكاة، تحت عنوان “استخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي خدمـــة فريضة 
العـــدل  وكيـــل  بحضـــور  وذلـــك  الـــزكاة”، 
عيســـى  القاضـــي  اإلســـالمية  والشـــؤون 
للشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل  المناعـــي، 

اإلسالمية محمد القطان.
وهنأ الوزير محمد الفردان، ورافد المناعي، 

مثمًنا فوزهما المشرف في المسابقة باسم 
مملكـــة البحريـــن، ومقـــدًرا جهودهمـــا في 
تعزيـــز جهود التحـــول الرقمي عبر تطويع 
الذكاء االصطناعي في مختلف مســـارات 
عمـــل صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات وفـــق 
رؤية اســـتراتيجية الحكومـــة اإللكترونية 

لعام 2022، مســـتذكرا فـــي ذلك قول ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة “بـــأن البحريـــن تزخـــر بالكوادر 
الوطنيـــة في كل المجاالت، وهذه الكوادر 
تعمل مع الحكومـــة كفريق واحد لتحويل 

التحديـــات إلـــى فـــرص واعدة بمـــا تملكه 
مـــن ابتكار وإبـــداع ورؤى وطنيـــة واثبة”، 
متمنًيـــا أن يترجم هـــذا اإلنجاز الفريد من 
نوعـــه إلـــى تطبيق عملـــي ليتحقـــق بذلك 
مـــا تصبـــو إليـــه األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
التعـــاون الراعـــي الرســـمي للمســـابقة. من 
جهتهم شكر الفائزان بالمسابقة الخليجية 
معاليه على الدعم المعنوي الذي حظي به 
الفريق طوال مدة صياغة العمل اإلبداعي 
)اســـتخدام الذكاء االصطناعي في خدمة 
فريضـــة الـــزكاة( ليخرج بصيغتـــه النهائية 
مملكـــة  بمكانـــة  تليـــق  والتـــي  المشـــرفة 
البحريـــن التي تبوأتهـــا في جميع مجاالت 

اإلبداع.

المنامة - وزارة العدل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي، الطلبة الفائزين في المســـابقة التي 
نظمتهـــا الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء تحـــت عنوان )تصميم بدلـــة ومركبة فضاء(، 
والتي شارك فيها 148 من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، حيث استمع الوزير 
إلـــى شـــرح من الفائزين عن التصميمات التي قدموهـــا، والتي أهلتهم للحصول على 

المراكز المتقدمة في المسابقة. 
وتوجه الوزير بالتهنئة للفائزين، مشيدًا بالجهود التي بذلوها للحصول على النتائج 
المشـــّرفة، مشـــيرًا إلـــى حـــرص الـــوزارة على االهتمـــام بعلـــوم الفضاء عبـــر المناهج 
الدراســـية، ودعم المواهب الطالبية عبر تنظيم الورش التدريبية والمحاضرات عبر 

مركز رعاية الطلبة الموهوبين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

تضمين علوم الفضاء في المناهج الدراسية
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قــام وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بزيــارة تفقديــة 
لعدد من المشــروعات التطويرية والخدمية في المحافظة الشــمالية، حيث يأتي تنفيذ هذه 
المشــروعات التطويرية ذات الطابع الخدمي بناًء على موافقة مجلس الوزراء برئاســة ولي 

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

وخـــال الزيـــارة التفقديـــة، اطلـــع الوزيـــر علـــى 
عدد من المشـــروعات منها مشروع إنشاء منفذ 
لطريق 408 على شـــارع الشـــيخ سلمان لخدمة 
المنطقـــة القريبة من مدرســـة كانـــو الدولية في 
منطقة سلماباد، ومشروع إنشاء الخط الرئيس 
الناقـــل لميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن عالـــي إلى 
الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة  ســـلماباد، ومشـــروع 

)المنجز( بمجمع 441 في منطقة السهلة.
وقـــال الوزير إن مشـــروع إنشـــاء منفـــذ لطريق 
408 على شـــارع الشيخ سلمان لخدمة المنطقة 
القريبـــة من مدرســـة كانـــو الدولية فـــي منطقة 
ســـلماباد، من المتوقع البدء فيه في الربع األول 

من العام الجاري.
وتتضمن أعمال التطوير إنشاء مدخل ومخرج 

من شـــارع الشيخ سلمان إلى طريق 408، ورفع 
كفاءة التقاطعات، وإنشاء شبكة لتصريف مياه 
األمطار، وتوفير أرصفة جانبية للمشـــاة، ووضع 
قنوات أرضية الســـتخدامها مـــن قبل الخدمات 
مســـتقباً، وتحســـين مســـتوى اإلنـــارة، وتوفير 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 
الازمة، مشـــيًرا إلى أن المشـــروع سيســـهم في 
تخفيف االزدحامات المرورية وزيادة انسيابية 

الحركة المرورية في المنطقة.
وأردف الوزير أن من المتوقع أن يقلل المشروع 
مـــن االزدحامات المروريـــة الواقعة على تقاطع 
غاز البحرين، إذ ستتمكن المركبات من الخروج 
من شـــارع 6 مباشرًة على شـــارع الشيخ سلمان 
عبر طريق 408 دون الحاجة للمرور على تقاطع 

غاز البحرين.
لمشـــروع  تفقديـــة  بزيـــارة  الوزيـــر  قـــام  كمـــا 
مشـــروع إنشـــاء الخـــط الرئيـــس الناقـــل لميـــاه 
الصـــرف الصحي من عالي إلى ســـلماباد، والذي 
يأتي اســـتكماالً لشـــبكة الصرف الصحـــي لقرية 
ســـلماباد ضمـــن برنامـــج عمـــل الـــوزارة لتطوير 
خدمات الصرف في المحافظة الشمالية، يشمل 
المجمعات )712، 716، 738، 742 و744( وبلغت 

نسبة اإلنجاز فيه أكثر من 50 %. 
وبيـــن الوزيـــر أن المشـــروع يهـــدف إلـــى زيـــادة 
الطاقـــة االســـتيعابية لشـــبكة الصـــرف الصحي 
الحاليـــة وتخفيـــف الضغط على شـــبكة الصرف 
الصحـــي القائمـــة فـــي المنطقـــة باإلضافـــة إلـــى 
للمناطـــق  الصحـــي  الصـــرف  خدمـــات  توفيـــر 
المســـتقبلية،  وأشـــار إلى أن المشـــروع يتضمن 
تمديـــد 3.2 كـــم مـــن خطـــوط الصـــرف الصحي 
الرئيســـة، وبناء 36 غرفـــة تفتيش، موضحا أنه 
ســـيتم بنـــاء غرفـــة على الخـــط الرئيـــس القائم 

والواقع بالقرب من نفق عالي. 

ينـــدرج ضمـــن  المشـــروع  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
مخطـــط الصرف الصحي لبناء خطوط رئيســـة 
جديـــدة من عالي إلى ســـلماباد، حيـــث يتضمن 
الرملـــي اإلســـكاني، وإلغـــاء  توصيـــل مشـــروع 
الحاجـــة إلـــى محطـــة لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف 
 7 وإلغـــاء  بوقـــوة،  منطقـــة  لخدمـــة  الصحـــي 
محطـــات ضـــخ بما يقلل مـــن تكاليف التشـــغيل 

والصيانة. 
ولفت إلى أن الوزارة انتهت أخيرا من مشـــروع 
شـــبكة الصرف الصحي بمجمع 441 في منطقة 
جـــاء  والـــذي  الشـــمالية،  بالمحافظـــة  الســـهلة 
اســـتكماالً لشـــبكة الصرف الصحي فـــي منطقة 
الســـهلة، والـــذي تضمـــن إنشـــاء 1500 متـــر من 
الخطـــوط الرئيســـة و600 متـــر مـــن الخطـــوط 
الفرعيـــة، و150 غرفـــة تفتيـــش، وتوصيل 100 
منزل بشبكة الصرف الصحي الرئيسة، باإلضافة 
إلـــى أعمال رصـــف الطرق التي تـــم االنتهاء من 
تنفيذهـــا بالمجمـــع 441 فـــي المنطقـــة، وإعـــادة 
إنشـــاء مرتفعات تخفيف الســـرعة بالطرق التي 

تمت إزالتها مسبقا.
ورافـــق الوزيـــر فـــي الزيـــارة الميدانيـــة، النائب 
البلـــدي  المجلـــس  ورئيـــس  رحمـــة،  آل  غـــازي 
الـــوزارة  ووكيـــل  الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالي 
لشـــؤون األشـــغال أحمـــد الخيـــاط، ومديـــر عام 
بلدية الشمالية لمياء الفضالة، والوكيل المساعد 
للطـــرق كاظـــم عبداللطيـــف والوكيل المســـاعد 
للصـــرف الصحي فتحي الفارع وعضو المجلس 
البلـــدي فيصل شـــبيب، وعـــدد من المســـؤولين 

ومهندسي الوزارة. 
مـــن جهتـــه، ثمـــن النائـــب غـــازي آل رحمـــة مـــا 
توليه الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، من اهتمام 
المشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  مســـتمر  وحـــرص 
وزارة  بـــدور  مشـــيًدا  والخدميـــة،  التطويريـــة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فـــي تطوير البنية التحتيـــة في مختلف مناطق 
البحريـــن، وتوفير أفضل الخدمـــات للمواطنين 

والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال

البدء بإنشاء منفذ لطريق 408 على شارع الشيخ سلمان بالربع األول
وزير األشغال: إنجاز 50 % من الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي من عالي إلى سلماباد

“السنية”: 1120 إجمالي الجامعيين المكفولين
تقوية بند المصارف الوقفية المخصصة للتعليم

أكـــد رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية 
إطـــاق  منـــذ  أنـــه  الهاجـــري،  راشـــد 
األوقـــاف الســـنية لمشـــروعها لكفالـــة 
الطلبـــة الجامعييـــن في العـــام 1998، 
حتى العـــام الدراســـي 2021 - 2022، 
بلـــغ مجمـــل عـــدد الطلبـــة الذيـــن تـــم 
فـــي  وطالبـــة  طالبـــا   1120 كفالتهـــم 
كاآلداب  التخصصـــات  مختلـــف 
والحقوق والعلوم والمعلومات وإدارة 
األعمال والمحاسبة والهندسة والطب 
واللوجســـتيك  والميكاترونكـــس 
إلـــى  والتربيـــة واإلعـــام والعاقـــات 
فـــي  اإلســـامية  الدراســـات  جانـــب 
جامعة البحريـــن والجامعات الخاصة 

في المملكة.
 وأوضح في تصريح له بمناسبة اليوم 
العالمـــي للتعليـــم، أن إدارة األوقـــاف 
السنية سعت من خال هذا المشروع 
الرائـــد إلـــى تغذيـــة ســـوق العمـــل في 

واألهليـــة  الرســـمية  المؤسســـات 
بمختلـــف التخصصـــات العلميـــة التي 
مـــن شـــأنها دعـــم توجهـــات وخطـــط 
مملكـــة البحريـــن لارتقـــاء بالخدمات 
الحكومية والمشاريع االقتصادية من 
خال تشجيع أبناء البحرين للحصول 
على أعلى الدرجـــات األكاديمية التي 

تخدم هذا الهدف االستراتيجي.
تطويـــر  خطـــط  أن  الهاجـــري  وأكـــد   
االســـتثمارات الوقفيـــة وضعـــت فـــي 
اعتبارها تقوية بند المصارف الوقفية 
ألهميـــة  نظـــرا  للتعليـــم  المخصصـــة 
اســـتمرار دعم أبناء البحرين للوصول 
ألعلـــى المســـتويات األكاديمية، مثمنا 
األثر الكبير لدعم عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
للتعليـــم الجامعـــي وتســـهيل  خليفـــة 
مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  علـــى  تكاليفهـــا 
ومتابعـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 

وتوجيـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، لما يحتاجه 
سوق العمل من التخصصات في ظل 

التطورات العالمية المستمرة.
الوقفيـــة  المصـــارف  بنـــد  إن  وقـــال   
اهتمامـــا  يلقـــى  للتعليـــم  المخصصـــة 
ورعايـــة كبيرين من مجلس األوقاف، 
وهو من المصارف الرائدة التي كانت 

ســـابقا مقتصـــرة على العلم الشـــرعي، 
إال أنـــه بعد إعـــادة تقييـــم احتياجات 
ســـوق العمل ورغبة في دعم المجتمع 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا تم اســـتحداث 
تخصصـــات عصريـــة جديـــدة بجانب 

التخصصات الشرعية.
 وذكـــر أنـــه تم البـــدء في تنفيـــذ هذه 
الخطـــة العـــام 1998م، إذ تـــم كفالـــة 
20 طالبـــا فـــي جامعـــة البحرين حتى 
للمشـــروع،  أول دفعـــة  فـــي  التخـــرج 
واستمر المشـــروع دون انقطاع حتى 
هذا العام بإضافة تخصصات مختلفة 
ســـوق  متطلبـــات  وفـــق  ومســـتجدة 

العمل.
 وأكـــد الهاجـــري أهميـــة زيـــادة وعـــي 
المجتمـــع والمحســـنين الكـــرام بدعـــم 
مشاريع األوقاف االستثمارية لتشمل 
البحرينـــي  المجتمـــع  مناحـــي  كافـــة 

عموما ودعم التعليم خصوصا.

المنامة - بنا

راشد الهاجري 

“اإلسكان” تواصل تسليم المفاتيح وشهادات تخصيص البيوت في مدينة سلمان
في إطار التوجيهات الملكية وتنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

بمواصلـــة  اإلســـكان  وزارة  قامـــت 
تسليم المفاتيح شـــهادات تخصيص 
الوحدات الســـكنية في مدينة سلمان 
القوائـــم  ضمـــن  الطلبـــات  ألصحـــاب 
التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، 

متبعين كافـــة اإلجراءات االحترازية 
والوقائية الازمة في عملية التوزيع، 
والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار التوجيهات 
ألـــف   40 بتوفيـــر  الســـامية  الملكيـــة 
وحـــدة ســـكنية، وتنفيـــًذا ألمـــر ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

وحـــدة   2000 بتوزيـــع  خليفـــة،  آل 
سكنية إضافية على المواطنين.

وأكدت وزارة األســـكان تكامل خطة 
مـــدن  بإنشـــاء  يتعلـــق  فيمـــا  العمـــل 
جديدة ومشـــاريع تنموية تســـهم في 
خلق المزيد من المشـــاريع اإلسكانية 
التـــي يمكـــن للمواطنيـــن االســـتفادة 

منهـــا، وذلـــك تحقيًقا ألهـــداف خطة 
إلـــى  الفتـــًة  االقتصـــادي،  التعافـــي 
حرصها الدائم على توفير المتطلبات 
اإلسكانية والتنموية من أجل تقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن التـــي 

تلبي كافة التطلعات المستقبلية.
مواصلـــة  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 

عمليـــة التوزيعـــات اإلســـكانية علـــى 
المواطنين المســـتحقين من مختلف 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن بوتيرة 
متســـارعة ومســـتمرة ضمن الجدول 
الزمني، منوهًة إلى أن هذه المشاريع 
يتميـــز بعضها بمواقعهـــا المطلة على 
واجهـــات بحرية، كما توفر مســـارات 

لممارســـة رياضة المشـــي والدراجات 
الهوائية، فضاً عن توفر المســـاحات 
بالتشـــجير  واالهتمـــام  المفتوحـــة 
والمســـاحات الخضـــراء، وذلـــك فـــي 
إطـــار حـــرص الحكومـــة علـــى توفير 
مقومـــات جـــودة الحيـــاة بالمشـــاريع 

اإلسكانية.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

افتتحـــت وزارة الخارجيـــة مكتـــب 
التصديقـــات والخدمـــات القنصليـــة 
التابع لها بمقر غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن يوم أمـــس األحد الموافق 

24 يناير 2022.
وأعـــرب القائم بأعمـــال وكيل وزارة 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
واإلدارية السفير خليل الخياط عن 
خالص الشـــكر والتقديـــر إلى رئيس 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وأعضـــاء 
الغرفـــة  تجـــاوب  مثمنـــًا  البحريـــن، 
الســـريع مع الـــوزارة الفتتاح مكتب 

التصديقـــات الجديـــد وهـــو مـــا من 
المواطنيـــن  علـــى  التيســـير  شـــأنه 
األعمـــال  ورجـــال  والمقيميـــن 
تمكينهـــم  والمســـتثمرين، وتســـريع 
الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  مـــن 
القنصلية بمقر الغرفة، دون الحاجة 
للرجـــوع إلـــى مكتـــب التصديقـــات 
الخدمـــات  أن  موضًحـــا  بالـــوزارة، 
التي سيقدمها المكتب تشمل جميع 
خدمـــات التصديقـــات القنصلية بما 
فيهـــا التصديق الوافي )االبوســـتيل 

والتصديق التقليدي(.

مكتب لخدمات القنصلية بمقر “الغرفة”



المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مجلس التعليم العالي

المنامة - مجلس المقهوي

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أمس، وكيـــل وزارة الصحة 
وليـــد المانـــع. وفي مســـتهل اللقاء، 
رحب وكيل وزارة الداخلية بوكيل 
بالجهـــود  مشـــيدًا  الصحـــة،  وزارة 
وزارة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الكبيـــرة 
الصحـــة في ســـبيل توفيـــر الرعاية 
الصحيـــة الشـــاملة، وســـعيها الدائم 

لتطويـــر خدماتهـــا الصحيـــة كافـــة، 
مشـــيرًا إلى جهودهـــم الوطنية في 
مواجهـــة فيـــروس كورونـــا والحـــد 
من انتشـــاره بما يسهم في الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 
والمقيميـــن. وتـــم بحـــث مجـــاالت 
التعاون والتنسيق، إضافة لمناقشة 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بمكتبها 
أمس، الســـفير الشـــيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين 
المعيـــن لـــدى المملكة العربية الســـعودية. وخال اللقاء، هنأت الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة الســـفير بالثقة الملكية الســـامية بتعيينه 
ســـفيًرا في المملكة العربية الســـعودية متمنيه له التوفيـــق في أداء مهامه 
فـــي تطويـــر وتنميـــة العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

المملكة العربية السعودية لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين.

اســـتنكر أصحاب مجلـــس المقهوي 
ورواده االعتداء اإلرهابي الغاشـــم 
مناطـــق  علـــى  الحوثـــي  لميليشـــيا 
أراضـــي  داخـــل  مدنيـــة  ومنشـــآت 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وتحديـــًا  تجـــاوزًا  ذلـــك  واعتبـــروا 
لكل القوانيـــن والمعاهدات الدولية 
واألعـــراف  اإلنســـاني  وللقانـــون 

الدولية.
وطالـــب رئيـــس مجلـــس المقهـــوي 
ســـريع  بتدخـــل  المقهـــوي  حســـن 
األمـــم  وأجهـــزة  منظمـــات  مـــن 
المتحـــدة ذات العاقـــة لوقف مثل 
والتصرفـــات  التجـــاوزات  هـــذه 
المتكررة  اإلرهابيـــة  واالعتـــداءات 
علـــى المدنييـــن فـــي دول الجـــوار، 
مؤكدا حق دولة االمارات على الرد 

علـــى الهجمـــات العابثـــة واتخاذ ما 
يلزم لحفظ أراضيها واراضي دولنا 
الخليجيـــة، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة وقيادتها وشعبها 
الشـــقيق، ويحفـــظ مملكتنـــا الغالية 
كل  مـــن  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
ســـوء ومكروه وأن تعم نعمة األمن 

واألمان على دولنا الخليجية.

بحث التنسيق بين “الداخلية” و “الصحة”

تنمية التعاون التعليمي والبحثي مع السعودية

مجلس المقهوي: اإلمارات لديها حق الرد على هجمات الحوثي

local@albiladpress.com
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فتح التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرس الوطني

أعلنـــت القيـــادة العامة لقوة دفاع البحريـــن عن فتح باب 
التطـــوع للمدنيين لالتحـــاق بالقـــوة االحتياطية )الدفعة 
الثالثة( اســـتمراًرا للمرحلة األولى، وذلك ألقارب العاملين 
والمتقاعديـــن في قوة دفاع البحريـــن، والحرس الوطني 

)العسكريين والمدنيين(.
 ودعـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن الراغبيـــن 
إلـــى التقـــدم بطلـــب التطـــوع عبر التســـجيل فـــي الموقع 
اإللكترونـــي الخـــاص بقـــوة دفـــاع البحرين علـــى الرابط ) 

.)https://www.bdf.bh
 وأوضحت أنه يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط 

اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عاًمـــا، وال يزيـــد علـــى )55( 
الفنيـــون،  للعمـــر،  األعلـــى  الحـــد  مـــن  ويســـتثنى  عاًمـــا، 

واالختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حســـن السيرة والســـلوك، وغير محكوم عليه 

بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكـــون الئًقـــا صحًيـــا للخدمـــة العســـكرية فـــي القوة 
االحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر حسب 

نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.
5. أن يقـــدم طلًبـــا للتطوع على النمـــوذج الخاص بالموقع 

اإللكتروني.
 وأكـــدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المســـاهمة 
فـــي حمايـــة الوطـــن، والمحافظـــة علـــى أمنه واســـتقراره 
وســـامة أراضيـــه هـــو واجـــب وطنـــي مقـــدس وشـــرف 

للمواطنيـــن، وقـــد نّظم قانـــون القوة االحتياطيـــة الصادر 
واألنظمـــة  1987م،  لســـنة   )5( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
والتعليمـــات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات 
الخاصـــة بالقوة االحتياطية باعتبارها قـــوة )رديفة( لقوة 
دفاع البحرين، كما تضمن المزايا واالستحقاقات المترتبة 

على ذلك.
 وأوضحـــت أنـــه ســـيتم فـــي )المرحلـــة األولـــى( االقتصار 
علـــى فتـــح بـــاب التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقط من 
أقـــارب منتســـبي قوة دفـــاع البحرين، والحـــرس الوطني 
العســـكريين والمدنييـــن والمتقاعديـــن منهم، فيما ســـيتم 
في )المرحلة الثانية( اإلعان عن فتح باب التطوع لباقي 
فئـــات المجتمـــع مـــن )ذكور وإنـــاث(، وذلك بعد اســـتكمال 

المرحلة األولى.

المنامة - بنا

تتقدم

أسرة دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

Satheesan Paithan Valappil

في وفاة المغفور له  بإذن هللا

والــده
راجين له وألهله جميل الصبر وحسن العزاء

بسم هللا الرحمن الرحيم

“الجوازات” تدشن مركًزا لالتصال بالتعاون مع “صلة”
تقديم أفضل الخدمات والتسهيالت للمواطنين

ضمن خطتها التطويرية المستمرة الهادفة 
والتســـهيات  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 
المملكـــة،  وزوار  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  قـــام 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة بتدشين 
مركز االتصال الخاص بشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامة وذلـــك بالتعاون مع 

شركة “صلة”.
وأوضـــح وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة أن مركز 
االســـتراتيجية  مـــع  ينســـجم  االتصـــال 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون  الشـــاملة 
واإلقامـــة، إذ يهدف لحل جميع المشـــاكل 
عمـــاء  يواجههـــا  قـــد  التـــي  والمعوقـــات 

اإلدارة مـــن أفـــراد ومؤسســـات وشـــركات 
ســـواء في القطاع الحكومـــي أو الخاص، 
مضيًفـــا أن المركـــز ســـيعمل علـــى دراســـة 
الماحظـــات الواردة بكل شـــفافية كما أنه 
ســـيتبنى األفـــكار التي تســـاهم في تذليل 
العقبات وتســـهيل الخدمـــات على العماء 
بمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف اإلدارة، كما أنه 
سيســـاعد على تحديد الشـــكاوى وطريقة 

إلـــى  المثلـــى، منوًهـــا  بالطـــرق  معالجتهـــا 
أنـــه تـــم تدريـــب كادر مـــن الموظفيـــن من 
خـــال إلحاقهم بـــدورات تدريبيـــة مكثفة 
بكافة الوســـائل التي تؤهلهـــم لتلقي كافة 
االستفسارات والشكاوى والتجاوب معها.

لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة إلـــى أن 
مركـــز االتصـــال هـــو مرحلـــة ضمـــن خطة 

التطويـــر الشـــاملة التـــي ســـتليها تفعيـــل 
لتقديـــم  مســـتقبًا  االصطناعـــي  الـــذكاء 
إضافـــة  إلكترونًيـــا،  الخدمـــات  جميـــع 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  لتفعيـــل 
بهـــدف الوصـــول لكافـــة المســـتفيدين من 
خدمات اإلدارة ســـواء مـــن داخل المملكة 
أو خارجهـــا، مؤكـــًدا أن المركـــز ســـيحصل 
على الدعم الازم لتحسينه بشكل مستمر 
وفـــق المعايير المطلوبة مما يســـاعد على 

القضاء على أسباب الشكاوى.
هذا وتدعو شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة الجمهـــور فـــي حـــال وجـــود أي 
استفســـار أو ماحظـــات أو اقتراحـــات أو 
شـــكاوى، االتصال على الرقم 17077077 
مـــن األحـــد إلـــى الخميس من كل أســـبوع 
من الساعة السابعة والنصف صباًحا لغاية 

الساعة السادسة مساًء.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز الشراكة االستراتيجية مع المغرب
ندعم ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، مع المدير العام للعاقات الثنائية 
الشـــؤون  بـــوزارة  الجهويـــة  والقضايـــا 
الخارجيـــة والتعاون اإلفريقـــي والمغاربة 
المقيميـــن بالخـــارج، الســـفير فـــؤاد يزوغ، 
لـــدى  البحريـــن  وبحضـــور ســـفير مملكـــة 
المملكـــة المغربيـــة خالد المســـلم، وســـفير 
المملكـــة المغربيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
مصطفـــى بنخي، ورئيس قطاع الشـــؤون 

العربية بوزارة الخارجية أحمد الطريفي.
وخـــال االجتماع، أكد الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة عمـــق ومتانـــة العاقات 

األخويـــة والتاريخيـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المغربية، في 
ظـــل الرغبـــة المتبادلـــة، لتعزيـــز الشـــراكة 

االســـتراتيجية القائمـــة بينهمـــا، بمـــا يعود 
بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن والشـــعبين 
الشقيقين. وأعرب وكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية، عـــن حـــرص مملكـــة 
البحرين على دعـــم كل ما تتخذه المملكة 
المغربية الشـــقيقة من إجـــراءات، للحفاظ 

على أمنها ووحدتها وسيادتها الترابية.
كمـــا تـــم خـــال االجتمـــاع تبـــادل وجهات 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  بشـــأن  النظـــر 
المشترك، ومناقشة سير العمل، والبرنامج 
الزمنـــي للتنفيـــذ، طبًقـــا لمخرجـــات خطة 

العمل المشتركة.

إخالء وهمي في “السيتي سنتر” بمشاركة 2067 شخًصا
فـــي إطار حرصهـــا على تعزيـــز الســـامة العامة، 
وضمـــن إطار خطط اإلخاء الخاصة بالمنشـــآت 
المختلفـــة، نفـــذت اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
أمـــس تمريـــن إخاء وهميـــا في مجمع الســـيتي 

سنتر.
ويهـــدف هـــذا التمريـــن للوقـــوف علـــى جاهزيـــة 
المجمـــع، والتدريب على عملية اإلخاء، وكيفية 
التصرف في حال وقـــوع حالة طارئة، باإلضافة 
لقياس ردة فعل واستجابة آليات الدفاع المدني.

هـــذا وقد تمت عمليـــة اإلخاء التي شـــارك فيها 
2067 شـــخصا من موظفي ومرتادي المجمع في 
وقٍت قياســـي فور وصول آليـــات الدفاع المدني 

إلى الموقع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

شكوى جنائية ضد “التجديد” لنشرها مقاطع فيديو مسيئة لإلسالم والقرآن
المحامي علي يحيى لـ “^”: ليس بحثا علميا وال يدخل بسياق حرية التعبير

قال المحامي علي يحيى لـ “الباد” إنه 
تقدم أخيـــًرا بشـــكوى إلدارة الجرائم 
اإللكترونيـــة ضـــد جمعيـــة التجديـــد 
الثقافيـــة االجتماعية بســـبب نشـــرها 
على حساب الجمعية في “اليوتيوب” 
مقاطـــع ومحاضـــرات متعلقة بمعاجز 

األنبياء في القرآن الكريم.
بطـــرح  “يقومـــون  يحيـــى  وأضـــاف 
فكـــرة مفادهـــا بـــأن علماء المســـلمين 
الذين يفســـرون القـــرآن الكريم كانوا 

يفسرونه بشكل خاطئ، وأن المعاجز 
تحمـــل  ال  األنبيـــاء  بهـــا  جـــاء  التـــي 

محملها الذي جاء به القرآن”.
المعاجـــز  تلـــك  “وصفـــوا  وأردف 
مـــن  والكثيـــر  والســـحر،  بالخرافـــة 
األوصاف التي تعد إســـاءة للمسلمين 
ولعلمـــاء المســـلمين وللقـــرآن نفســـه، 
وبهـــذا تقدمـــت ببـــاغ جنائـــي بهـــذا 
الشأن، لما يسببه هذا األمر من إساءة 
اختـــاف  علـــى  جميًعـــا  للمســـلمين 
مذاهبهـــم، وما يســـببه أيضا من فتنة 

داخل المجتمع البحريني”.
ولفـــت يحيى إلى ثباته على شـــكواه، 
وبأن األمر في طور المتابعة، من أجل 
تحويلهـــا للنيابة وإلـــى المحاكم، الفًتا 
إلـــى أن تجـــاوب المجتمـــع كان قوًيـــا 

وأن الكثيرين كانوا مرتاحين لها.
وأكـــد أن محاضرات جمعية التجديد 
هذه ال تشـــكل بحثا علمًيا، وال تدخل 
في سياق حرية التعبير، وإنما إساءة 
الكريـــم  وللقـــرآن  ككل،  للمســـلمين 

علي يحيىنفسه.

حسن المقهوي

إبراهيم النهام



الجودر: لربط العملية مع تحديث الهوية واقتصار األجهزة على رزمة واحدة

المحرقيون يفضلون استالم أكياس القمامة من البلدية
^أوصـــى مجلـــس بلدي المحـــرق بضـــرورة العمل على 
تطويـــر أجهـــزة صرف أكيـــاس القمامـــة، وذلك بزيـــادة عدد 
الرزم الممنوحة للمســـتحقين، وعدم ربط األجهزة بتحديث 

بطاقة الهوية.
مـــن جهته، قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن 
مراجعـــي بلديـــة المحرق مـــا زالوا يفضلون اســـتالم أكياس 

القمامة من مبنى البلدية على األجهزة.
ولفت إلى أن ذلك التوجه يعود لعدة أسباب منها أن األجهزة 
ال تصـــرف أكثـــر من رزمة واحـــدة للمســـتفيدين، إلى جانب 
ربـــط الجهاز بتحديـــث بطاقة الهوية، وعليـــه رفعت البلدية 
مالحظاتهـــا بهـــذا الشـــأن للـــوزارة؛ بهـــدف دفـــع المراجعيـــن 

لالستفادة من األجهزة وتقليل حضورهم لمبنى البلدية.

باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  ^أفـــاد 
الحمـــر بعـــدم إمـــكان توســـعة الممـــر 
الـــري  ميـــاه  لخزانـــات  المالصـــق 

بمشروع مدينة شرق الحد.
ولفت فـــي رده على توصية مجلس 
بلدي المحرق بتوسيع الممر المالصق 
ألصحاب المنازل المطلة على خزان 
المياه بالمشروع اإلســـكاني، إلى أنه 
المعتمـــد  المخطـــط  مراجعـــة  وبعـــد 
تبيـــن أنه تـــم توفير ممـــر خلفي يقع 
القائمـــة  الســـكنية  الوحـــدات  بيـــن 
والعقار الخـــاص بخزانات مياه الري 

حسب المواصفات التخطيطية.
وأشار إلى أن أي تغيير في المخطط 
الحـــد  شـــرق  لمشـــروع  المعتمـــد 
اإلســـكاني ســـيتعارض مـــع أراضـــي 

الخدمات العامة في طور التســـجيل 
حاليـــا، ممـــا يتعـــذر معه االســـتجابة 

لطلب توسعة الممر.

^قـــال مديـــر عـــام بلدية المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر إن وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي جمعـــت عينات من طـــوب حديقة 

المحرق الكبرى؛ لبحث األسباب التي أدت إلى تآكله.
ولفـــت إلـــى أن فتـــرة الضمان علـــى الطوب ما زالت ســـارية، حيـــث تبلغ فترة 
الضمـــان 5 ســـنوات، وســـيتم إتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة فـــور التوصل إلى 
أسباب تآكله، وسيتم تحميل المقاول المعني تكلفة التصحيح أو االستبدال.

الحمر: ال توسعة لممر المنازل المطلة 
علـى خزانـات ميـاه شـرق الحـد

الجــودر: “البلديـات” تدرس أسبــاب 
تآكـل طـوب “المحرق الكبـرى”

local@albiladpress.com07

الحاضر الغائب

بلدي  مجلس  أعضاء  ابتهل   ^
وتعالى  سبحانه  هللا  إلــى  الــمــحــرق 
بأن يمن على زميلهم العضو البلدي 
العاجل،  بالشفاء  المناعي  وحــيــد 
حــيــث يــمــر مــنــذ أيــــام فـــي ظـــروف 
حضور  عــن  منعته  خــاصــة  صحية 

الجلسة والقيام بمهماته.
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انسداد مصب مائي بالمحرق.. يكلف 50 شحنة شفط
قــال رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي المرباطــي إن المصــب الخــاص 
بشــبكة األمطــار الواقع على الســاحل البحري بمجمــع 216 بالمحرق تعرض 
لالنســداد مما أدى إلى حدوث مســتنقعات مياه األمطار في المنطقة التي 

تم تطوير بنيتها التحتية حديثًا.

األشـــغال  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني ســـارعت إلى معالجة األمر 
 50 بحوالـــي  االنســـدادات  وشـــفط 

شحنة، مما شكل عبئًا على الوزارة.
ولفت إلى أنه وبعد الكشـــف من قبل 
المختصيـــن للمصـــب تبيـــن أنـــه تـــم 
ردمـــه أو تحويلـــه من قبـــل القائمين 

على بناء قاعدة خفر الســـواحل في 
فرضـــة المحرق، ممـــا أدى إلى تعطل 

الشبكة.
ودعا إلى ضرورة العمل على معالجة 
االنســـداد وفتح المصب لمنع ضياع 
جهود تطوير البنية التحتية للمجمع 
الكائـــن بحالـــة بوماهـــر التـــي بلغـــت 

غازي المرباطيكلفتها حوالي 1.5 مليون دينار.

“واجهة تراثية” تمنع هدم منزل “خطر” بالمحرق 
المرباطي: مهجور منذ 20 عاما

بلديـــة  عـــام  مديـــر  ^قـــال 
إن  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
امتنـــاع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار عـــن هـــدم أحـــد المنازل 
اآليلـــة للســـقوط والـــذي يشـــكل 
خطورة على سالمة المارة يعود 
يحمـــل  المنـــزل  أن  اعتبـــار  إلـــى 

واجهة ذات طابع تراثي.
جـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى طلـــب 
رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
غـــازي المرباطـــي بضـــرورة هدم 
العقـــار الواقـــع فـــي مجمـــع 214 
وضـــع  ســـاء  حيـــث  بالمحـــرق، 
المنـــزل مـــن الناحية اإلنشـــائية، 
وآيـــالً  جـــدًا  خطـــرًا  وأصبـــح 

للسقوط، مما يشكل تهديدًا على 
سالمة المارة.

ولفـــت إلـــى أنه منذ العـــام 2012 

ســـبق له وأن رفع طلبـــًا بضرورة 
اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة حيال 
المنزل المهجور منذ أكثر من 20 

عامـــا، وأعاد تقديـــم طلب هدمه 
فـــي العـــام 2018 ، إال أنه لم يتم 

االستجابة لهذه الطلبات.

أحمد المقهوي

باسم المجدميفاضل العود

المرباطي: أعمال إنشائية أدت إلى ردمه

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة | تصوير: رسول الحجيري

حسن الدوي إبراهيم الجودر

عبدالعزيز الكعبي

اجتمـــع مدير عـــام أمانة العاصمة محمد الَســـهلي 
مـــع مجموعـــة من تجار ســـوق المنامـــة المركزية؛ 
لبحث ومناقشـــة تفاصيل مشروع تطوير مواقف 
الشـــاحنات المزمـــع تنفيـــذه خالل النصـــف األول 
مـــن العـــام الجـــاري 2022 وذلـــك بالشـــراكة بيـــن 
أمانة العاصمة وشـــركة “إدامة” كأول مشروع من 
نوعه على الصعيد المحلي، وذلك بحضور رئيس 

المجلس البلدي صالح طرادة.
وأكد الَســـهلي أن مشروع إدارة وصيانة وتشغيل 
مواقف الشـــاحنات سيسهم في االرتقاء بالجانب 
الخدماتـــي في ســـوق المنامة المركزية وســـيعزز 
دوره فـــي تقديـــم أحـــد المقومـــات الرئيســـة التي 

مـــن شـــأنها دعـــم الحركـــة التجارية فـــي المنطقة 
بما بما يواكـــب التطلعات واالحتياجات الخدمية 
والتنمـــوي  الحضـــاري  االزدهـــار  مـــع  ويتماشـــى 
للمنطقـــة بالشـــكل الذي يخـــدم التوســـع العمراني 

في مختلف المناطق في المحافظة.
وقدم شـــرحا وافيـــا عن تفاصيـــل ومراحل تنفيذ 
بالجهـــة  الواقـــع  الشـــاحنات  مواقـــف  مشـــروع 
الشـــمالية من عقار السوق المركزية بالمنامة على 
مساحة تبلغ 19 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 
تبلغ لـ 78 موقف للشـــاحنات، باإلضافة إلى توفير 

200 موقف للسيارات الخاصة.
وذكـــر أنـــه ســـيتم التحكـــم فـــي عمليـــة دخـــول 
وخـــروج الشـــاحنات مقابـــل رســـوم محـــددة مـــن 

“إدامـــة”،  لشـــركة  التابعـــة  )أماكـــن(  شـــركة  قبـــل 
حيث ســـتقوم بتجهيز وتشـــغيل وصيانة منطقة 
المواقف المستغلة من قبل الشركات المتخصصة 
فـــي اســـتيراد وتصديـــر الفواكـــه والخضـــروات؛ 
للقيـــام بعمليـــة الشـــحن والتفريـــغ بشـــكل منظم؛ 
األمر الذي سيؤدي إلى تقليل االزدحام الناتج عن 
تكدس الشـــاحنات في الموقع إلى جانب القضاء 
علـــى الوقـــوف العشـــوائي والمخالـــف مـــن خالل 
وضـــع أنظمـــة إلكترونية حديثـــة لضبط والتحكم 
في عمليـــة دخول وخروج الشـــاحنات وتحصيل 
الرســـوم، وضبط الموقع أمنيًا عبر أنظمة التحكم 
CCTV، وتوفير اإلضاءة المناسبة وإعادة سفلتة 
الشوارع إلى جانب تواجد الحراسة بالموقع على 

مدار الساعة.
ومن جانبهم، أشـــاد تجار الســـوق بالفكرة الرائدة 
للمشـــروع ورحبوا بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
الـــذي من شـــأنه تحقيق فـــرص متســـاوية لجميع 
مســـتخدمي المواقـــف ونظام واضح لالســـتفادة 
مـــن الخدمـــة، كما قدمـــوا عـــددا مـــن المقترحات 
والمرئيات التي ستســـاهم في تلبية احتياجاتهم 
التـــي  الصعوبـــات  بعـــض  وبحثـــوا  التجاريـــة 
تواتجههـــم في الوقـــت الحالي والتي تحول دون 
اســـتفادة البعـــض منهـــم مـــن المواقـــف المتاحـــة 
بسبب حجز المواقف وبقاء الشاحنات لمدة تصل 
الى األشـــهر احيانا؛ األمر الذي يعرقل استخدامها 
من قبل البقية باإلضافة إلى استخدامها من قبل 

التجـــار من خارج العاملين فـــي المنامة المركزية، 
مبديـــن ارتياحهم إلى ما ســـيقدمه المشـــروع من 

خدمات تلبي طموحاتهم.
ورئيـــس  العاصمـــة  أمانـــة  عـــام  مديـــر  واســـتمع 
المجلس البلـــدي إلى المالحظـــات كافة، مؤكدين 
أن أمانـــة العاصمـــة ســـتعمل من خالل المشـــروع 
علـــى تذليـــل العقبـــات نحـــو تحقيق االســـتخدام 
األمثـــل والمتكافئ للمواقف لجميع التجار، حيث 
ســـيتم تقييم المشـــروع خالل االشـــهر األولى من 
مرحلة تنفيذه، وســـيتم تعديـــل وتغير آلية العمل 
إن لـــزم األمر بما يتناســـب مع احتياجـــات التجار 
وبما يساهم في تيسر أعمالهم والرقي بالمستوى 

الخدماتي العام.

التحكم بالموقع باألنظمة اإللكترونية وتوفير حراسة على مدار الساعة

78 موقفا للشاحنات و200 للمركبات الخاصة في “المركزية”

المنامة - أمانة العاصمة
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بيروت ـ وكاالت

عمله  تعليق  الحريري  سعد  النائب  األســبــق،  اللبنانية  الحكومة  رئيس  أعلن 
بالحياة السياسية، داعيا عائلته في تيار المستقبل التخاذ الخطوة نفسها.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي: “من باب تحمل المسؤولية، وألنني مقتنع 
أن ال مجال ألي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ اإليراني والتخبط الدولي، 
واالنقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أوال، تعليق 
الخطوة  التخاذ  المستقبل  تيار  في  عائلتي  ودعــوة  السياسية  بالحياة  العمل 
نفسها، وعدم الترشح لالنتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار 

المستقبل أو باسم التيار”.
وأشار إلى أن “مشروع )رئيس الحكومة الراحل( رفيق الحريري يمكن اختصاره 
للبنانيين.  أفضل  حياة  وثانيا:  لبنان،  في  األهلية  الحرب  منع  أوال:  بفكرتين: 
نجحت في األولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية”، الفتا إلى أن “منع 
اتفاق  إلى  أيــار   7 تداعيات  احتواء  من  تسويات،  علي  فرض  األهلية  الحرب 
االنتخابات،  قانون  إلى  عون  ميشال  انتخاب  إلى  دمشق  زيــارة  الى  الدوحة 

وغيرها”.

الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

واغادوغو - وكاالت

ودبلوماسي من  أمنية  4 مصادر  قالت 
جنودا  إن  اإلثنين  أمس  أفريقيا  غرب 
بوركينا  رئــيــس  احــتــجــزوا  مــتــمــرديــن 
فاسو روك كابوري في معسكر للجيش 
بعد إطالق نار كثيف على منزله مساء 

األحد في العاصمة واغادوغو.
وجاء احتجاز الرئيس بعد سماع دوي 
مــن معسكرات  مــتــواصــل  ــار  نـ إطــــالق 
غرب  في  الواقعة  الدولة  في  للجيش 
يــوم األحــد فيما طالب  أفريقيا طــوال 

جنود بمزيد من الدعم في قتالهم 
إسالميين.  متشددين  ضد 

ونـــفـــت الــحــكــومــة أن 
يــكــون الــجــيــش قد 

ــى عــلــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ
السلطة.

ــرف  ــ ــ ــع ــ ــ ولــــــــــــــم ي
ــتــحــديــد مــكــان  ــال ب

وضــعــه  أو  ــــوري  ــاب كــ
ــاح االثــــنــــيــــن، مــع  ــ ــب صــ

تداول تقارير متضاربة بين 

المصادر األمنية والدبلوماسية.
وشوهدت عربات مدرعة تابعة للرئاسة 
وقد اخترقتها عدة رصاصات قرب مقر 
وكانت  االثنين.  صباح  الرئيس  إقامة 
سكان  وأفــاد  بالدماء.  ملطخة  أحدها 
الرئيس عن  به  الــذي يسكن  الحي  في 

وقوع إطالق نار كثيف خالل الليل.
وتمركزت ثالث عربات مدرعة وجنود 
يرتدون أقنعة خارج مقر هيئة اإلذاعة 

الحكومية.
ــت مـــشـــاعـــر اإلحـــــبـــــاط قــد  ــ ــانـ ــ وكـ
األشهر  في  البالد  في  تصاعدت 
األخيرة بسبب حوادث القتل 
وجنود  لمدنيين  المتكررة 
عــلــى أيــــدي مــتــشــدديــن 
ــلـــى صــلــة  ــعــضــهــم عـ ب
بــتــنــظــيــمــي داعــــش 

والقاعدة.

جنود متمردون يحتجزون رئيس بوركينا فاسو

مقتل جنود عراقيين 
بانفجار عبوة ناسفة

بغداد ـ وكاالت

أعــلــن مــصــدر عــســكــري عــراقــي مقتل 3 
جنود بانفجار عبوة ناسفة صباح االثنين 
لدى مــرور دوريــة للجيش جنوب مدينة 

كركوك الواقعة شمال بغداد.
الــمــصــدر: “قــتــل 3 جــنــود بانفجار  وقـــال 
عسكرية  مركبة  استهدف  ناسفة  عبوة 
ــى أطــــــراف نــاحــيــة داقـــــوق”  )هـــمـــر( عــل

الواقعة إلى الجنوب من مدينة كركوك.
كما أدى االنفجار الذي وقع صباح أمس، 
إلى  عنه،  أي جهة مسؤوليتها  تعلن  ولم 
إصابة جندي رابع بجروح، وفقا للمصدر.

إدانة دولية للهجمات الحوثية اإلرهابية على السعودية واإلمارات

الرياض تطالب بتحرك دولي لوضع حد لسلوك الحوثي العدواني
دانت دول عدة وكيانات دولية استهداف ميليشيات الحوثي اإلرهابية دولتي 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحدة بصواريخ باليســتية. 
الجــوي صاروخيــن  أعلنــت تدميــر دفاعهــا  الدفــاع اإلماراتيــة  وكانــت وزارة 
باليســتيين أطلقتهمــا جماعــة الحوثــي اإلرهابية باتجاه الدولــة، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء اإلماراتية “وام”.

دولة  على  الفاشل”  “الهجوم  وتــزامــن 
اإلمـــــــــارات مــــع هــجــومــيــن حــوثــيــيــن 
منفصلين على منطقتي عسير وجازان 

بالسعودية.
السعودية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
تــنــدد  ــمــمــلــكــة  ال ــن، إن  ــيـ ــنـ ــــس االثـ أمـ
بــهــجــمــات الــحــوثــيــيــن الــمــتــكــررة على 
الحيوية  والمنشآت  المدنية  األعــيــان 

في جنوب البالد وأبوظبي.
ــخــارجــيــة الــســعــوديــة، في  وقـــالـــت ال
الحاجة  على  تشدد  المملكة  إن  بيان، 
الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع 
بما  “العدواني”  الحوثيين  لسلوك  حد 

يحفظ األمن والسلم الدوليين.
أن على مجلس األمن  البيان  وأضاف 
الحوثي  ميليشيا  لــســلــوك  حــد  وضـــع 
ميليشيا  أن  ــى  إلـ مــشــيــر  الـــعـــدوانـــي، 
ــيــمــن فــســادا  ــي ال الـــحـــوثـــي عـــاثـــت فـ

وقتلت أبناء الشعب اليمني.
هجمات  على  الفعل  ردود  ــرز  أب وفــي 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  دان  الــحــوثــي، 
الحجرف،  نايف  الخليجي،  الــتــعــاون 
إطـــالق جــمــاعــة الــحــوثــي صــاروخــيــن 
باليستيين باتجاه اإلمارات مستهدفة 

المدنيين واألعيان المدنية.
استمرار  إن  بيان  في  الحجرف  وقال 
تحديهم  يعكس  الحوثيين  هجمات 
الدولي واستخفافهم  للمجتمع  السافر 
ورفض  الدولية،  واألعــراف  بالقوانين 
جميع المساعي الهادفة إلحالل السالم 
الــدولــي  المجتمع  مطالبًا  الــيــمــن،  فــي 
الحوثيين  باتخاذ موقف حاسم تجاه 
لــوقــف هــذه األعــمــال الــتــي تستهدف 

المنشآت الحيوية والمدنية.
عن  العربية،  مصر  جمهورية  وأعربت 
لمواصلة  واســتــنــكــارهــا  إدانــتــهــا  بــالــغ 
اإلرهابية.  لهجماتها  الحوثي  ميلشيا 
من  كل  مع  الكامل  تضامنها  وجــددت 
ودولـــة  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة 
ودعمها  المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمــ
الشقيقتان  الــدولــتــان  تتخذه  مــا  لكل 
الهجمات  لتلك  للتصدي  من إجراءات 
أمنهما  ــون  وصــ الــجــبــانــة،  اإلرهـــابـــيـــة 

واستقرارهما.
الكويتية أعربت في  الخارجية  وزارة 
ــة  ــة واســتــنــكــار دول ــ بــيــان لــهــا عــن إدان
الكويت الشديدين للهجمات اإلرهابية 
الحوثي  ميليشيا  شنتها  التي  الجبانة 

في  المدنية  واألهــداف  المدنيين  ضد 
ودولـــة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

اســـتـــمـــرار  أن  الـــــــــوزارة  وأوضــــحــــت 
المدنيين  الحوثي  ميليشيا  استهداف 
على  وإصـــرارهـــم  المدنية  والــمــنــاطــق 
ــتــهــاك  تـــحـــدي الــمــجــتــمــع الـــدولـــي وان
قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنــســانــي 
وتعمدهم اإلضرار بأمن دول المنطقة 
واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه 
الحاجة  عــلــى  مــشــّددة  الميليشيات، 
ــتــحــرك الــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــّحــة ل ــمــل ال
والسيما مجلس األمن لوضع حد لهذا 
األمــن  يحفظ  بما  الــعــدوانــي،  السلوك 

والسلم الدوليين.
وشــؤون  الخارجية  وزارة  أدانــت  كما 
االرهـــاب  أمـــس  األردنـــيـــة  المغتربين 
الــحــوثــي، مـــؤكـــدة تــضــامــن ووقـــوف 

وجه  في  جانبها  إلى  المطلق  المملكة 
أمنها وأمن شعبها. وقال  كل ما يهدد 
ــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة  ــاطــق ال ــن ال
بيان إن  الفول في  أبو  األردنية هيثم 
العمل  ــذا  “هـ بــشــدة  تستنكر  المملكة 
الـــذي يشكل خرقا  الــجــبــان  اإلرهــابــي 

صارخا للقانون الدولي”.
الهجوم  التركية  الخارجية  دانــت  كما 
الحوثي بالسعودية واإلمارات. وقالت 
بــيــان: “نــديــن العمل  الــخــارجــيــة فــي 
بالصواريخ  تنفيذه  تم  الذي  اإلرهابي 
طيار  ــدون  بـ ــرات  ــطــائ وال الباليستية 
ضد أهداف مدنية في دولة اإلمارات 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 

السعودية في 24 يناير”.
لمثل  فوري  بوقف  “نطالب  وأضافت: 
انتهاًكا  تشكل  الــتــي  الــهــجــمــات  هـــذه 

واضًحا للقانون الدولي”.

عواصم ـ وكاالت

اإلمارات: تدمير صاروخين باليستَيْين أطلقهما الحوثيون 

الخرطوم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

الخرطوم  في  اإلثنين  أمس  انطلقت 
باإلجراءات  تنديدًا  جديدة  مظاهرة 

التي اتخذها الجيش مؤخرًا.
وأطلقت القوات األمنية الغاز المسيل 
لــلــدمــوع عــلــى الــمــتــظــاهــريــن بوسط 
الــوصــول  محاولتهم  لــدى  الــخــرطــوم 

إلى ُمحيط القصر الجمهوري.
ــدد مــجــلــس  ــ ــت الحــــــق، شـ ــ ــي وقـ ــ وفـ
السيادة السوداني على أهمية الحوار 
تعيشها  التي  السياسية  األزمــة  لحل 

البالد.
السيادة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  وأكـــد 
الــفــريــق محمد حــمــدان دقــلــو خــالل 
لــقــائــه الــمــبــعــوث الــنــرويــجــي الــخــاص 
ــســودان أنــدريــه  لــلــســودان وجــنــوب ال
إستيانسن، أن ال مخرج إال عبر الحوار 
االزمــة  لحل  األمثل  الطريق  بوصفه 
السياسية، مجددًا دعوته التي أطلقها 

مشاركة  بأهمية  ــثــورة،  ال بــدايــة  فــي 
الشباب والمرأة في الفترة االنتقالية.

بـــــدوره، اطــلــع الــمــبــعــوث الــنــرويــجــي 
حـــمـــيـــدتـــي عـــلـــى مـــؤتـــمـــر أصـــدقـــاء 
بالعاصمة  مؤخرًا  عقد  الذي  السودان 
الــســعــوديــة الــريــاض، والــنــتــائــج التي 
ــراف الــمــشــاركــة  ــ تــوصــلــت إلــيــهــا األطـ

والتي أمنت على دعم مبادرة “فولكر” 
مع التأكيد على أهمية أن يكون الحل 
سودانيا. وفي وقت سابق من أمس 
السوداني  القومي  األمــة  حــزب  كــان 
قد أعلن أنه قرر المشاركة بكثافة في 
التظاهرات “إلنهاء الحكم الحالي” في 

البالد.

تتصاعــد وتيــرة االضطرابــات علــى الحــدود الروســية األوكرانية، وســط 
اتهامات من بريطانيا لموسكو حول سعيها لغزو أوكرانيا وتنصيب رئيس 
مــواٍل لهــا، فيمــا بــدأت واشــنطن إجــاء عائــات موظفيهــا فــي ســفارتها 

بكييف.

أوكرانيا  في  التأهب  من  حالة  وتسود 
مــع حــشــد روســيــا أكــثــر مــن 100 ألــف 
عــســكــري عــلــى الـــحـــدود بــيــن الــبــلــديــن، 
مــحــذرة مــن اقــتــراب موسكو مــن شن 
يحاول  فيما  ألراضــيــهــا،  غـــزو”  “عملية 
الـــغـــرب عــبــر جــــوالت مــكــوكــيــة إجـــراء 
مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لتفادي 
تدهور الوضع وفي ذات الوقت التهديد 

بعقوبات صارمة.
لشن هجوم  أنها تخطط  روسيا  وتنفي 
لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري 
لـــم تـــحـــدده إذا لـــم يــتــم تــلــبــيــة قــائــمــة 

الــواليــات  منع  شأنها  مــن  المطالب  مــن 
من  األطــلــســي  شــمــال  وحــلــف  المتحدة 
التوسع شرقا إلى المناطق التي يعتبرها 

الكرملين ضمن مجال نفوذه.
األطلسي  شمال  حلف  أعلن  جانبه،  من 
ــيــان، أمـــس االثــنــيــن، أن  ــاتــو( فــي ب ــن )ال
دوله تحّضر قوات احتياطية في حالة 
لتعزيز  ومقاتالت  سفًنا  وأرسلت  تأّهب 
ــا الــشــرقــيــة ضــّد  ــ ــ دفــاعــاتــهــا فـــي أوروب
األنشطة العسكرية الروسية على حدود 
ــعــام لحلف  ــال األمــيــن ال أوكـــرانـــيـــا. وقــ
ــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ:  شــمــال األطــل

“سيواصل حلف شمال األطلسي اّتخاذ 
كل اإلجراءات الالزمة للحماية والدفاع 
عــن كـــّل األعـــضـــاء، ال ســّيــمــا مــن خــالل 
وسنرّد  الشرقية.  التحالف  دول  تقوية 
دائًما على أي تدهور في بيئتنا األمنية، 
بما في ذلك عبر تعزيز دفاعنا الجماعي”. 
ما  وشيكة،  باتت  الحرب  بأن  ينذر  وما 
مصادر  عن  إن”  إن  “سي  شبكة  كشفته 
مــطــلــعــة بـــأن الــســفــارة األمــيــركــيــة في 

من  طلبت  كييف،  األوكرانية،  العاصمة 
السماح  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
أساسيين من طاقم  أفراد غير  لمغادرة 
التوتر،  تزايد  ومع  وعائالتهم.  السفارة 
أنتوني  األميركي،  الخارجية  وزير  قال 
منطقة  ألي  روســيــا  “دخـــول  إن  بلينكن 
الفتا  الــرد”،  بأوكرانيا سيتطلب  جديدة 
روســيــا  غـــزو  تنتظر  “ال  ــــالده  ب أن  إلـــى 

ألوكرانيا حتى تتحرك”.

األمن يطلق الغاز على متظاهرين حاولوا الوصول للقصر الجمهوري

الناتو يتأّهب ويعزز قدراته الدفاعية في أوروبا الشرقية

مطالب بتنحي البرهان.. وحميدتي يؤكد على الحوار

روسيا وأوكرانيا.. طبول الحرب تدق

أطلق ناشطون على هذه التظاهرات اسم “مليونية 24 يناير” 

روسيا حشدت قوات ضخمة على حدود أوكرانيا

دبي - العربية نت

عواصم ـ وكاالت

لـــم تــتــوقــف مـــؤخـــًرا االحــتــجــاجــات 
فئات  مختلف  قــبــل  مــن  إيــــران  فــي 
ــســبــب الـــوضـــع  الــمــجــتــمــع، وذلــــــك ب
مستوى  وتــدنــي  الــصــعــب  المعيشي 
مقابل  فــي  والمستحقات  الـــرواتـــب 
التضخم والغالء، مما يجعل أصحاب 
مستمر  عجز  فــي  المنخفض  الــدخــل 
تكلفة  تغطية  يستطيعون  ال  حيث 

المعيشة.
وشهد أمس االثنين تجمعا احتجاجيا 
لسائقي الشاحنات أمام مكتب رئيس 
في  بــاســتــور  شـــارع  فــي  الجمهورية 
الــعــاصــمــة طـــهـــران احــتــجــاجــًا على 
ــرســومــات والــضــرائــب الــتــي تثقل  ال
المحتجون  ويقول  السائقين.  كاهل 
يقضي  قـــرارًا  أصـــدرت  السلطات  إن 
بأن يدفع السائقون مبلغ 500 مليون 
تثقل  بينما  للجمارك،  كــرســوم  ريــال 

بالماليين  أخـــرى  رســومــات  كاهلهم 
ــاد عــّمــال  ــر، قـ أيـــضـــًا. فــي ســيــاق آخــ
في  للبتروكيماويات  الـــرازي  مجمع 
ميناء معشور )جنوب األهــواز( أمس 
منع  على  احتجاجًا  إضــرابــًا  االثنين 
ــالء لــهــم مــن الــعــودة إلـــى العمل.  زمـ
ــراء  ــعــمــال بـــأن هـــذا اإلجــ ويــعــتــقــد ال
من  المحتجين  العمال  لطرد  يهدف 

نوفمبر  في  مشاركتهم  بعد  الشركة 
الماضي باحتجاجات دامت عدة أيام 
تنديدًا بتدني الرواتب والمستحقات.
في  البتروكيماويات  عمال  ويطالب 
إيران بشكل عام بتسديد مستحقات 
لــهــم لــيــتــنــاســب دخــلــهــم مـــع ظـــروف 
المعيشي  ــع  والـــوضـ الـــشـــاق  عــمــلــهــم 

عامًة.

أعــلــن الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى اليمن 
سيطرة  عــن  جــابــر  آل  محمد  السفير 
كامل  على  اليمنية  الحكومة  قـــوات 
مدينة حريب في مأرب، كما استعادت 
الشرعية من ميليشيا  اليمنية  القوات 
بين  مــا  استراتيجية  مــواقــع  الحوثي 

محافظتي شبوة ومأرب.

وفي تطور، أعلن تحالف دعم الشرعية 
ضد  استهدافا   14 “تنفيذ  اليمن  فــي 
ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء 

خالل الـ 24 ساعة الماضية”.
“االستهدافات ضد  إن  التحالف  وقال 
 9 دمــرت  والبيضاء  بمأرب  الميليشيا 

آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرا”.
وفي وقت سابق، ذكر مصدر ميداني 

العمالقة  وألــويــة  الــجــيــش  قـــوات  أن 
أحـــــرزت تــقــدمــات مــهــمــة فـــي جبهة 
المواقع  مــن  ــددًا  عـ ــررت  وحـ “مبلقة”، 
ــي حـــريـــب  ــتـ ــريـ ــديـ ــى مـ ــلـ ــلـــة عـ الـــمـــطـ

والعبدية.
الجنوبية  العمالقة  ألــويــة  ــت  وواصــل
ــلـــى جــبــال  تـــقـــدمـــهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
مديريتي  عــلــى  مطلة  اســتــراتــيــجــيــة 

حريب والعبدية في مأرب.
جبال  على  العمالقة  ألــويــة  وتقدمت 
ــمــدفــون  ضــاحــيــة شــقــيــر والـــقـــرن وال
المدفون  وجبال  حريب  على  المطلة 
والحقيل، ومهران المطلة على طريق 
بعد  مأرب،  بمحافظة  العبدية  الجفرة 
معارك عنيفة وتكبيد الميليشيا مئات 

القتلى والجرحى.

تدني مستوى الرواتب والمستحقات في مقابل التضخم والغالء

احتجاجات تعم إيران بسبب الوضع المعيشي الصعب

القوات اليمنية تسيطر على كامل مدينة حريب

إضراب عمال البتروكيماويات

رئيس بوركينا فاسو روك كابوري
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شركة مطعم اييت فرش ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
مطعم اييت فرش ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 12-76546 بطلب تغيير االسم 

التجاري من :
شركة مطعم اييت فرش ذ.م.م

EET FRESH RESTAURANT CO. W.L.L
لتصبح : تشيكيتارين ذ.م.م

CHICKETARIAN W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

القيد   6-76546
التاريخ   23 / 1 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   9488   لسنة 2022

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم بوكس إت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
اصحاب شركة مطعم بوكس إت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 6-76546 ، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من: مطعم بوكس إت ذ.م.م

الى: إيت ستيشن ذ.م.م
مدة  المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة     

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة )دار السعد للعقارات والمقاوالت(  
والمسجلة  عطيه(  ابراهيم  أحمد  الشوادفي  )سماح  للسيد  والمملوكة 
بموجب القيد رقم )2-62968( ، بطلب بيع المحل التجاري )دار السعد 
مسئولية  ذات  )شركة  إلى  وتحويله  المذكور  والمقاوالت(  للعقارات 
مالك  بتنازل  بحريني، وذلك  دينار   )5000( برأسمال وقدره  محدودة( 
المحل التجاري )دار السعد للعقارات والمقاوالت(  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 

)سماح الشوادفي أحمد ابراهيم عطيه(  بنسبة 51%  
 )الحسيني علي محمد سالمه(  بنسبة 7%    

)الشبراوي الشوادفي أحمد ابراهيم عطية(  بنسبة 7%  
)سوسن محمود اسماعيل محمد(  بنسبة 7%  

)عبدالرحمن هالل سيد أحمد هالل(  بنسبة 7%  
)محمود هالل سيد أحمد هالل(  بنسبة 7%  
)منهاهلل هالل سيد أحمد هالل(  بنسبة 7%  
)نسيم عبدالفتاح ابراهيم أحمد(  بنسبة 7% 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

فهد الحارثى للدعاية واألعالن ذ.م.م
وتحويل قيدها إلى مؤسسة فردية

السيد فهد بن  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  واألعالن  للدعاية  الحارثى  فهد  شركة  السادة  عن  نيابة  الحارثي  ثويب  بن  عايض 
اسم  السادة  وتعيين  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  1 القيد  بموجب  المسجلة 
فهد  بإسم  فردية  مؤسسة  إلى  قيدها  وتحويل  للشركة.   140428 رقم   - مصفيا  المصفي 
بن عايض بن ثويب الحارثي. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21 لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فهد بن عايض بن ثويب الحارثي

fah4466641@gmail.com   -     35914167

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 شركة نصر العطاف العقارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/
لشركة  القانوني   المصفي  باعتبارها  عبدهللا  محمد  عبدالحسين  فاطمة  السيدة 
شركة نصر العطاف العقارية ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 1-114210 ، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة امل تيك ذ.م.م

قد  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
باعتبارة    MOHD ESSAM KAMOUR السيد  اليها  تقدم 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  تيك  امل  لشركة  القانوني  المصفي 
تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  اشها  طالبا   114735  –  1 رقم 
اختياريا وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ   23/11/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2022-11092   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : منى عبدهللا هالل عبدهللا

االسم التجاري الحالي : سندويشات الثراء
االسم التجاري الجديد : مطعم الثراء

قيد رقم  40889 – 2

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 
17111444 - 17111504
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SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ABNALNAFIS GENTS TALLORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39819189  or  HUDAALSHENOO@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

ALAIDI MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39393925  or  KHALID_ALAIDI@HOTMAIL.COM 

KIDS KINGDOM ENTERTAINMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

AL-BOROOJ BULDING CARPENTARY TOOLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 13694271  or  YOUSIF@BANIJAMRAH.ORG 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

FADHEL ALSAMAHIJI STORAGE EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17263331  or  F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.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 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.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 

CREATIVITY SECRETS FOR CALLIGRAPHY DESIGNS &PLACARS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

GOLDEN PRINT MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33423344  or  GOLDENPRM@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@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 

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 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

PAKEEZA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35517519  or  waseemaslamsehar@gmail.com 

ECO SHINE DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BANKING SECTOR TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

LATIX  CONSTRUCTION CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 39666825  or  LATIX2030@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

ROAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

SABCO AL AHLIA GENERAL TRADE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33331141  or  JASSIM-24@HOTMAIL.COM 

WADI ALKHUAYRAT GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 33089546  or  WADIALKHUAYRAT@hotmail.com 

ILYAS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

MUHSINOON FOR CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 34237782  or  MUZAMMILKHANBC786@GMAIL.COM 

FAYAZ AHMED PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

ABDULLAH ALHAMMADI FOR RENTING AND OPERATIONAL LEASING OF MACHINERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33377632  or  ALHAMADIA499@GMAIL.COM 

HUSAIN RASHED ALI HUSAIN (JANEN - 8617 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34430402  or  HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM 

ALTAMIMI & ASSOCIATES BUREAU OF ATTORNEY & LEG. CONSULTANTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39296115  or  F.HAJJAR@TAMIMI.COM 

ARABIAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17291331  or  EVITAAPPH@GMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALZARQI FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33339666  or  alzurki@alzurki.com 

Green innova trading 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17600334  or  info@green-innova.com 

VILLA UOMO WELLNESS CENTRE & MED-SPA 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125252  or  villauomo@GMAIL.COM 

DAR BU SALMAN CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36469110  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM 

Shatha alasfoor abayat 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36636338  or  SHATHA197070@HOTMAIL.COM 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

BUWARDOCLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Kadi One Construction W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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 

MAKKI MAHDI MAKKI SARHAN / ADLAB 9720 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  AL-ASSY@HOTMAIL.COM 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

AL MADOOSH LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39440243  or  HAS_RAT_4123@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

GOLD RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

UM YOUSIF FOR CURTAIN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33463378  or  al_moghanni@hotmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PARS INTERNATIONAL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

JOHNY MAINTANACECONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39046094  or  JOHNY.MC@HOTMAIL.COM 

AL MAZRAH MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17643970  or  ABC51854@GMAIL.COM 

Diva hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

New bahrain garage 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 

 suitably qualified applicants can contact

 39336649  or  AHMEDALJOWDER65@GMAIL.COM 

FILE CONSTSRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

ALFAROOQ GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39339792  or  JASSIM.KHALIFA@SULB.COM.BH 

AL NIDHAMI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

POSHAK LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

AHMADI SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 38406711  or  SAMKV@MACBH.COM 

AL DANGYA GYPSUM & PAINTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414344  or  LAAAB1234@HOTMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH 

AL MURSHED TRAVEL & TOURISM 

has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17273338  or  DIRECTOR@ALMURSHEDTRAVEL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Ramee Grand Hotel & Spa 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

AMAZING PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36414007  or  INFO@AMAZING-TRADING.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ALNAWRAS BOATS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735350  or  ali.abedali1980@hotmail.com 

PAK ARAB CONSTRUCTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32295667  or  PACBAHRAIN12@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.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 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

KOCHI MIRCHI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 38213181  or  VBJ979@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

BARDEX CONSTRUCTION MATERIAL INDUSTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939934  or  bardex.bh@gmail.com 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Galali Live Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66668611  or  AHMED-ALKHARAZ@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 

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

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AAFI PUBLIC SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414142  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.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 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.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 

Alwasat center general trading 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@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 

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 

TORONTO REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33111262  or  ALIALFARDAN88@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

BAYADA GOLDEN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38868476  or  BAYADA11389@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 

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@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 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

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

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

DELMON GAS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551614  or  FERASALSAYED@ASC-BAHRAIN.COM 

THE ELITES FOR BUSINESS SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66686866  or  HAMAD.A.ALMAJED@GMAIL.COM 

I DO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

BAIG PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342021  or  BAHRAINI.2016@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AL ARISHA BY MAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211442  or  almahmod@batelco.com.bh 

HILL INTERNATIONAL ( MIDDLE EAST )LTD 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17514428  or  sharifmakki@hillintl.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com   

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

ROOTS WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Hidd pride food stuff 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33582891  or  ALMALKIASU@GMAIL.COM 

QASSAL FLORIST TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37196610  or  SUBEESHCS77@GMAIL.COM 

RUFAIDA SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17330980  or  UUMAAREF79@GMAIL.COM 

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39897884  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

CLEAR WAY EXPRESS DELIVERY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

KARAN BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  ABRAHAMROBY@YAHOO.COM 

DANYAL GATE GRILL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 77027703  or  DANYALGATEGRILL@OUTLOOK.COM 

Middle East Carbon Dioxide W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708200  or  MAHMOUD.RABOUDI@AIRLIQUIDE.COM 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

Be Health line Gym W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35910250  or  SABITHKAKKS92@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

AATISH SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

NEXTOP RETAILS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39641360  or  MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

TRIPLE FAST 87 GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

AATISH SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  AHMED@BTSBAH.COM 

Soloman CAFETERIA  w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Orange contracting 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

Sofrat alya restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 16639000  or  ALIABAHRAM85@GMAIL.COM 

NAJMAT ALGHAD BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33655884  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

NAJMAT ALGHAD BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33655884  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

House Of Chicken Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17553915  or  hassan77090123@yahoo.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ASSET HOMES CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490065  or  ASSETHOMECO@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.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 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALAWADHIA SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 77337741  or  yaqoobi@hotmail.com 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

SILVER SCISSOR SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36555179  or  aValon15131@gmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Jassim trading co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17599000  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM 

ALSAFWA FOR VETERIANRY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  MD.DELMON@GMAIL.COM 

ALMESHAL CHEMICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830500  or  KAISER@MERC.COMPANY 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732000  or  ADEL@MASKATIGROUP.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Rice Station Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17587257  or  SARAH_9242000@YAHOO.COM 

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33179673  or  mr2037645@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALMESHAL CHEMICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830500  or  KAISER@MERC.COMPANY 

JUST PERFECT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Solid Vision for Events Management W.L..L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17006911  or  qais@solidvision.co 

BOSS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

MAN SHIP TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17256425  or  josephkj08@gmail.com 

HT UNIFORMS TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39970063  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

Oak 

has a vacancy for the occupation of

  GROUND RECEPTIONIST / STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

THE DILMUNIA PADEL CLUB 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536244  or  HAMADALNUSUF@GMAIL.COM 

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BOSS SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

THOBX TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 33999926  or  ASMA1550@GMAIL.COM 

GHANI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

Maria new Fashions Centre WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

TEBA Egyptian Bahraini Arabia w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36500089 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

GHANI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

Maria new Fashions Centre WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

JOINT MASTER AUTOMOTIVE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39898921  or  JOINTMASTER81@GMAIL.COM 

Bu Viyan Jewellers - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17255180  or  CHIMANLAL64@YAHOO.COM 

LE MERIAM INTERIORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39467725  or  LEMERIAM@BATELCO.COM.BH 

Sweet box foodstuff 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

CROWN GOLD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 37733893 

Invita B.S.C close 

has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17506090  or  info@invita.com.bh

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

SPRING BAKER 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.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 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33966689  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

Lazer 1 Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36383555  or  hassan@emaar.bh 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

S.S FOR MARKETING & PROMOTION TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 66349666  or  A66349666@GMAIL.COM 

ALASSAYEL ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39499940  or  NASER.ALTHAWADI43@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

SUNDEX BUILDING MATERIALS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39435445  or  SUNDEXBAHRAIN@GMAIL.COM 

HOME TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

BU HAFEEDH AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39933271  or  NABEEL.AMR@GMAIL.COM 

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17214324  or  VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM 

NOOR ALTAQWA BOUTIQUE AND LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36873285  or  BASSAM.MOH010@GMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

SUNSHINE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35042335  or  SUNSHINE.CO.WLL1987@GMAIL.COM 

BUROOJ AL FAKAR TOBACCO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

TAHMINA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33062533  or  NEWLIFEDOCUMENT@GMAIL.COM 

BANK ALFALAH LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (RISK CONTROL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17203100  or  NBAQAI@BANKALFALAH.COM 

BUROOJ PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

FAN ALJOHARA KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39666338  or  ALKHSHRAM@HOTMAIL.COM 

NICE LAND UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33808786  or  malnooh1973@gmail.com 

AL MAHASEN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17621102  or  ALI.DARWISH82@GMAIL.COM 

ORIENT BEAUTIES FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33072540  or  ORIENTFASHIONB61@GMAIL.COM 

PEPPA KIDS FOR TOYS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33335883  or  RASHABUHUSAIN@YAHOO.COM 

HASSAN ALI CARS SERVISES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 39443302  or  KLKLKL60@LIVE.COM 

EL PATRON FAST FOOD RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404104  or  MOHD.ELPATRON@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17777993  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

Aseel Gate Clearing Services 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17899040  or  BUHANAK@GMAIL.COM 

ABAYAT AL YAQOOT PALACE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17002747  or  ALYAGOOT.PALACE@GMAIL.COM 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

ALNWAKHATHAH BUTCHERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38487926  or  HUSSAINJAFFAR3922@GMAIL.COM 

RUKHSANA SAJJAD GEMS AND JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33228753  or  SSAJJADYOUSIF@GMAIL.COM 

ALRAMZAN CONSTRUCTION AND CONSTRUCTION MATERIALS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39206545  or  ALRAMZANCONT@GMAIL.COM 

KOZHIKODE STAR RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36864446  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

ZINGER LAND CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17650350  or  ANWROOO@GMAIL.COM 

WOODEN DIAMOND CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33332180  or  ALIWOODWORK.BH@GMAIL.COM 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

DEMORA CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33596933  or  ABOODKHLFAN.21@GMAIL.COM 

WOODEN DIAMOND CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332180  or  ALIWOODWORK.BH@GMAIL.COM 

Gulf Bird Maintenance Co. Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

SUDAIF FIBERGLASS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

LAIZAR AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العمالء الذين شبعوا من خيرات السعودية والخليج
بما أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قوة عظمى ال يستهان 
بها وسند للعرب جميعا في كل بقاع األرض، وتعمل بجهد للتخلص من 
كل المعتديـــن وتمزيـــق خيوط المؤامـــرة وقطع الطريق علـــى العدو أيا 
كان، فمـــن الطبيعـــي أن تخرج على مســـرح األرض العصابات اإلرهابية 
والعمالء كـ “منظمة حماس اإلرهابية اإلخوانية” ومعها من شوهوا وجه 
األرض بخطـــوط الخيانـــة لألمـــة “ال حاجة لذكر االســـم”، في مســـيرات 
حاشـــدة في غـــزة تأييدا لمليشـــيا الحوثي اإليرانية التـــي تقصف أطهر 
بقـــاع األرض مكـــة المكرمـــة، حيث يرفعـــون صور المجرمين ســـليماني 

وعبدالملك الحوثي.
تاريخ هؤالء المرتزقة ال تحوطه السرية والكتمان، فهم أداة من أدوات 
النظـــام اإليراني الذي وعدهم بمســـتقبل أجمـــل وأمتع وأكمل، وعلى مر 
األجيال كانوا الســـبب في عدم التعمير والبناء في الدولة الفلســـطينية، 
وطـــوال ســـنوات تمكنت من خـــداع الفلســـطينيين بمعســـول اللفظ، أو 
باللـــف والدوران معهم، وكانت الســـبب في تعثر الكثير من المفاوضات، 
ألنهـــا كانت تريدها على طريقتها الخاصة، وكل ما تثرثر به وشـــعاراتها 

عـــن الحرية والكرامة وتحرير المقدســـات اإلســـالمية، هـــراء في هراء، 
وانعـــكاس لمـــا داخـــل نفوســـهم العفنـــة الحاقدة علـــى المملكـــة العربية 

السعودية ودول الخليج العربي.
إن هـــذه المســـيرات الحاشـــدة التي حدثت تحـــت أعين وأبصـــار العالم 
العربي، تكشف أن هذه العصابات ال تؤمن بالعروبة كعقيدة راسخة، بل 
تؤمـــن بأنصار الرجعية كالخميني ونظامه المســـتبد، وهي من األســـاس 
منطويـــة تحـــت لـــواء الخمينيـــة تـــردد اســـمه ونشـــيده، وهاهي تشـــيد 
بهجمـــات “زميلهـــا الحوثي” على األراضـــي الســـعودية واإلماراتية، لكن 
مهمـــا فعلـــوا واقتدوا بإيران وتوســـعوا فـــي معرفة الخيانـــة واإلرهاب، 
ســـيبقون كالفئران التي تتشـــبث بالمواســـير وفي النهاية تسحقها رأس 

المطرقة.
ليـــس هنـــاك خطـــان في قـــراءة التاريـــخ، بل هنـــاك خط واحـــد وهو أن 
الخيانـــة أصبحـــت بندقيـــة زماننـــا، و”الحـــوش” والعمالء الذين شـــبعوا 
من خيرات الســـعودية وبقية دول الخليـــج يتناثرون في أماكن عديدة 

للعواء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين.. الصحة النفسية في بيئة العمل )1(
شـــاركت يوم األربعاء والخميس الماضيين )19 و20 يناير 2022م( في المؤتمر 
الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية، والذي عقد تحت شعار “الصحة النفسية 
فـــي بيئة العمـــل”، ونظمته جمعيـــة البحرين للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية 
BSTD، وعالجـــت أوراق عمله االحترافيـــة ومقدموها متخصصون في الصحة 
النفســـية والمـــوارد البشـــرية علـــى المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية 
تشـــجيع الشركات والمؤسســـات العامة على تبني االستراتيجيات لرفع مستوى 
الخدمـــات النفســـية المقدمـــة نحـــو تحقيـــق مفهـــوم الصحـــة الشـــامل، المهنية، 
والنفســـية، عبـــر التركيز على “أفضل الممارســـات والتجارب فـــي مجال الصحة 
النفسية في بيئة العمل”، و”أهمية نشر الوعي والتوعية بقضايا الصحة النفسية” 
مـــن واقع نتائج “الدراســـات والبحوث العلمية” لتوفيـــر بيئة مهنية صحية تلبي 
احتياجات الموارد البشـــرية للمؤسســـات والشـــركات، محققًا المحصلة النهائية 
“تطوير األداء ورفع – مســـتوى – اإلنتاجية”، وبالتالي تعظيم األرباح للشـــركات 

وتجويد الخدمات للمؤسسات العامة.
ومـــا لفـــت نظـــري نوعيـــة مقدمـــي أوراق العمل من حيـــث تركيزهم علـــى مادة 
وموضـــوع المؤتمـــر بصورة احترافيـــة وغلبة أصحاب الخبـــرة الطويلة في هذا 
المجـــال من اقتصاديين ونفســـيين وخبـــراء في التدريب بمزيـــج متجانس من 
مختلـــف األعمـــار مع كـــون الشـــباب العنصر األكثر حضـــورًا من ناحيـــة، ووجود 
كوادر نســـائية متميزة، وحضور جاد ومثابرة الفتة للنظر ألعضاء الجمعية من 

إداريين حاليين وسابقين وطاقم تنظيمي راق.
متطلعـــًا إلـــى الحصـــول علـــى أوراق العمل التـــي عرضت في المؤتمـــر ومحاولة 
تلخيصها ونشـــرها في األعمدة التالية – لمن تســـمح شـــركاتهم أو مؤسســـاتهم 
بنشـــرها – لكي تعم الفائدة وإشـــاعة مفهوم الصحة النفسية والشاملة وأهميتها 
فـــي بيئـــة عمل مؤيـــدة لإلنتاج، كمـــا تحفز هـــذه الفعاليات المهتميـــن بالتدريب 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية بمملكة البحرين على تتبع ســـرد بدايـــات هذا القطاع 
المهـــم حتـــى الوقت الحاضر، كالتلمذة المهنية مثاالً في تمكين الكوادر الوطنية 
فـــي إدارة عجلـــة االقتصاد الوطني كما ســـطرته القـــوى العاملـــة البحرينية في 
شـــركات مثـــل شـــركة نفط البحريـــن “بابكو” وشـــركة ألومنيـــوم البحريـــن “ألبا”، 
وغيرها من مؤسســـات منذ عقود حتى وقتنـــا الحاضر، من ناحية، ودور مملكة 
البحرين منذ زهاء ثلث قرن واهتمامها بمجال الصحة النفسية في بيئة العمل، 

من ناحية أخرى، وهذا ما سنغطيه في القادم من مقاالت.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

المخلصون.. الكل يعرفهم
تمثـــل جهود وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية عبر برامـــج الحماية والرعاية 
الرعايـــة  للمواطنيـــن والمقيميـــن لمختلـــف األعمـــار، عبـــر إدارة  االجتماعيـــة 
والحمايـــة بالوزارة، قصص نجاح مضيئة، وقد أثمر تحديث الوزارة المســـتمر 
آلليـــات العمـــل واألنظمـــة والتشـــريعات، خصوصـــا بعد صـــدور قانـــون العدالة 
اإلصالحية، بعدد من البرامج المهمة، الرامية لتعزيز وتلبية احتياجات الطفل، 
والمرأة، واألســـرة، وكبار الســـن، على حد ســـواء، يضاف إليها المرجع الخاص 
بالطفـــل، والـــذي يتألف من 69 مادة، شـــملت كل ما يتعلـــق بالحماية، والرعاية 

المطلوبة له.
كل هذه البرامج التي تقودها الســـواعد الوطنية الوفية، تتماشـــى مع الكرامة 
اإلنســـانية، والحمايـــة االجتماعيـــة، وبمـــا يحقـــق خفضـــا منشـــودا فـــي نســـبة 
المشكالت، والتحديات، والصراعات األسرية المؤسفة، وهو ما يحدث بالفعل.
وعـــالوة علـــى دار رعايـــة الطفولـــة والتـــي تهتـــم برعايـــة األطفـــال مجهولـــي 
الوالديـــن، واأليتـــام وأبناء األســـر المتصدعـــة، هناك أيضا مركـــز حماية الطفل 
الـــذي يعنـــى بحمايـــة وتقييـــم وإيـــواء الطفـــل المتعـــرض لســـوء المعاملـــة، 
واإلهمـــال، واالعتـــداءات الجنســـية، حيث يقدم كل ســـبل الرعايـــة واالهتمام 
له، وقد أوجدت الوزارة أيضا خط نجدة ومســـاندة للطفل، وخدمات مستمرة 
ومتطورة لإلرشـــاد األسري والنفســـي “برامج التوفيق والرعاية األسرية” ودار 
األمان للعنف األســـري، والمختص بإيواء النســـاء والفتيات واألســـر المتعرضة 

للعنف األسري.
وتقـــدم دار الكرامة للرعايـــة االجتماعية المعنية باإليواء المؤقت للمتســـولين 
والمتشـــردين، والترخيص لمكاتب اإلرشاد النفسي، ورعاية المسنين وغيرها، 

الكثير من الجهود االستثنائية والمؤثرة في بناء المجتمع البحريني النبيل.
كل ما يفعله المخلصون هنا، يجب أن يذكر منا، بالشكر والتقدير والعرفان، ألن 
مســـاعيهم تفضي بإبقاء جميع مكونـــات المجتمع، ضمن محيطهم االجتماعي 
الطبيعي، وبشكل ينعكس بالخير على ازدهار المملكة ونمائها وسلمها األهلي.
أشـــكر وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان علـــى دوره المهم 
والملهم بكل ذلك، والشـــكر موصول لمديرة إدارة الرعاية االجتماعية بالوزارة 
هدى الحمود التي تعمل كثيرًا وال تتحدث عن ذلك، لكننا وغيرنا نعلم. ودمتم 

بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حديث اليوم يرجع بنا إلى زمن ما قبل التاريخ، إلى زمن الفيلســـوف الكبير 
ســـقراط، الذي عاش في أثينا باليونان )469 - 399 ق.م(، ســـقراط كان يرى 
أن الحيـــاة الســـهلة ال تســـتحق العيش بها، ولديه معتقـــدات معينة أهمها أن 
السعادة يمكن الحصول عليها عن طريق الجهد اإلنساني من خالل السيطرة 

العقالنية والهدوء الداخلي.
من المعروف أن ســـقراط ســـجل عدة محطات في تاريخ السعادة، باعتباره 
أول شخصية في الغرب تجادل في موضوع الحصول على السعادة، إليمانه 
بإمكانيـــة الوصـــول إليها من خالل توظيـــف العقل والجهد اإلنســـاني، وفي 
إطـــار التوضيح يمكننـــا أن نتوقف قليـــالً لتحليل البيئة المتشـــائمة للوجود 
اإلنســـاني، وهي تلك البيئة التي نشـــأ فيها ســـقراط، فكان الســـائد لديهم أن 
الســـعادة عملـــة نـــادرة ومخصصة لمن خصتهـــم اآللهة فقط، وســـأنطلق هنا 
من القاعدة الجميلة التي آمن بها ســـقراط وهي “الســـعادة هي ما يريده كل 
النـــاس”، وهـــي حًقا قاعـــدة تنطبق علينا جميًعا، لكنها تواجه برياح شـــديدة 
تـــارة وأعاصيـــر عاتيـــة تارة أخـــرى، وعند البعـــض يمكن مواجهتهـــا للزالزل 

والبراكين.
أعزائـــي.. هكذا قد يتوهـــم البعض، ويفترضون النتائـــج التي تخيب األمل، 

وتجعل ما يريدون كالعملة النادرة التي ال تتواجد إال لدى البعض، ببساطة، 
أرى أن الســـعادة هـــي الرؤيـــة الخالصة، مفتاحها المواءمـــة بين كل ما نريد، 
والحـــرص على اســـتخدام المال الذي نملـــك بالطريقة الصحيحة لتحســـين 
حياتنـــا، وتحقيـــق التناغم النفســـي الذي ينقلنـــا لحالة من الســـالم والهدوء 
الداخلي، كل ذلك يحتاج إلى مجهود إنساني كما يقول سقراط. وفعالً، فإن 
الجميع يرغب في الســـعادة بشـــكل طبيعي، وعليه فإننا نســـتطيع الحصول 
عليها بالجهد البشـــري وتعلم أســـرارها البســـيطة، واعتماد الحياة األخالقية 
بكل مقوماتها للوصول لعالقات اجتماعية ناجحة، تســـاعد في تكوين خط 

متوازن بين الروح والرغبات، كيف؟
كل ما سبق يتحقق من خالل خلطة استراتيجية “ابدأ صح وال تنس الرب” 
وانظر إلى من حولك من البشـــر، فلهم من التقدير واالحترام ما يستحقون، 
وعليك من التوقير لنفسك ما يدفعها نحو السمو باألخالق، أشبعها احتراًما 
كي تستشـــعر قيمة االحترام، وتعطيه بجزل وفير لكل من يســـتحق، وهكذا 
تكـــون العمليـــة فـــي اندفاعـــك نحو الطريـــق والســـبيل بروح مفعمـــة بطاقة 
العطـــاء المتبـــادل لنفســـك ولغيـــرك، وهـــذا ما يؤدي إلـــى حياة أكثر ســـعادة 

تحصل من خاللها على عملتك النادرة.

د. حورية الديري

عملة نادرة

ماذا بقي لكي تسارع الواليات المتحدة األميركية والمجتمع الدولي 
باإلعـــالن مـــن جديد بـــأن جماعة الحوثـــي جماعة إرهابيـــة؟ وما هو 
تعريـــف اإلرهـــاب إذا بعـــد كل مـــا ارتكبته تلـــك الجماعة مـــن إرهاب 

ومذابح بالمدنيين.
غريـــب جـــدا هـــذا التراخـــي األميركـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الجماعة 
بإجـــراءات حاســـمة وعقوبات رادعة، تماما كمـــا كان غريبا أن قامت 
إدارة بايـــدن فـــي بداية العام الماضي بإزاحة تلـــك الجماعة من على 

قائمة اإلرهاب األميركية.
لقـــد اســـتفادت تلـــك الجماعـــة كثيـــرا مـــن رفـــع العقوبـــات األميركية 
وواصلـــت العربـــدة وواصلـــت تلقـــي الســـالح والطائـــرات المســـيرة 
مـــن إيران لكـــي تزعزع أمن المنطقـــة برمتها وليس فقط الســـعودية 

واإلمارات.

ويتوقـــع أن يتفاقـــم الوضـــع وتزداد العربـــدة التي تمارســـها الجماعة 
باســـتخدام الطائرات اإليرانية في ظل هذا التراخي العالمي الغريب 

الذي ليس له ما يبرره.
فعلـــى الرغم من اعتـــراف المجتمـــع الدولي والواليـــات المتحدة بأن 
مـــا تقوم بـــه تلك الجماعة إرهـــاب وقتل للمدنيين وضرب الســـتقرار 
المنطقـــة وأمـــن التجـــارة العالميـــة، إال أن الواليـــات المتحـــدة ال تزال 

تدرس إعادة وضع تلك الجماعة على قائمة اإلرهاب.
وطالما أن هناك دراسة، فمعنى ذلك أن القرار قد يصدر وقد ال يصدر، 
وهذا أمر يؤدي إلى الكثير من الشك حول سياسة الرئيس بايدن في 
المنطقة في الوقت الراهن في ظل العربدة التي تمارســـها إيران في 

المنطقة باستخدام أذرعها المختلفة.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

جماعة الحوثي والتراخي األميركي



تشــارك الفنانة شيرين في بطولة مسلســل “ملف سري” 
للنجم هاني ســامة والذي يتواصل تصويره بشكل يومي 
للعرض في شــهر رمضان المقبل، حيث تجســد شيرين 

دور والدة بطل العمل هاني سامة.
مسلسل “ملف سري” تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن 

الباســي ويشــارك في بطولته إلى جانب ســامة، عائشة بن 
أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، 

إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين.

تســتعد النجمــة أصالــة نصري؛ إلحيــاء حفــل غنائي في 
المملكة العربية السعودية ضمن حفات موسم الرياض، 
ويشــاركها في الحفــل الفنان عايض، وذلــك يوم األربعاء 
الموافق 26 من شــهر ينايــر الجاري، وتقــدم خاله باقة 

مميزة من أشهر أغنياتها.
وكانــت النجمة أصالة قد طرحــت أغنيتها الجديدة “أنا دخيل 

الله”، واألغنية من ألبومها الخليجي الجديد، وهو ميني ألبوم بعنوان “ال تشــكُ 
للناس”، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طال.

موسم الرياضملف سري
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يقيمهـــا  التـــي  البرامـــج  ضمـــن 
للعـــام  البحريـــن   - القصـــة  ملتقـــى 
الجديـــد، أقـــام في اآلونـــة األخيرة 
أمســـية افتراضيـــة عبـــر برنامجـــه 
الـــزووم؛ لتجربـــة قصصيـــة للكاتبة 
والروائيـــة القاصـــة خديجة عباس 
أدبـــي  لقـــاء  فـــي  الملتقـــى.  عضـــو 
حـــول تجربتهـــا القصصيـــة والتـــي 
مـــن خاللهـــا تعـــرف الحضـــور على 
فـــي  األدبيـــة  وميولهـــا  تجربتهـــا 
الكتابـــة الســـردية والظـــروف التي 
مـــرت بهـــا أثنـــاء تجربتهـــا، حيـــث 

تحدثت قائلة: 
كنت دائما مؤمنة بأن الموهبة تولد 
مـــع االنســـان؛ مـــن أجـــل أن يصنـــع 
نفســـه ليكـــون مؤثـــرا في الســـاحة 
الثقافيـــة إلـــى جانـــب أنـــداده مـــن 
الكتـــاب ويحقق ما كان يصبو إليه، 
ويمتلـــك القدرة على تكوين نفســـه 
من خالل تلك العناصر التي تصقله 
الذيـــن  الموهوبيـــن  بيـــن  كموهبـــة 

يكتبون في عالم السرد. 
وأضافـــت خديجة عبـــاس، فبدأت 
حينها بكتابـــة الرواية، وهي رواية 
“حكايـــة عـــارف”، روايـــة اجتماعية 

عاطفيـــة فـــي عـــدد مـــن الفصـــول 
والتـــي كانـــت هـــي باكـــورة نتاجي 
األدبـــي، فكـــم كنـــت فخـــورة بهـــذا 
شـــجعني  الـــذي  األدبـــي  اإلنجـــاز 

ألخطو لألمام.
أكتـــب  أن  حاولـــت  بعدهـــا،  ومـــن 
تجربتـــي األخرى فـــي كتابة القصة 
وتشـــجيعي  روايتـــي  نجـــاح  بعـــد 
مـــن بعـــض المهتمين فـــي مثل هذا 
الفضـــل  لهـــم  كان  فقـــد  المجـــال، 
فـــي وصولـــي هـــذه المرحلـــة، كان 
القصـــة  لملتقـــى  أيضـــا  انضمامـــي 
شـــجعني  الـــذي  األســـاس  الدافـــع 
وجعلني استمر من خالل حضوري 
األعضـــاء،  الزمـــالء  اإلخـــوة  مـــع 
فقـــد اســـتفدت كثيـــرا. وهـــا أنـــا ذا 
اليـــوم أكتب ولـــدي اآلن مخطوطة 
قصصيـــة بعنوان “خصـــالت ملونة” 

تحت المراجعة وستصدر قريبا.
بـــاب  فتـــح  حوارهـــا  نهايـــة  وفـــي 
المداخالت للمتابعيـــن للقاء، حيث 
اســـتمعت للمداخالت واألسئلة من 
قبل الحضـــور. أدار اللقاء والقاصة 
في أدب الطفل نســـرين النور عضو 

الملتقى.

خديجة عباس: ملتقى القصة 
شجعني على استمرارية الكتابة

مرور 
14 عاًما 

على بداية 
عرض الحلقة 

األولى من مسلسل 
الجريمة الجماهيري 
.”Breaking Bad“ الناجح

وتم تقييم المسلسل بـ 
)10/9.4(، واحتل المركز الثالث 

في موقع IMDB ألفضل 
المسلسالت في التاريخ.

tariq_albahhar

“العين السينمائي” يفتتح بفيلم فنلندي يعرض أول مرة خليجيا
انطلقـــت  الجاهلـــي،  بقلعـــة  العيـــن،  مدينـــة  فـــي 
فعاليـــات مهرجـــان “العين الســـينمائي” في دورته 
الرابعـــة، والتـــي تقام تحت رعايـــة عضو المجلس 
التنفيـــذي إلمـــارة أبوظبـــي الشـــيخ ســـلطان بـــن 
طحنون آل نهيان تحت شعار “سينما المستقبل”.

وشـــهد حفـــل االفتتـــاح عـــرض الفيلـــم الفنلنـــدي 
“الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك”، 
فـــي عرضه الخليجـــي األول، تأكيـــًدا على التنوع 
والتميـــز في اختيـــارات المهرجان لباقـــة من أميز 
األفالم، ما يســـهم في تبـــادل الثقافات والخبرات 
الســـينمائية، ومساعدة الجيل الســـينمائي الواعد 

في اكتساب المعرفة خالل األفالم العالمية.
وشـــهد حفـــل االفتتاح تكريم نخبة مـــن المؤثرين 
في صناعة الفن في المنطقة، احتفاء بمســـيرتهم 
الحافلـــة بالعديـــد مـــن اإلنجـــازات، وهـــم المنتـــج 
خالـــد  الراحـــل  الكويتـــي  والمخـــرج  والكاتـــب 
الصديق، وهـــو أحد رواد الحركة الســـينمائية في 
الكويـــت، حيـــث انتج وأخـــرج أول فيلـــم كويتي 
روائـــي طويل بعنـــوان “بس يا بحـــر” العام 1972، 
ونـــال العديـــد مـــن الجوائـــز والتكريمـــات العالمية 
الطويلـــة،  الفنيـــة  بمســـيرته  احتفـــاء  والعربيـــة 
والمنتج والفنان اإلماراتي ســـلطان النيادي، الذي 
ســـخر حياتـــه وإبداعاته الفنية من أجـــل االرتقاء 
األعمـــال  مـــن  العديـــد  مقدًمـــا  اإلماراتـــي،  بالفـــن 
المحلية التي جســـد من خاللها شخصيات ال تزال 
محفورة في ذاكرة المشاهد اإلماراتي والخليجي 

والعربـــي حتـــى اآلن، كمـــا اســـتعرض مـــن خاللها 
مراحـــل مختلفة ومهمة من تاريخ دولة اإلمارات، 
الشـــناوي،  طـــارق  المصـــري  الســـينمائي  والناقـــد 
إذ يعتبـــر من أهـــم وأبـــرز النقاد الســـينمائيين في 
المنطقـــة، ونـــال العديد مـــن الجوائـــز والتكريمات 
عـــن كتاباتـــه النقديـــة وتأثيرهـــا اإليجابـــي علـــى 

المشهد السينمائي العربي والخليجي. 
وأثنـــاء حفـــل االفتتاح قـــال مؤســـس ومدير عام 
المهرجـــان عامر ســـالمين المري: إننـــا اليوم وعلى 
أرض اإلمـــارات قبلة الفـــن والفنانين، وفي مدينة 
العين الســـاحرة وســـط األجواء الشتوية الخالبة، 
ال نحتفـــل بافتتاح الـــدورة الرابعة مـــن المهرجان 
فقـــط، إنمـــا نحتفـــي أيًضـــا بمـــرور 4 ســـنوات من 
“العيـــن  حققهـــا  التـــي  واإلنجـــازات  المكاســـب 
الســـينمائي”، الذي جسد أحالًما وطموحات كبيرة 
فـــي دوراته الســـابقة، فـــي زمـــن كادت تجف فيه 
اإلنتاجـــات الســـينمائية بســـبب جائحـــة “كورونا”، 

وظل مستمًرا باعتباره مركز إشعاع ثقافي وفني، 
في دعم المواهـــب الواعدة وإعداد صناع األفالم 
الشباب، وعرض أفضل اإلنتاجات السينمائية في 

المنطقة.
وأضاف أن المهرجان اســـتقطب خالل 4 سنوات، 
طويـــاًل  إماراتًيـــا  فيلًمـــا   167 منهـــا  فيلًمـــا،   293
وقصيـــًرا و30 فيلًمـــا مـــن العالـــم، إلـــى جانب أهم 
األفـــالم الخليجيـــة والعربيـــة، أغلبها فـــي عرضها 
الخليجي والعالمي األول، ُرشحت منها أفالم إلى 
جوائـــز األوســـكار، كما شـــهدت الدورات الســـابقة 
إبرام اتفاقات وعقد شراكات ليكون منصة لخدمة 
صناع الســـينما، كما شـــهدت مســـابقات المهرجان 
والدة عـــدد من صناع ســـينما الشـــباب منذ دورته 
األولـــى والذيـــن اســـتمروا فـــي تقديـــم إبداعاتهم 
حتى الدورة الحالية، من خالل مســـابقات “الصقر 
الطلبـــة  و”أفـــالم  والقصيـــر”  الطويـــل  اإلماراتـــي 

والمقيمين”.

أوشك المؤلف محمد هشام عبية على االنتهاء من كتابة 
مسلســل النجمة منة شــلبي “بطلوع الروح”، المقرر 
انطــاق تصويره منتصف األســبوع المقبــل في دولة 
لبنان، إذ انتهى مــن كتابة 10 حلقات وتتبقى 5 حلقات 

فقط اســتعداًدا النطاقه. وتشــارك فــي بطولة العمل 
النجمة الكبيرة إلهام شاهين، وأحمد داود، أحمد السعدني 

ومحمد حاتم، وتأليف محمد هشام عبية. ومن المقرر أن يعرض المسلسل 
في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

بطلوع الروح

تدشين “حكاية حب في زمن الكورونا” للقائد بـ “أسرة األدباء”
توثيق الفترة التي سببت رعًبا ال يستهان به في كل أرجاء العالم

أقامـــت أســـرة األدبـــاء والكتـــاب مســـاء 
أمس األول حفال لتدشـــين رواية “حكاية 
حب في زمـــن الكورونا” للشـــاعر الروائي 
عبدالحميـــد القائـــد، حضرهـــا نخبـــة مـــن 
وقدمهـــا  األســـرة،  وأصدقـــاء  المهتميـــن 
الناقـــد فهد حســـين، مســـلطا الضوء على 
تجربـــة القائـــد الروائيـــة والجهـــد الكبيـــر 

والملكة األصيلة عنده.
وتقـــع الروايـــة في 174 صفحـــة وطبعت 
بـــدار “اســـكرايب” للنشـــر والتوزيـــع فـــي 
القاهـــرة، والغـــالف والروايـــة بأكملهـــا من 
تصميـــم المصمـــم جمـــال الخيـــاط، وهـــي 
عبارة عن محاولة لتوثيق لفترة الكورونا، 
وهي الفترة التي ســـببت رعًبا ال يســـتهان 
واختطفـــت  العالـــم  أرجـــاء  كل  فـــي  بـــه 
مالييـــن األرواح. فـــي خضـــم هـــذا األلـــم 
والمأســـاة تخـــرج حكايـــة حـــب فـــي زمن 

الكورونا... حب نادر بكل مواصفاته.
بعدهـــا قرأ القائـــد جزءا مـــن الرواية هذا 

نصه: 
كان الوقت مساًء.

يناير  في  القاهرة  من  عائًدا  كــان  عندما 
مطار  في  التجهيزات  أن  يالحظ   2020
لدرجة  مسح  هناك  الــعــادة.  بخالف  بلده 

ــيــــن. بـــــدأ رعـــب  ــادمــ ــقــ ــ حــــــــرارة ال
ــا يــقــتــرب.  ــ ــورون ــكــ ــ ال

تقريًبا  شــهــر  خـــالل 
ــروس  ــيــ ــ ــف ــ ــدأ ال ــ ــبـ ــ يـ

نــــشــــاطــــه فــــــي هــــذه 
الــحــالــمــة. يفقد  الــجــزيــرة 

ويفقد  توازنه  العالم  أو  البلد 
الناس رباط جأشهم. كأنه زلزال 

يقضي على األخضر واليابس.

إلـــى  فيهـــرع  بالمـــرض  أختـــه  تصـــاب 
المستشـــفى. هنـــاك يـــرى عينيـــن تنظران 
إليه بدهشـــة واستغراب وكأنها رأت شيًئا 
صاعًقـــا. عينـــا طبيبـــة حســـناء تونســـية، 
ال ترفـــع عيناهـــا عنـــه. هنـــا يبـــدأ الفصـــل 
الغرائبـــي.. هنا يولد الشـــغف الغريب. هو 

ربما يشبه أحدا تعرفه... ربما... ربما.
تغلـــق المؤسســـات الحكومية والشـــركات 
أبوابها وتقفل المطاعم والمقاهي وتصبح 
القهـــوة وحيـــدة... كل شـــيء مقفل حتى 
القلوب المذعورة، كل شـــيء يتحُول إلى 
العالـــم االفتراضـــي. وســـط هـــذا الخراب 

يولـــد حـــب غيـــر عـــادي 
قمـــة  فـــي  بـــل 

الغرابـــة. يتطـــوع البطـــل في المستشـــفى 
مرشًدا نفســـًيا لمرضى الكورونا وأهاليهم 
فهـــذا المرض هـــز أركان النفوس. ويلتقي 

بحاالت إنسانية ووقائع حزينة جًدا.
البطل مهووس بالزمن ويشـــعر أو يّدعي 
األزمنـــة  صـــوت  يســـمع  أن  بإمكانـــه  أن 
الفائتـــة. ينطلـــق مـــع تلـــك الحســـناء إلى 
الربع الخالي محاواًل أن يســـمع من تحت 
الرمـــال أصوات قوم عـــاد وثمود ويعتقد 
أنهـــم مـــا زالـــوا يعيشـــون تحـــت الرمـــال 
العميقـــة وكثبان الربـــع الخالي المجهول. 

المنطقـــة  هـــذه  فـــي  تحـــدث  مفاجـــآت 
وأحـــداث مثيـــرة غيـــر متوقعـــة. يغـــرق 
فـــي حب عميق مع الحســـناء التونســـية 
لكنهـــا فجـــأة تختفي دون ســـبب واضح. 
بعد فترة يكتشـــف أنها عـــادت إلى بلدها 
بخدعـــة ماكـــرة من أحدهـــم. يتوجه إلى 
تونـــس ويلتقـــي بحبيبتـــه وهنـــاك يـــزور 
األماكـــن األثريـــة ويســـمع صـــوت الزمـــن 
الســـحيق. فـــي تونـــس تنتظـــره مفاجـــأة 
أو صدمـــة ربما ال تحـــدث إال في الخيال 
تزلـــزل كيانـــه. ويظـــل كل ذلـــك ســـًرا ال 

ينطق به ألحد. 
فـــي النهاية هـــو في الطائرة مـــع حبيبته 
ممســـكا بيديها طوال الرحلة، وهو يقول 
لهـــا: ال ســـؤال قبلك وال ســـؤال بعدك.. ال 

سؤال أبًدا.
كان  الطائرة.  سّلم  من  ينزالن 
ناثًرا  بغزارة  يهطل  المطر 
على  اللؤلؤية  حّباته 
الـــــوجـــــوه وعـــلـــى 
ــار.  ــطــ ــمــ ــ ال أرض 
إنــهــا إيــقــاعــات فــرح 
بالعاشقين.. عشُق  احتفااًل 

يشبه قوس قزح.

أسامة الماجد
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أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب أن الرعاية الفائقة التي تحظى بها 
الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه واهتمام 
ومســاندة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا جعلت المملكة في 
مصاف الدول العالمية الكبرى رياضيًا وســاهمت في تحقيق المزيد من اإلنجازات، مقدمًا ســموه التهاني والتبريكات إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى مونديال كأس 

العالم للمرة السادسة في تاريخه.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن تأهـــل المنتخـــب الوطنـــي إلـــى 
كأس العالـــم 2023 يتفق تمامًا مع الرعاية 
الكبيـــرة التي تحظى بها الحركة الرياضية 
من جاللـــة الملك المفـــدى وحرص جاللته 
الدائم على توفير أشكال الدعم والمساندة 
للمنتخبـــات الوطنية في ســـبيل رفع اســـم 
وعلـــم البحرين عاليًا في مختلف المحافل 

والمشاركات الخارجية.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالـــدور البـــارز الـــذي يلعبـــه ســـمو 

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي 
تهيئـــة األجواء المثالية لكافـــة المنتخبات 
واألنديـــة الوطنية في المحافل الخارجية 
والتـــي أســـهمت فـــي تســـجيل العديد من 
اإلنجـــازات، ودور ســـموه الكبيـــر والبـــارز 
في تقديـــم كامل الدعم للمنتخب الوطني 

األول لكرة اليد في البطولة اآلسيوية.
 كما أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة بجهود رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة اليد علي عيســـى إسحاقي 
فـــي توفيـــر األجـــواء المميـــزة للمنتخـــب 
الوطني، مثمنًا سموه الجهود البارزة التي 
بذلهـــا الالعبيـــن والـــروح القتاليـــة العاليـــة 
التـــي قدموهـــا طـــوال المباريات الســـابقة 
ومطالبًا سموه الالعبين بتقديم المزيد من 
الجهـــود فـــي المباريات القادمة، كما أشـــاد 
ســـموه بجهـــود الجهازين الفنـــي واإلداري 
ودورهـــم البارز في تســـجيل هـــذا اإلنجاز 

المشرف.

ناصر بن حمد: تأهل منتخب اليد إلى كأس العالم ثمرة دعم جاللة الملك
أشاد باهتمام ومساندة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

اللجنة اإلعالمية

تأهــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد إلــى نهائيــات كأس العالــم 2023، بعــد فوزه علــى المنتخــب العراقــي )34/31( في 
البطولــة اآلســيوية العشــرين ليحجز إحــدى البطاقات المؤهلة للمونديال للمرة السادســة في تاريــخ اليد البحرينية. 
وبعــد فــوز األمــس يكــون منتخبنا قد حجز بطاقة الوصول إلى الدور قبل النهائي فــي البطولة، وفي انتظاره مباراة 
قادمة أمام المنتخب اإليراني للمنافسة على المركز األول في المجموعة الثانية من الدور الرئيس ومالقاة صاحب 

المركز الثاني في المجموعة األولى. 

ونجـــح منتخبنـــا فـــي حســـم األمـــور 
فيهـــا  قـــدم  مبـــاراة  فـــي  لصالحـــه 
المنتخـــب العراقـــي أفضـــل عروضـــه 
فـــي البطولة وكان ندًا قويًا، خصوصا 
فـــي النصف األول من الشـــوط الثاني 
واســـتعاد  المبـــاراة  إلـــى  عـــاد  بعدمـــا 
الشـــوط  انتهـــى عليـــه  الـــذي  الفـــارق 
األول لمصلحة المنتخب بفارق ثالثة 

أهداف )18/15(.

منتخبنـــا لـــم يقـــدم مســـتواه المعهود 
فـــي هـــذه المبـــاراة، وكانت المشـــكلة 
الدفاعيـــة واضحـــة علـــى أداء الفريق 
وبانت الثغـــرات الدفاعية في مركزي 
الدائـــرة واألجنحـــة، وهـــو مـــا شـــكل 
إزعاجـــًا واضحًا بالنســـبة لنا وبســـببها 
تلقـــى منتخبنـــا العديـــد مـــن األهداف 

بالكيفية نفسها.
فـــي الشـــوط الثانـــي وبعـــد أن عـــادل 

المنتخـــب العراقـــي النتيجة )22/22(، 
اســـتعاد منتخبنـــا جزًءا من مســـتواه 
لتـــدارك الموقـــف والعودة مـــن جديد 
مـــن  ذلـــك  فـــي  التقـــدم ونجـــح  إلـــى 
العـــودة إلى فـــارق األربعة والخمســـة 
أهداف )31/26(، ومعها سارت األمور 
لمصلحة المنتخب في حسم النتيجة 
لصالحـــه وتأكيد تفوقه فـــي الخروج 

بنقاط المباراة.

“األحمـر” يتأهـل للمونديـال للمـرة السادسـة
بعد فوزه على العراق في البطولة اآلسيوية لكرة اليد

 األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب

 رفـــع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة خالص التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البـــالد حضـــرة صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
المفـــدى، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
تأهـــل المنتخب الوطنـــي لكرة اليد إلى 

نهائيات كأس العالم 2023. 
واعتبر الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة اإلنجاز الرياضي الكبير لمنتخب 
كرة اليد تجسيدًا حقيقيا لما يحظى به 
القطـــاع الرياضـــي من رعايـــة واهتمام 
القيادة الرشـــيدة وترجمـــًة لتوجيهاتها 
الســـامي بتوفيـــر كافـــة اإلمكانات التي 
تعـــزز مكانـــة البحريـــن علـــى الســـاحة 

الرياضية إقليميًا وقاريًا وعالميًا. 
كما هنأ الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 

الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
االولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة على هـــذا اإلنجاز 
الكبير، مشـــيدًا بدعم سموهما الواضح 
للمنتخبات الوطنية وتحفيزهما الدائم 
لها؛ من أجل بلوغ أعلى مراتب اإلنجاز 

في مختلف التظاهرات الرياضية.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة أن تأهـــل المنتخب الوطني إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم للمـــرة السادســـة 
اليـــد  يثبـــت مجـــددًا علـــو كعـــب كـــرة 
البحرينية ويرسخ مكانتها الرائدة على 
الســـاحة القاريـــة، ويؤكـــد أن البحريـــن 
غنيـــة بالطاقـــات القـــادرة علـــى التميـــز 
والتفوق ورفع علم المملكة عاليًا خفاقًا 

في مختلف المحافل الرياضية.

 هنأ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء باإلنجاز

 سلمان بن إبراهيم: التأهل يعزز مكانة البحرين آسيويا

سلمان بن إبراهيم 

اللجنة اإلعالمية

أشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشئون الشباب باالنتصار 
الـــذي حققـــه قرطبـــة االســـباني على 
خيريـــز ديبورتيفـــو بنتيجة )4/صفر( 
.)nd RFEF) 2 في الدوري االسباني

بـــن  الشـــيخ ناصـــر   وأوضـــح ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة أن مســـيرة قرطبـــة 
االســـباني بالرئاســـة البحرينية تسير 
وفق مواصلة تحقيق أهداف الفريق 
فـــي ظـــل المســـتويات البـــارزة التي 
يقدمهـــا الفريق في الدوري، مشـــيرًا 
ســـموه إلى حرصه على دعم الفريق 

من أجل تحقيق كامل األهداف.
 وبين ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الـــروح العالية التي يتمتع 

بهـــا الفريق دافعًا لتحقيق المزيد من 
المكاســـب في الدوري خـــالل الفترة 
القادمـــة، متمنيًا ســـموه للفريق دوام 
الجـــوالت  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

القادمة.
 وعـــزز قرطبـــة االســـباني صدارتـــه 

للمجموعـــة الرابعـــة بعـــد فـــوزه على 
/4( بنتيجـــة  ديبورتيفـــو  خيريـــز 
صفـــر(، رافعًا رصيده إلـــى 43 نقطة، 
حيث ســـجل أهداف الفريـــق أدريان 
فوينتس )هدفين(، ومحمد بو زيدي 

وعمر بيردومو.

عزز صدارته للمجموعة الرابعة بالدوري اإلسباني

ناصر بن حمد يشيد بانتصار قرطبة على خيريز برباعية

فرحة العبي قرطبة اإلسباني

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أكـــد النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
أن مـــا حققته كـــرة اليـــد البحرينية 
من إنجازات مشـــرفة يأتـــي تأكيدا 
لما تحظـــى به الرياضـــة في مملكة 
البحريـــن من رعايـــة ودعم كبيرين 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفـــة، واهتمام ودعـــم ولي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة لقطـــاع الرياضـــة، 
األمر الذي أسهم في تطور الرياضة 
ورفع مستوى الرياضيين، وانعكس 
علـــى إحـــراز النتائـــج المتميزة في 
مختلف المشـــاركات، مقدما ســـموه 
إلـــى جاللـــة  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء، بمناســـبة تأهـــل المنتخب 

الـــى  اليـــد  لكـــرة  االول  الوطنـــي 
مونديـــال كأس العالـــم 2023 للمرة 

السادسة في تاريخ كرة اليد.
وثمن ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة الجهـــود المتميـــزة التي 
يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الخطـــط  إطـــالق  فـــي  خليفـــة،  آل 
واالســـتراتيجيات الهادفة للنهوض 
بالرياضـــة والرياضييـــن، ما ســـاهم 
في تحقيق مزيد من المنجزات في 

هذا القطاع الحيوي.

وتابع ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
باإلنجـــازات  “نفخـــر  خليفـــة  آل 
التي حققتهـــا كرة اليـــد البحرينية، 
والتي اســـتطاعت أن تضع بصمات 
واضحة فـــي مختلف المشـــاركات، 
الحضـــور  مـــن  عـــززت  والتـــي 
البحريني القوي على مســـتوى لعبة 
كرة اليد قاريا ودوليا”، مهنئا سموه 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
اليـــد النائب علي اســـحاقي وجميع 
وأعضـــاء ومنتســـبي االتحـــاد بهذه 

النتيجة المشـــرفة، مشـــيدا ســـموه 
بالمســـتويات الكبيـــرة التـــي قدمها 
منافســـات  فـــي  المنتخـــب  أفـــراد 
للبطولـــة  العشـــرين  النســـخة 
المقامـــة  اليـــد  لكـــرة  اآلســـيوية 
حاليـــا بالمملكـــة العربية الســـعودية 
أن  ســـموه  ومتطلعـــا  الشـــقيقة، 
يواصـــل المنتخب عروضـــه القوية 
الوصـــول إلـــى أبعد نقطـــة في هذا 
التجمـــع الرياضي والمنافســـة على 

سمو الشيخ خالد بن حمداللقب.

سموه يهنئ بوصول المنتخب للمرة السادسة لكأس العالم

خالد بن حمد: نفخر بالنتائج المشرفة لكرة اليد البحرينية

سمو الشيخ ناصر بن حمد  

اللجنة اإلعالمية



ثمـــن رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للمبارزة 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  تفضـــل 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برعاية حفل افتتاح بطولة العالم للمبارزة 
لفئة الناشـــئين التـــي اختتمت مؤخرا في 

مملكة البحرين.
ورفـــع رئيـــس االتحاد البحرينـــي للمبارزة 
عظيم التقدير واالمتنان إلى سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد على تفضل ســـموه برعاية 
وتشريف حفل االفتتاح، مضيفا: “باسمي 
وباسم أعضاء االتحاد البحريني للمبارزة 
نتشـــرف ونفتخـــر بتشـــريف ســـموه حفل 
افتتـــاح بطولـــة العالـــم للمبـــارزة مما كان 
لـــه اآلثر الكبير والدافـــع نحو بذل الجهود 
الحثيثـــة؛ لتحقيـــق مزيـــد مـــن المكاســـب 
واإلنجازات الرياضية األقليمية والدولية 
التـــي تعـــزز من مكانـــة البحريـــن وتميزها 

على خارطة العالم.

وأكد الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة 
بأن دعم القيادة الرياضية والهيئة العامة 
للرياضة واللجنة األولمبية البحرينية كان 
لهـــا الفضـــل فيما وصلت له لعبـــة المبارزة 
وتواجدها المستمر في المحافل الدولية، 
وأن االتحـــاد يمتلك خطة طموحة للرقي 
باللعبـــة إلى أعلى المســـتويات وتطويرها 
بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرياضية 
“باتـــت  مضيفـــا:  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
لـــدى  متميـــزة  ســـمعة  تمتلـــك  البحريـــن 
االتحـــاد الدولـــي للعبـــة المبـــارزة نظير ما 
قدمتـــه علـــى مـــدى ســـنوات متتابعة من 
مستوى الفت على المستويات كافة التي 
تتطلبهـــا بطـــوالت العالم من حســـن إدارة 
وتنظيـــم وتوفيـــر أفضـــل الســـبل إلنجاح 
مســـتوى  علـــى  المهمـــة  األحـــداث  هـــذه 

العالم”.
وأوضح رئيس االتحاد البحريني للمبارزة 
بـــأن المرحلة القادمة تتطلـــب البناء على 
اإلنجـــازات المتحققـــة علـــى أرض الواقع 
مســـتويات  إلـــى  واالنتقـــال  وتعزيزهـــا 
متقدمة تماشـــيا مـــع األهداف المنشـــودة 

مـــن قبـــل منظومـــة العمـــل الرياضية في 
مملكة البحرين.

وكانـــت بطولـــة كأس العالـــم للمبـــارزة قد 
اختتمـــت مؤخـــرا فـــي مملكـــة البحريـــن 
بتتويـــج المنتخـــب المصـــري بالميداليـــة 
الذهبية في منافســـات الفـــرق، فيما أحرز 
العـــب المنتخـــب المصري محمد ياســـين 
ذهبيـــة الفـــردي، في البطولـــة التي ضمت 

19 فريقا بمجموع 120 العبا.

اللجنة اإلعالمية

خطـة طموحـة للرقـي باللعبـة ألعلـى المستويـات
ثمن رعاية خالد بن حمد لبطولة العالم.. اتحاد المبارزة: 

لقطة من منافسات البطولة

حلبة البحرين الدولية

الدوليـــة  البحريـــن  فـــي حلبـــة  انطلقـــت 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
األوســـط” الجولـــة األولـــى واالفتتاحيـــة 
روتاكـــس  البحريـــن  تحـــدي  لبطولـــة 
ماكـــس للكارتنـــج، وذلـــك علـــى مضمـــار 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للكارتنج والتي 
فئـــات  ضمـــن  كبيـــرة  مشـــاركة  شـــهدت 
البطـــوالت المختلفة من نخبـــة المواهب 
فـــي المنطقـــة. وانطلقـــت أولـــى جوالت 
البطولـــة المحليـــة يـــوم الســـبت الماضي 
 CIKالــــ العالميـــة  الحلبـــة  مضمـــار  علـــى 
والبالـــغ طوله 1.414 كيلومتر، كما وتقام 
هذه البطولة بتنظيـــم من حلبة البحرين 
الدوليـــة واالتحـــاد البحريني للســـيارات 

وبالتعاون مع نادي البحرين للكارتنج. 
مـــن تحقيـــق  وتمكـــن نجاشـــي رشـــدان 
الختامـــي  الســـباق  المركـــز األول ضمـــن 
دقيقـــة   13 محققـــا  األولـــى  للجولـــة 

ومـــع  لفـــة   15 ضمـــن  ثانيـــة  و38.355 
تنافس بين 10 ســـائقين مشاركين ضمن 
فئـــة ماكـــس ســـينيرز، وثانيا فهـــد المقلة 

وثالثا لويس سميث.
أمـــا فئـــة الماكس جونيورز والتي شـــارك 
لـــوكا  تمكـــن  حيـــث  متســـابقا   11 بهـــا 
هيوقتون من تحقيق المركز األول وذلك 
في 13 دقيقة و53.351 ثانية، وجاء في 

المركـــز الثانـــي محمد والي وفـــي المركز 
الثالث غريس غرانثام وخلفه تايم يجال.
فئـــة المايكـــرو ماكـــس تصدرها يوســـف 
الغيـــث وذلـــك بعـــد إنهائه لـ9 لفـــات على 
المضمـــار العالمي، بينما جاء خالد النجار 
أوال ضمـــن فئـــة مينـــي ماكـــس ومنهيـــا 
الســـباق الختامي للجولة األولـــى، وثانيا 

راشد بن سلمان آل خليفة.

مشاركة كبيرة ضمن فئات البطوالت المختلفة

انطالق أولى جوالت تحدي البحرين “روتاكس ماكس للكارتنج”

اللجنة اإلعالمية

المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  تعقـــد 
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  لمنافســـات 
دورة ألعاب غرب آســـيا البارالمبية 
برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل 
خليفـــة رئيـــس اللجنـــة البارالمبية 
صحفيـــا  مؤتمـــرا  البحرينيـــة 
الســـاعة  )الثالثـــاء(  اليـــوم  مســـاء 
7 مســـاء فـــي فنـــدق الراديســـون 
بلـــو )الدبلومـــات( - قاعة الســـفراء 
لإلعـــالن عـــن تفاصيل اســـتضافة 
المقـــرر  للـــدورة  البحريـــن  مملكـــة 
 18-28 الفتـــرة  خـــالل  إقامتهـــا 
فبراير 2022، بحضور الدكتور عبد 
الرزاق بني رشـــيد رئيـــس االتحاد 
آســـيا،  غـــرب  لمنطقـــة  البارالمبـــي 
واألميـــن العـــام للجنـــة البارالمبية 
البحرينية علـــي الماجد، والدكتور 

األميـــن  جعفـــر  إبراهيـــم  مصبـــاح 
العـــام لالتحـــاد البارالمبـــي لمنطقة 
غـــرب آســـيا، وحســـن عبداللطيف 

المدير التنفيذي لدورة. 
 ومـــن المنتظـــر أن يشـــهد المؤتمر 
بعـــض  عـــن  الكشـــف  الصحفـــي 
الخاصـــة  المبدئيـــة  التفاصيـــل 
برعايـــة  تحظـــى  التـــي  بالـــدورة 
كريمـــة من ســـمو الشـــيخ خالد بن 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية. 
المنظمـــة  اللجنـــة  ودعـــت   
مختلف وســـائل اإلعـــالم المحلية 
والخارجية، لتغطية وقائع المؤتمر 
ســـيخصص  والـــذي  الصحافـــي، 
أيضـــا لإلجابة عن كافة تســـاؤالت 

ممثلي وسائل اإلعالم.

إعالن تفاصيل النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا

مؤتمر صحافي للجنة البارالمبية البحرينية اليوم

محمد ين دعيج
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تشكيل اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي برئاسة عيسى عبدالرحيم

صــدر عــن النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة العامــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، قرار رقم 1 لســنة 2022 بشــأن تشــكيل 
اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي للعام 2022، برئاسة رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للرياضة 

للجميع عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي. 

وتضـــم اللجنة المنظمة العليـــا في عضويتها ممثلين 
عـــن كل مـــن: المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
الشـــباب  شـــئون  وزارة  للرياضـــة،  العامـــة  الهيئـــة 

وزارة  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  والرياضـــة، 
التربيـــة والتعليـــم، وزارة الداخليـــة، وزارة الصحـــة، 
وزارة الدفاع، وزارة اإلعالم، وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، جامعـــة البحريـــن، باإلضافة لممثل عن 

كل محافظة من محافظات المملكة. 
ومـــن المقرر أن تعقـــد اللجنة اجتماعها األول التخاذ 
جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ البرامج 
والفعاليات الرياضيـــة لالحتفال باليوم الرياضي بما 

يتناسب مع اإلجراءات االحترازية.

الهيئة العامة للرياضة

إبراهيم بن سلمان

 أوقعـــت قرعـــة بطولـــة األنديـــة العربيـــة 
األربعيـــن للكرة الطائرة التي ســـتحتضنها 
تونـــس مـــن 15 لغايـــة 27 فبرايـــر المقبل، 
نادي داركليب ممثل الوطن في المجموعة 
الرابعـــة التـــي تضـــم كال مـــن البيشـــمركة 
العراقي، الشعلة اليمني والسيب العماني.

جاء ذلك في مراســـم يحـــب القرعة التي 
جرت مســـاء األحد الماضـــي بمقر االتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائرة بحضـــور رئيس 
الشـــيخ  والعربـــي  البحرينـــي  االتحاديـــن 
علـــي بـــن محمد آل خليفة وعـــدد من كبار 

الضيوف والمدعوين.
كالتالـــي:  األنديـــة  باقـــي  توزيـــع  وجـــاء 
كاظمة الكويتي، األولمبي الميلي الكتامي 
األردنـــي،  الحســـين  شـــباب  الجزائـــري، 
الليبـــي  الســـويحلي  التونســـي،  الترجـــي 

والوافـــي  الكامـــل  األولـــى(،  )المجموعـــة 
العماني، الريان القطري، الكويت الكويتي، 
الصداقـــة الفلســـطيني، األهلـــي طرابلـــس 
ســـنجل  الثانيـــة(،  )المجموعـــة  الليبـــي 
الفلســـطيني، خيبل اليمني، غازي الجنوب 
مســـتقبل  القطـــري،  األهلـــي  العراقـــي، 

المرسى التونسي )المجموعة الثالثة(.
وتعليقا على مجريات القرعة أوضح عضو 
مجلس إدارة نادي داركليب عباس صالح 
أن القرعـــة تعـــد مناســـبة لفريقـــه، مشـــيرا 
إلى أن المجموعة ليســـت صعبة وليســـت 
بالســـهلة وأن داركليب سيدخل منافسات 
البطولـــة مـــن أجل المنافســـة علـــى اللقب 
بعدما ســـبق وأن نافس بقوة في النســـخة 
32 التـــي أقيمت بتونس عام 2014 بعدما 

أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية.
وأشـــار صالح إلى أن النـــادي من المحتمل 
أن يدعـــم صفوفـــه مشـــيدا بدعـــم الهيئـــة 

العامة للرياضة.
يذكـــر أن النســـخة األخيـــرة مـــن البطولـــة 
أقيمت في 2020 بجمهورية مصر العربية 
وفـــاز بلقبها األهلي المصري على حســـاب 
الزمالـــك وأحـــرز األهلي البحرينـــي المركز 

الثالث.

 بعد سحب قرعة بطولة األندية العربية للطائرة

 صالح: مجموعتنا مناسبة وداركليب يتطلع للقب

 عباس صالح

حسن علي

اللجنة اإلعالمية

ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، صباح 
يـــوم اإلثنيـــن اللقـــاء المرئـــي الخاص 
بعرض مشـــروعات وبرامـــج اإلدارات 
واألقســـام للهيئـــة، والـــذي تـــم خاللـــه 
عرض اإلنجازات واألهـــداف التي تم 
تحقيقهـــا فـــي العام 2021، ومناقشـــة 
المشروعات والبرامج المقرر تنفيذها 
في العام الجاري، وذلك بهدف تطوير 
بيـــن  العمـــل وتعزيـــز التواصـــل  آليـــة 

الموظفين وتبادل الخبرات. 
 وفـــي بدايـــة االجتمـــاع نقـــل عســـكر 
تحيات ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 

األولمبيـــة البحرينيـــة، وأثنـــى عســـكر 
واإلنجـــازات  الجبـــارة  الجهـــود  علـــى 
الكبيـــرة التـــي حققهـــا موظفـــو الهيئة 
العامـــة للرياضـــة فـــي فتـــرة قياســـية 
منذ تأسيســـها في شهر مايو من العام 

الماضـــي، معرًبـــا عـــن اعتـــزازه بهـــذه 
اإلنجـــازات التي تعكس مـــدى اهتمام 
الموظفيـــن بتطوير القطـــاع الرياضي 
فـــي مملكـــة البحريـــن وارتقائه ألعلى 

المستويات. 
 وتـــم خـــالل االجتمـــاع تقديم عرض 
من مدراء اإلدارات ورؤســـاء األقسام 
حـــول المشـــروعات المقـــرر إنجازهـــا، 
والتي من شـــأنها أن تحقـــق األهداف 
بمـــا  للهيئـــة  والمؤسســـية  الوطنيـــة 
يتماشى مع سياسات المجلس األعلى 
عمـــل  وبرنامـــج  والرياضـــة  للشـــباب 
الحكومة، كما تم مناقشـــة التحديات 
التـــي قد تطرأ أثنـــاء مرحلة التطبيق، 
واقتـــراح الحلـــول والبدائل المناســـبة 

لضمان تنفيذه هذه المشروعات.

 عسكر يترأس اللقاء المرئي

الهيئة العامة للرياضة تناقش مشروعاتها لـ 2022

عبدالرحمن عسكر

عيسى عبدالرحيم
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مع جوائز فورية تبلغ قيمتها 500 دينار

“الوطني” يمدد عرضه للمرحلة األخيرة من “ديرة العيون” السكني

عـــن  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
تمديد عرضه لمســـتفيدي تمويل مزايا 
العقـــاري  الرهـــن  تمويـــل  أو  العقـــاري 
بشـــراء  للراغبيـــن  وذلـــك  المشـــترك 
وتملك الفلل الســـكنية المندرجة ضمن 
المرحلـــة األخيـــرة مـــن مشـــروع “ديرة 
 50 ســـيحظى  إذ  الســـكني،  العيـــون” 
عميـــل بجوائـــز نقديـــة فوريـــة بقيمـــة 
500 دينـــار بحرينـــي. ويقع المشـــروع 
العقاري لبنك اإلسكان في قلب مدينة 
“ديار المحرق” وهـــو يضم 1,061 فيال 
مصممـــة خصوًصـــا لتلبيـــة احتياجات 
األســـرة البحرينيـــة. وُيعد عـــرض بنك 
لنجـــاح  امتـــداًدا  الوطنـــي  البحريـــن 
الحملـــة األولـــى التـــي تـــم إطالقها في 
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي والتـــي منحت 

أصحـــاب الطلبات جوائـــز نقدية تصل 
بحرينـــي،  دينـــار   1,000 إلـــى  قيمتهـــا 
تنافســـي  فائـــدة  ســـعر  علـــى  عـــالوة 
وتغطيـــة القـــرض لقيمة العقـــار وفترة 
ســـداد تصـــل حتـــى 30 عاًمـــا، عمليـــة 
وتأميـــن  وسلســـة،  ســـريعة  موافقـــة 
مجانـــي ضـــد الحريـــق. باإلضافـــة إلى 
و  اإلداريـــة  الرســـوم  احتســـاب  عـــدم 

رسوم تثمين العقار.
حصريـــة  مزايـــا  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة   
“مزايـــا”  تمويـــل  مـــن  للمســـتفيدين 
العقاري، إذ تشـــمل اإلعفاء عن رســـوم 
كل مـــن التســـجيل العقاري لـــدى جهاز 
 )SLRB( المســـاحة والتسجيل العقاري
والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا 1.7 % مـــن قيمة 
العقـــار و التأميـــن على الحيـــاة لقرض 
مزايـــا العقاري الثانـــي، وذلك لتخفيف 
األعباء المترتبة عن شـــرائهم وتملكهم 

للمنازل. 
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة، 
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــّرح 

المصرفيـــة لألفـــراد في بنـــك البحرين 
الوطنـــي صباح عبـــد اللطيـــف الزياني 
الـــذي شـــهدناه  النجـــاح  أعقـــاب  “فـــي 
ســـابًقا، يســـعدنا أن نعلن عن طرح هذا 
العـــرض الحصـــري الـــذي من شـــأنه أن 
يمنح قيمة إضافية للراغبين بالشـــراء 
والتملك في مشـــروع “ديـــرة العيون”. 
وُيشـــكل هـــذا العـــرض فرصـــة لهـــؤالء 
الذين لم يتمكنوا من االنضمام إلينا في 

العـــرض األول واالســـتفادة مـــن الباقة 
الحصريـــة المقدمة آنـــذاك. ونحن، في 
بنـــك البحريـــن الوطني، نحـــرص دوًما 
علـــى تقديـــم أقـــوى وأفضـــل العروض 
مـــن  ُيعـــد جـــزًءا  الســـوق؛ كونـــه  فـــي 
استراتيجيتنا التي تركز على العمالء، 
إضافـــة إلـــى التزامنـــا بتنميـــة القطـــاع 
اإلســـكاني في البحريـــن. وعالوة على 
تخفيـــف الضغوطات واألعباء الناجمة 
ســـيحظى  جديـــد،  منـــزل  تملـــك  عـــن 
مـــا  وهـــو  رائعـــة  بمكافـــآت  العمـــالء 
يؤكـــد على مســـاعينا لتقديـــم األفضل 
لعمالئنـــا الكـــرام ووضعهـــم فـــي قلـــب 
عملياتنا. كما أننا نجدد دعمنا لشراكتنا 
االســـتراتيجية مع بنك اإلسكان وُنقدر 
يقدمهـــا  التـــي  االجتماعيـــة  القيمـــة 

لمجتمعنا”.
ويؤكـــد بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى 
بخيـــارات  العمـــالء  بتزويـــد  التزامـــه 
ســـكنية متنوعـــة مـــن خـــالل شـــراكته 

االستراتيجية مع بنك اإلسكان.

2.3 مليون دينار لتطوير منافذ المدينة الرياضية بالصخير
“االتصاالت” ترقي نظام مراقبة الطيف الترددي بـ 1.3 مليون

تنافست 4 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصـــة 
الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل  البلديـــات 
الســـعودي للتنميـــة إلبرام عقـــد لتنفيذ 
المدينـــة  منافـــذ  تطويـــر  مشـــروع 
الرياضية بالصخير )الشارع A والمنفذ 
وكان  أشـــهر،   6 مـــدة  فـــي  الجنوبـــي( 
أقـــل عطـــاء للشـــركة الشـــرقية إلنتاج 
األسفلت والخرسانة بنحو 2.3 مليون 
دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 3.6 

مليون دينار.
ووفق وصف المناقصة، فإنها تتضمن 
أعمال تطوير الشـــارع A المســـتحدث 
والذي يمتد لحوالي 866 مترا وبعرض 
27 متـــرا، إضافة إلى تطوير وتوســـعة 
الشارع الواقع جنوبي مدينة البحرين 
الرياضيـــة )بمســـمى المنفـــذ الجنوبي( 

متـــر   1,1150 لحوالـــي  يمتـــد  الـــذي 
وبعـــرض 34 متـــرا لمواكبـــة متطلبات 
الحركـــة المروريـــة للمدينـــة الرياضية 
ومركز المعارض والمؤتمرات الجديد.

أخـــرى  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
لوزارة األشـــغال لتحســـين شارع قصر 
الصافريـــة تنافســـت عليها 4 شـــركات 

للشـــركة الشـــرقية  أقـــل عطـــاء  وكان 
إلنتاج األسفلت والخرسانة بنحو 2.2 

مليون دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة 
تنظيم االتصاالت لترقية نظام مراقبة 
الطيـــف التـــرددي تقدمت إليها شـــركة 
 Rohde&Schwarz( هـــي  وحيـــدة 

 )Middle East and Africa FZ-LLC
بنحو 1.3 مليون دينار.

مناقصـــات   7 فتـــح  إجمـــاال  وتـــم 
ومزايـــدات تابعة لــــ 5 جهات حكومية 
بإجمالـــي 23 عطاء. وبلغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 7.6 مليون 

دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
أولهمـــا  )بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط 
لتوفيـــر خدمـــات الحمايـــة الكاثوديـــة 
المتخصصة لمعدات الشركة تنافست 
عليها شركتان وكان أقل عطاء لشركة 
العالمية التكنولوجيـــة الجديدة بنحو 
لطلـــب  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   517.7

شـــراء أنـــواع مختلفـــة مـــن األنابيـــب 
المســـتخدمة في المبـــادالت الحرارية 
وحـــدات  فـــي  الكائنـــة  والســـخانات 
مختلفـــة فـــي مصفاة بابكو، تنافســـت 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   5 عليهـــا 
لشـــركة خـــط التكنولوجيـــا للخدمـــات 

والتجارة بنحو 17.4 ألف دينار. 

صباح الزياني

وقعت طيـــران الخليج مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة دي إتش إل )DHL(، الشركة 
اللوجيســـتية الرائدة في العالم؛ وذلك 
التعـــاون  فـــرص  استكشـــاف  بهـــدف 
التجاري والتقني والشحن. حضر حفل 
التوقيـــع أعضـــاء اإلدارات التنفيذيـــة 
لطيران الخليج وشركة )DHL(، إذ وقع 
على مذكرة التفاهم في المقر الرئيس 
للناقلة الوطنية القائم بأعمال الرئيس 
التنفيـــذي لطيران الخليج وليد العلوي 
 DHL Express والرئيـــس التنفيذي لــــ

MENA، نور سليمان.
وقـــال العلـــوي “نحـــن حريصـــون دائًما 
على استكشـــاف ســـبل تعزيز شراكاتنا 
التجاريـــة والمشـــاركة فـــي القطاعـــات 
ذات الصلـــة بصناعـــة الطيـــران. تعتبر 
الخدمات اللوجســـتية جـــزًءا ال يتجزأ 

من عملياتنـــا اليومية، ونحن معجبون 
 ،)DHL( جـــًدا بالخدمـــات التي تقدمهـــا
لـــذا نتطلع إلـــى إقامة عالقـــات مثمرة 
بشـــكل متبادل مع هـــذا الناقل العالمي 

الشهير”. 
مـــن جانبـــه، قـــال ســـليمان” إن صناعة 
الطيـــران تتجه إلـــى التعافي بعد العام 

الصعب الذي شـــهدناه فـــي 2020، كما 
أن الرحـــالت الجويـــة تعود إلى ســـابق 
عهدها مع تخفيف قيود )كوفيد – 19( 
تدريجيـــًا. من هـــذا المنطلق، يســـعدنا 
توقيـــع مذكرة التفاهم هذه مع طيران 
للخدمـــات  الطريـــق  لتمهيـــد  الخليـــج 
الخليـــج  طيـــران  بيـــن  اللوجســـتية 

وشـــركة )DHL( وتعزيـــز عالقاتنـــا مـــع 
إحدى شـــركات الطيـــران المفضلة في 

المنطقة”.
تخـــدم طيـــران الخليج حالًيا شـــبكتها 
بمزيج من األسطول العريض والضيق 
المكون مـــن طائرات بوينج وإيرباص. 
بضيافتهـــا  الخليـــج  طيـــران  تشـــتهر 
العربية األصيلة، وتلتـــزم بريادتها في 
الصناعـــة من خالل تطويـــر المنتجات 
والخدمـــات التي تعكـــس االحتياجات 

والتطلعات المتغيرة لمسافريها.
أكثـــر  مـــن  المؤلـــف   )DHL( كادر 
من400,000 موظف في أكثر من 220 
دولـــة ومنطقـــة يعمل يومًيا لمســـاعدة 
العمـــالء على عبـــور الحدود والوصول 
إلى أســـواق جديـــدة وتنميـــة األعمال 

التجارية.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

“طيران الخليج” و “DHL” يستكشفان فرص التعاون التجاري والتقني والشحن

أقل عطاء أمل الحامد
)بالدينار( اسم الشركة المتقدمة عدد العطاءات وصف المناقصة / المزايدة اسم الجهة

517,707.30 Newtech International WLL 2 توفير خدمات الحماية الكاثودية المتخصصة
شركة نفط البحرين )بابكو(

17,408.60  TECHNO-LINE TRADING
& SERVICES W.L.L 5 طلب شراء أنواع مختلفة من األنابيب المستخدمة في المبادالت الحرارية 

والسخانات الكائنة في وحدات مختلفة في مصفاة بابكو

1,288,714,87  Rohde&Schwarz Middle
East and Africa FZ-LLC 1 ترقية نظام مراقبة الطيف الترددي هيئة تنظيم االتصاالت

4,800 ايفر فاين تريدينغ ذ.م.م 1 استثمار أرض نادي الحد الرياضي والثقافي وزارة شؤون الشباب والرياضة

2,297,290,00  EASTERN ASPHALT & MIXED
CONCRETE COMPANY 4 مشروع تطوير منافذ المدينة الرياضية بالصخير )الشارع A والمنفذ الجنوبي( وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني )الصندوق السعودي للتنمية(

1,249,967.40 UniData 6 توريد وتركيب الوسائط المتعددة والفيديو والصوتيات لقاعات مركز 
البحرين الدولي للمعارض والموتمرات الجديد هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“HUAWEI Video” يطلق باقة مختارة من فئات المحتوى الترفيهي األعلى تصنيفا
على قناة “يوسات YouSat” الفضائية حصريا لمستخدميه بالمنطقة

أطلـــق HUAWEI Video، وهو تطبيق بث 
محتـــوى الفيديـــو، مؤخرًا قناة “يوســـات” 
)YouSat( الفضائيـــة التـــي تتوّفر لعمالئه 
مجانًا على شـــكل خدمة “الفيديو حســـب 

الطلب”. 
ويشـــار إلـــى أن “يوســـات” )YouSat( هـــي 
قنـــاة فضائية ُتعد األولـــى من نوعها؛ نظرًا 
لدورها في إحداث نقلة نوعية في مفهوم 
وســـائل التواصل االجتماعـــي والمحطات 
الفضائيـــة، وتحظـــى بحضـــور قـــوي على 
وســـائل التواصل االجتماعـــي واإلنترنت، 
ومـــن أبرز ما تتســـم بـــه هذه المنصـــة أنها 
تمّكـــن صانعـــي المحتـــوى الطموحين من 
رفع وبـــث المحتوى الخاص بهم مباشـــرة 
لمئات الماليين من المشـــاهدين في جميع 
أنحـــاء منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا وأجزاء من أوروبا وآســـيا وســـائر 

أنحـــاء العالم من خـــالل خاصية البث عبر 
اإلنترنت.

 )YouSat( “يوســـات”  قنـــاة  القـــت  وقـــد 
الفضائيـــة إقبـــاالً كبيـــرًا مـــن قبـــل صانعي 
المحتـــوى فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا، وهي تبث محتواها على 
مدار الســـاعة وطوال أيام األسبوع، ويبلغ 

عدد مشاهديها 57 مليون في 30 دولة. 
وفضـــالً عـــن ذلـــك، هنـــاك بعـــض كبريـــات 
قطـــاع  مـــن  الالمعـــة  التجاريـــة  األســـماء 
الترفيه المتواجدة على المنصة، بما فيها: 
 Vicالواليـــات المتحدة األميركية(، و( Dax
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات   Mensa
ياســـر  ومحيـــي  األردن،  و”الســـينابتك” 
وقيـــس  )لبنـــان(،  مخـــول  وليـــا  )مصـــر(، 
هشـــام )العراق(، و”دايلر” )المملكة العربية 
)المغـــرب(  دروز”  و”ديـــزي  الســـعودية(، 

وغيرها الكثير.
 )YouSat( ”إن ما تتســـم به قناة “يوســـات
الفضائية من تنوع واســـع النطاق يشـــكل، 
في الواقع، أحد األســـباب الرئيسة الكامنة 

وراء نجاحها في المنطقة. 
تتيـــح  كقنـــاة  توفرهـــا  بفضـــل  واليـــوم، 
مشـــاهدة مقاطـــع الفيديو حســـب الطلب، 
فهذا من شـــأنه أن يوّســـع نطاق انتشـــارها 
لتصل إلـــى أكثر من 25 مليون مســـتخدم 
 HUAWEI تطبيـــق  علـــى  شـــهريا  نشـــط 
 )YouSat( ”وتزخـــر قناة “يوســـات .Video
الفضائيـــة بأكثر من 18 نوعـــًا من البرامج 
مـــن  يمّكنهـــا  ممـــا  الحصريـــة،  الترفيهيـــة 
تقديم طيف واســـع ومتنوع من المحتوى 

الترفيهي. 
مـــن ضمن تلـــك البرامـــج، فقرة “يـــو روك” 
)YouRock( المخصصـــة لمواكبـــة ميـــول 

وشـــغف الفنانيـــن الطموحيـــن، وفقرة “يو 
توّفـــر مســـاحة  التـــي   ،)YouFilm( فيلـــم” 
رحبة لعرض األفالم المســـتقلة والحلقات 
التعليميـــة واإلرشـــادية، وغيرهـــا المزيـــد، 
 )YouSat( ”ممـــا يجعل مـــن قناة “يوســـات

الفضائية وجهة لالســـتمتاع بأروع أوقات 
التسلية والترفيه.

وفـــي حـــال كنـــت مـــن محبـــي مشـــاهدة 
األلعـــاب التنافســـية، تقـــدم لك “يوســـات” 
)YouSat( موقع “يال ســـبورت” الذي يتيح 

لـــك إشـــباع شـــغفك وحماســـتك بمتابعـــة 
الرياضـــة  المنافســـات  أكثـــر  مـــن  بعـــض 
اإللكترونيـــة شـــهرة فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا. وهذا ليس كل 
بالكامـــل  مجّهـــزة  المنصـــة  إن  إذ  شـــيء، 
لتجعلـــك تضحـــك مـــن أعمـــاق قلبـــك مـــع 
فقـــرة YouLaugh، التـــي يتخللها عروض 
الكوميديـــا االرتجاليـــة لبعـــض مـــن أشـــهر 

نجوم الكوميديا اإلقليميين.
 )YouSat( “يوســـات”  قنـــاة  تزخـــر  كمـــا 
شـــامل  ترفيهـــي  بمحتـــوى  الفضائيـــة 
ومتنـــوع، ممـــا يجعلها القنـــاة التي ترضي 
جميـــع الميـــول واألذواق وتغطـــي جميـــع 
أشـــكال الترفيـــه والتواصـــل االجتماعـــي، 
والبرامـــج  الطهـــي  فنـــون  مـــن  بـــدءًا 
والعنايـــة  الحيـــاة  بأســـلوب  المتخصصـــة 

بالصحة والثقافة العامة وغيرها الكثير.

تـــرأس وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت كمال بن أحمـــد محمد، وفد الوزارة المشـــارك في 
االجتماع االستثنائي، الذي عقد صباح يوم األحد الموافق 23 يناير 2022، عبر االتصال 
المرئـــي بحضور الـــوزراء المعنيين بالنقل والمواصالت بـــدول مجلس التعاون الخليجي 

وبحضور األمين العام للمجلس نايف الحجرف.
وعقد االجتماع برئاســـة وزير النقل والخدمات اللوجســـتية بالمملكة العربية الســـعودية، 
رئيس الدورة الحالية، صالح بن ناصر الجاســـر، إذ تم خالل االجتماع مناقشـــة المرحلة 
التأسيســـية للهيئـــة الخليجيـــة للســـكك الحديديـــة ومراجعـــة الوثيقـــة الخاصـــة بمهـــام 

واختصاصات وإجراءات العمل التفصيلية والهيكل التنظيمي للهيئة. 
كمـــا تم إقرار الوثائـــق الخاصة بحوكمة عمل الهيئة ولوائح وإجراءات الموارد البشـــرية 
وتـــم التوافـــق على ما تضمنتـــه هذه الوثائق بعـــد تضمينها ما ورد مـــن مالحظات خالل 
االجتمـــاع. وفـــي ختام االجتماع، تـــم االتفاق على اســـتمرار اللقاءات بيـــن الفرق الفنية 
الستكمال الترتيبات المطلوبة لبدء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالعمل في أقرب 
فترة ممكنة.  وتكون وفد وزارة المواصالت واالتصاالت كل من سامي عبدهللا بوهزاع، 
وكيـــل الـــوزارة للنقـــل البـــري والبريد وندى يوســـف ديـــن، الوكيل المســـاعد للنقـــل البري 

وعبدالرحمن عقيل الجناحي، مستشار وزير المواصالت واالتصاالت.

مناقشة المرحلة التأسيسية للقطار الخليجي
االجتماع عقد عن بعد



بجمعيـــة  العقاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ذكـــر 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن 
والمتوسطة جواد علي أن اجتماع اللجنة 
األســـبوع الماضـــي، الـــذي عقـــد بحضـــور 
رئيس الجمعية النائب أحمد الســـلوم، كان 
لقاء تأسيسًيا تم فيه التعارف بين أعضاء 
اللجنـــة وأن االجتمـــاع األول للجنـــة أمس 
االثنين 24 يناير 2022 بحث استراتيجية 

وأهداف هذه اللجنة. 
ولخص جواد علي في تصريح له لـ “البالد 
العقاريـــة  اللجنـــة  أهـــداف  االقتصـــادي” 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن  بجمعيـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة في اآلتـــي: تعزيز 
الحكومـــي  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة 
والخـــاص وإيجـــاد مبـــادرات تســـاهم في 
القطـــاع  فـــي  االســـتثمار  برامـــج  تطويـــر 
العقاري، تحســـين بيئة االســـتثمار وإيجاد 
فـــرص اســـتثمارية جديـــدة فـــي القطـــاع 
العقاري، بناء القدرات الوطنية في القطاع 
بأهميـــة  الوعـــي  رفـــع مســـتوى  العقـــاري، 
القطـــاع العقاري من الناحيـــة االقتصادية 
ذات  الجهـــات  مـــع  العمـــل  واالجتماعيـــة، 
العالقة لتطوير برامج القطاع العقاري من 
الناحيـــة التقنية، العمل بشـــكل دؤوب مع 
الجهات ذات العالقة لتكون اللجنة شريكا 
فاعـــال فـــي صناعـــة التشـــريعات المتعلقة 
بالقطاع العقاري، تعزيز أواصر التعاون مع 
المنشـــآت العقارية والجهـــات ذات العالقة 
لتحســـين بيئة األعمال، زيادة قوة وتنوع 
الجذب االســـتثماري في القطـــاع العقاري 
لتنميـــة األصـــول العقاريـــة، وتفعيـــل دور 

المرأة كعنصر فعال في القطاع العقاري.

تشريع متكامل

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة العقاريـــة أن هنـــاك 
العديـــد من المقترحـــات المتعلقة بالقطاع 
العقـــاري مثل اإلســـكان، موضحا أن البنية 
تشـــريعا  تتطلـــب  لإلســـكان  التشـــريعية 
متكامـــال وقويـــا يدعـــم الملف اإلســـكاني. 
وتابع “تتمثل رؤية اللجنة في توفير البيئة 
المناســـبة ليكـــون القطاع العقـــاري قطاًعا 
منتًجـــا يواكـــب توجهـــات رؤيـــة المملكـــة 
2030، وأن يكـــون العقـــار صناعـــة فاعلة، 

االقتصاديـــة  لألنشـــطة  ممكنـــا  وشـــريكا 
واالجتماعيـــة المختلفة لتحقيـــق أهدافها 
بأعلـــى كفـــاءة ممكنـــة، والعمل علـــى بناء 
متطـــورة  األداء  متميـــزة  عقـــار  صناعـــة 
األدوات، واالســـتفادة المثلـــى من الفرص 
المتاحة، بتوفير بيئة محفزة وتفعيل دور 

الجهات ذات العالقة”.
وتتألف اللجنة العقارية من الرئيس جواد 
عبـــدهللا علـــي وعضويـــة كل مـــن هيثـــم 
جعفر الشـــاخوري، محمد محمـــود ميرزا، 
أنـــس خالد بومطيع، عبـــدهللا مراد وجابر 

عبدهللا.
وأكد رجـــل األعمال، عضـــو مجلس إدارة 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة 
لجنـــه  ورئيـــس  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
تطوير المؤسســـات متناهية الصغر، سيد 
العقاريـــة  اللجنـــة  أن  الموســـوي  محمـــد 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن  بجمعيـــة 
مرحلـــة  فـــي  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
فـــي  النظـــر  تســـتهدف  وهـــي  التأســـيس 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  المشـــكالت 
القطـــاع العقـــاري مثـــل إجـــراءات التملك 
األمـــد  الطويلـــة  والعقـــود  واالســـتثمار 

وغيرها. وأوضح أن اللجنة بصدد تجميع 
التحديـــات ومـــن  هـــذه  والوقـــوف علـــى 
ثـــم رفعها إلـــى الجهات الرســـمية المعنية 
بشـــؤون القطـــاع العقاري للنظـــر في حلها 
وتيســـيرها إذا مـــا كان هنـــاك تضـــارب أو 
عوائـــق في اللوائح واألنظمـــة الموجودة؛ 
مـــن أجل تنشـــيط واســـتمرارية نمـــو هذا 

القطاع.
وأضـــاف الموســـوي أنـــه يـــرى فـــي حـــال 
تعســـر تذليل هذه المشـــكالت إال بتعديل 
بعـــض اللوائـــح والتشـــريعات فـــال مانـــع، 
بإمـــكان الجهات المختصـــة رفع األمر إلى 
المشـــرعين )مجلـــس النواب( للنظـــر فيها 
قانونيـــة  وإيجـــاد مشـــروعات تعديـــالت 

تسهم في دعم القطاع العقاري.
وكان الموســـوي يـــرد علـــى استفســـارات 
األول  االجتمـــاع  أجنـــدة  بشـــأن  “البـــالد” 
الـــذي عقدتـــه اللجنـــة العقارية، األســـبوع 
الماضي، بحضور رئيـــس الجمعية النائب 
احمـــد الســـلوم، الـــذي أكـــد دعمـــه الكامل 
للجنـــة العقاريـــة ولعملهـــا ومـــا تمثلـــه من 
قطـــاع مهم فـــي مملكة البحريـــن، مضيفا 
انه بصفته رئيس جمعية البحرين لتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلـــس النواب، ســـيعمل على تقديم كل 
المرئيـــات والمقترحـــات التي ســـتعرضها 
اللجنـــة خـــالل عملهـــا، كمـــا ســـيرفع إلـــى 
التحديـــات  كل  المســـؤولة  الجهـــات 
والمشـــاكل التـــي تواجههـــم، مضيفـــا انـــه 
ســـيعمل علـــى بحـــث تلـــك الموضوعـــات 
والعمـــل علـــى تقديمهـــا كمقترحات داخل 
مجلس النـــواب وترجمتها إلـــى تعديالت 

تشريعية وقانونية.

ال تضارب

وبســـؤال الموســـوي ما إذا كان عمل هذه 
اللجنة واستراتيجيتها يتضارب مع لجان 
مشـــابهة مثل لجنة العقـــار بجمعية رجال 
األعمـــال البحرينيـــة ولجنة العقـــار بغرفة 
تجارة وصناعـــة البحرين، فأجاب بالقول 
“إنـــه ال تضـــارب في أهداف هـــذه اللجان، 
إذ إن اللجنـــة العقاريـــة بجمعيـــة البحرين 
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
عبارة عن أداة تربط بين الجمعية واللجان 
األخـــرى وهـــي معنيـــة بالمشـــكالت التـــي 
تواجـــه المكاتـــب الصغيـــرة والمتوســـطة 
وعددهـــا  العقـــاري  لقطـــاع  فـــي  العاملـــة 
كبيـــر فـــي المملكـــة بينما لجنـــة العقار في 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة، على 
التجـــار  بكبـــار  مختصـــة  المثـــال،  ســـبيل 
مشـــاريعهم  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
واســـتثماراتهم العقارية، لذا فهم يرفعون 
مرئياتهـــم للجهات المختصـــة بالعقار، كما 
أن اللجنـــة العقارية فـــي جمعية البحرين 
لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
ترفـــع مرئياتهـــا للجهـــات ذات العالقـــة”. 
وتابـــع “اللجنـــة اقتصاديـــة مهنيـــة بحتـــة 
ليـــس لديها هيـــكل قانوني مثـــل النوادي 
والمطاعـــم وغيرهـــا”. واختتم الموســـوي 
تصريحـــه “إنـــه معروف فـــي جميع أنحاء 
العالـــم أن القطاع العقـــاري يحتاج للدعم 
والتطويـــر، وذلـــك الدعـــم قـــد يتمثل في 
تعديل األنظمة والقوانين التي تصب في 
ازدهـــار القطاع ونموه واســـتدامته وذلك 
هـــدف اســـتراتيجي تســـعى إليـــه اللجنـــة 

العقارية”.

عزوز علي

“عقارية الصغيرة والمتوسطة”: إليجاد مبادرات لتطوير االستثمار 
ما زالت في مرحلة التأسيس ورصد المعلومات وتحديات القطاع 

محمد الموسويجواد علي

حول
العالم

العقاريـــة  المســـاهمات  لجنـــة  أتمـــت 
“تصفيـــة” أضخم صفقـــة عقارية على 
بالمـــزاد  وذلـــك  الســـعودية،  مســـتوى 
العلنـــي الـــذي أقيـــم بمحافظـــة الخبـــر 
لبيـــع أرض مســـاهمة شـــاطئ القطيف 

بالكامل بأكثر من 4 مليارات ريال.
وأكدت “تصفية” أن إجراءات اإلفراغ 
تمهيـــًدا  وقـــت؛  أســـرع  فـــي  ســـتنجز 

لصرف حقوق المساهمين.

يذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف 
تزيـــد علـــى 5 مالييـــن متـــر مربـــع في 
جزيـــرة تـــاروت بالقطيـــف، مـــا يجعل 
قبـــل  مـــن  المباعـــة  األمتـــار  إجمالـــي 

“تصفية” منذ تشـــكيلها يتخطى حاجز 
الــــ 57 مليـــون متـــر مربـــع مـــن أراضي 
المناطـــق،  فـــي مختلـــف  المســـاهمات 
وذلـــك وفقا لمـــا أوردته وكالـــة األنباء 

السعودية “واس”، أمس األول.
ووصلـــت “تصفيـــة” إلـــى رقم قياســـي 
فـــي إجمالـــي المبالغ التـــي عملت على 
إعادتها لمصلحة المســـاهمين إذ بلغت 

حتى اليوم أكثر من 15 مليار ريال.

أطلقت شـــركة “َســـيف” للتطويـــر العقاري، إحدى الشـــركات 
المتخصصة في التطوير العقاري في دبي، مشروع “غاردينيا 
ليفينغـــز” بقيمة 150 مليـــون درهم )40.8 مليون دوالر ( في 
أرجـــان. وتعتبر “َســـيف” إحدى الشـــركات التابعة لمجموعة 
ســـيلجو ويقع مقرها دبي. حضر إطالق المشـــروع شـــاهزاد 
ساكسينا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيلجو والمؤسس 
المشـــارك والرئيس التنفيذي لشركة “َسيف”، وراهول كومار 
جوبتا، شـــريك في “َسيف”، وأمريت ساكسينا، مدير تطوير 
األعمال في مجموعة “ســـيلجو”. ومشروع غاردينيا ليفينغز 
تبلـــغ تكلفتـــه 150 مليـــون درهم وتطـــوره “َســـيف” للتطوير 
العقـــاري وهـــو مـــن المبانـــي الســـكنية فـــي أرجـــان. ويمتـــد 

المشـــروع المكـــون مـــن طابق أرضـــي + 6 طوابـــق والمزود 
بوســـائل الراحة على مســـاحة تتجاوز 55810 أقدام مربعة، 
ويضم المشروع 156 شقة، منها 90 شقة بغرفة نوم وصالة 

و 66 شقة مكونة من غرفتين وصالة.

ارتفـــع بنـــاء المســـاكن الجديـــدة فـــي الواليـــات المتحـــدة 
علـــى غيـــر المتوقـــع في ديســـمبر الماضي  وســـط اعتدال 
غيـــر معتاد لألحـــوال الجوية في الشـــتاء، لكـــن قفزة في 
األســـعار قـــد تعرقـــل النشـــاط فـــي األشـــهر المقبلة.وقالت 
وزارة التجـــارة األميركية،  إن بناء المســـاكن الجديدة زاد 
%1.4، إلى معدل سنوي قدره 1.702 مليون وحدة الشهر 
الماضـــي.وكان خبـــراء اقتصاديـــون اســـتطلعت رويتـــرز 
آراءهـــم قـــد توقعـــوا أن يهبـــط بناء المســـاكن إلـــى معدل 
قدره 1.650 مليون وحدة.وقفزت تصاريح بناء المساكن 

مستقبال 9.1 % إلى معدل قدره 1.873 مليون وحدة في 
ديسمبر 2021.

“تصفية” تنهي أعلى صفقة عقارية بتاريخ المساهمات بالسعودية

“َسيف” تطلق مشروع “غاردينيا ليفينغز” بدبي

ارتفاع بناء المساكن الجديدة بأميركا في ديسمبر

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  صـــرح 
العقاريـــة  البحريـــن  جمعيـــة 
فـــي  “إننـــا  العالـــي  عبدالعزيـــز 
مجلـــس إدارة جمعيـــة البحرين 
العقاريـــة نـــود أن نعلـــن للجميع 
ســـالمة جميع اإلجـــراءات التي 
تمـــت النتخـــاب المجلـــس طبقا 
أعمـــال  جميـــع  وأن  للقانـــون 
مـــا  حســـب  تجـــري  الجمعيـــة 
أتاحـــه القانـــون مـــن صالحيات 
رســـمية والتـــي تخـــول مجلس 
اإلدارة العمـــل بموجبهـــا”. وتابع 
بعـــدد  حاليـــا  يعمـــل  “المجلـــس 
6 أعضـــاء وذلـــك بعـــد اســـتقالة 
واعتـــذار نائب الرئيـــس ، وبناء 
علـــى ذلك قـــرر المجلس اعتماد 
نائـــب  منصبـــي  فـــي  التغييـــر 
الرئيس واألمين المالي ليصبح 
نائبـــا  عبـــدهللا  منصـــور  أحمـــد 
للرئيـــس وســـيد أفنـــدي األمين 
”أنـــه  العالـــي  وأوضـــح   . المالـــي” 
إيمانا من جمعية البحرين العقارية 
ورؤيتها المســـتقبلية لإلســـهام في 
تطويـــر الســـوق العقاريـــة وانطالقا 
نحو المســـاهمة في تحقيق الرؤية 
االقتصادية 2030 لمملكة البحرين 
والتي اطلقهـــا عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة فـــي أكتوبـــر 2008 كرؤيـــة 
اقتصادية شاملة للمملكة من شأنها 
تحديـــد وجهـــة واضحـــة للتطويـــر 
البحرينـــي،  لالقتصـــاد  المســـتمر 
وهـــي فـــي جوهرهـــا تعكـــس هدفا 
أساســـيا مشـــتركا يتمثـــل فـــي بناء 
المواطنيـــن  لكافـــة  أفضـــل  حيـــاة 
البحرينييـــن وما يصبـــو إليه جميع 
أعضـــاء الجمعيـــة والعامليـــن فـــي 

القطاع العقاري”.
 وتابـــع “من المقرر أن يقوم مجلس 
إدارة الجمعية بعرض بعض األمور 
المهمـــة علـــى الجمعيـــة العموميـــة 
عليهـــا،  األعضـــاء  موافقـــة  وأخـــذ 
توســـيع  علـــى  الموافقـــة  ومنهـــا 

لتشـــمل  العاملـــة  العضويـــة  دائـــرة 
العقارييـــن  الممتهنيـــن  جميـــع 
والمرخـــص لهـــم من قبل مؤسســـة 
نظـــام  العقـــاري، وكذلـــك  التنظيـــم 
الترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة 
مع اشـــتراط اكتســـاب الخبـــرة من 
خـــالل العمـــل فـــي لجـــان الجمعية، 
ومشـــروع امتـــالك واســـتثمار مقـــر 
مصـــدر  وتوفيـــر  للجمعيـــة  دائـــم 
مالي مســـتمر لها”. واستطرد العالي 
بالقـــول “للبـــدء والعمل علـــى تنفيذ 
وإنجاز هذه األمـــور تمت الموافقة 
بإجماع المجلس على تســـريع عمل 
لجنـــة الشـــؤون القانونيـــة وكذلـــك 
لتحقيـــق جزء من مطالب األعضاء 
والعقارييـــن وكذلـــك اإلعـــالن عـــن 
آليات تقديم المقترحات والمشاريع 
أو االعتراضـــات لتقديمهـــا لمجلس 
واآلليـــات  الطـــرق  واتبـــاع  اإلدارة 
العـــام  القانـــون  مـــع  المتوافقـــة 
للجمعيات األهلية المنضوية تحت 
مظلة إدارة دعم المنظمات األهلية 
بـــوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
وبما ينـــص عليه النظام األساســـي 
بعـــد  العقاريـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
إشـــباعها بالدراســـة واالستشـــارات 

القانونية بإشراف اللجنة”. 
واختتم العالي تصريحه بالقول إن 
جمعيـــة البحريـــن العقاريـــة لها هم 
وهـــدف واحـــد فقـــط وهـــو تحقيق 
التطلعـــات الراميـــة إلـــى تعزيز دور 
العقارييـــن بكافـــة تخصصاتهم في 
المجتمـــع وذلك بمـــا يخدم مصلحة 
الوطن والمواطنين بنهاية المطاف.

العالي: إجراءات انتخاب مجلس 
إدارة “البحرين العقارية” سليمة

المحرر االقتصادي

عبدالعزيز العالي

أعلنت انفســـتكورب، أمس، أن فريقها 
العقـــاري فـــي نيويورك أنجـــز صفقات 
بقيمـــة 4 مليـــارات دوالر تقريًبـــا العام 
الماضي، بما في ذلك عمليات الشـــراء 
والبيـــع. وقـــد اســـتحوذت المجموعة 
على أكثـــر من 200 عقـــار العام 2021 
تقـــدر قيمتهـــا بنحـــو 2.5 مليـــار دوالر 
وباعـــت بمـــا قيمتـــه قرابـــة 1.5 مليار 

دوالر.
تعليًقـــا على ذلك، قـــال رئيس مجلس 
انفســـتكورب،  فـــي  التنفيـــذي  اإلدارة 
المســـتوى  “أوجـــد  العارضـــي  محمـــد 
القياســـي لنشـــاط أعمالنا العقارية في 
أميـــركا الشـــمالية العـــام 2021 العديد 
مـــن الفـــرص للمســـاعدة في دفـــع نمو 
بمكانتهـــا  واحتفاظهـــا  انفســـتكورب 
كأفضل بائع ومشـــتٍر أجنبي للعقارات 
وأضـــاف  المتحـــدة”.  الواليـــات  فـــي 
“قبل انتشـــار الجائحـــة بوقت طويل، 
العقـــارات  فـــي  باالســـتثمار  التزمنـــا 
الســـكنية والصناعيـــة ألنهـــا مـــن أكثر 
وقـــد  للركـــود،  مقاومـــة  القطاعـــات 
أثبتـــت هذه االســـتراتيجية صوابيتها 
التغيـــرات  إلـــى  بالنظـــر  وجاذبيتهـــا 
فـــي النشـــاط االقتصـــادي وفـــي نمط 
الحياة المتســـارع بسبب كوفيد - 19. 
نتطلع إلـــى مواصلة النمو في منصتنا 
العقاريـــة في الواليـــات المتحدة التي 

نعتبرها سوًقا رئيسية”.
يذكـــر أن انفســـتكورب حـــددت العـــام 
2014 نطـــاق تركيزهـــا االســـتراتيجي 
علـــى العقـــارات الســـكنية والصناعية 
التـــي تمثـــل حالًيـــا نحـــو 95 % مـــن 
محفظة الشركة العقارية في الواليات 

جائحـــة  بقيـــت  وبينمـــا  المتحـــدة. 
كوفيد - 19 مصدًرا للقلق في أســـواق 
العقـــارات، فقـــد أوجـــدت فـــي الوقت 
نفسه فرًصا في هذا القطاع وساعدت 
في تعزيز زخم الشـــركة كمشتٍر وبائع 
نشـــط للغايـــة. وال تزال إســـتراتيجية 
الشـــركة موجهـــة نحـــو االســـتثمارات 
 Core المســـماة  التقليديـــة  العقاريـــة 
المضافـــة  القيمـــة  ذات  وتلـــك   Plus
الخفيفـــة والتـــي تعتقد أنهـــا يمكن أن 
تولد تدفقات نقدية قوية مع معدالت 
التـــي  األســـواق  فـــي  عاليـــة  إشـــغال 

تدعمها أسس اقتصادية متينة.
مايـــرز،  هيـــرب  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
العقـــاري  للقطـــاع  المشـــارك  الرئيـــس 
فـــي انفســـتكورب بأميـــركا الشـــمالية 
“أدركنا منذ فترة طويلة أن القطاعات 
الواليـــات  فـــي  الســـكنية والصناعيـــة 
العقـــارات  أكثـــر  مـــن  هـــي  المتحـــدة 
مرونة في الســـوق، ويســـعدنا أن نرى 
أن اقتناعنـــا هـــذا مســـتمر فـــي خلـــق 
فرص مقنعة لعمالئنا”.وأضاف مايكل 

للقطـــاع  المشـــارك  الرئيـــس  أوبرايـــن 
بأميـــركا  انفســـتكورب  فـــي  العقـــاري 
 2021 العـــام  بـــدأ  “عندمـــا  الشـــمالية 
كنـــا نـــدرك تماًمـــا التغّيـــرات القصيرة 
أن  يمكـــن  التـــي  األجـــل  والطويلـــة 
تحدثها جائحة كوفيد - 19 في سوق 
العقـــارات، فقـــد رأينـــا ظروًفـــا مؤاتية 
لالقتصاد الكلي توّلد التفاؤل المستمر 
في هذه القطاعات. وما زلنا متفائلين 
بالعـــام 2022 ونتطلـــع إلـــى مواصلـــة 

تطوير منصتنا”.
ومن المالمح الرئيسة والمنجزات في 
العام 2021، اســـتثمرت إنفســـتكورب 
مليار دوالر من رؤوس أموال العمالء 
في عقارات أميركية، وســـعت الشركة 
الصناعيـــة  العقـــارات  مـــن  أمالكهـــا 
األميركيـــة إلى قرابـــة 3.5 مليار دوالر 
مربـــع،  قـــدم  مليـــون   32 نحـــو  عبـــر 
تتألـــف من أكثر مـــن 425 مبنى، زادت 
الشركة أصولها السكنية في الواليات 
المتحـــدة إلى ما يقرب مـــن 4.1 مليار 
دوالر عبر نحو 18 ألف وحدة متعددة 
المساكن و2700 سرير سكن للطالب، 
أسســـت الشـــركة مشـــروًعا جديًدا مع 
صندوَقيـــن رائديـــن للثروة الســـيادية 
عقاريـــة  أصـــول  علـــى  لالســـتحواذ 
المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي  صناعيـــة 
فيلمـــان  ميشـــيل  الشـــركة  عينـــت 
 2021 العـــام  ديرينغتـــون  وباتريـــس 
وجيري ديفيـــس العام 2022 مديرين 

استشاريين في مجموعة العقارات.
ومنذ 1996، اســـتحوذت إنفستكورب 
بقيمـــة  عقـــار   1100 مـــن  أكثـــر  علـــى 

إجمالية تقارب 23 مليار دوالر.

وّسعت منصتها مع التركيز على العقارات الصناعية والسكنية

“انفستكورب العقارية” تنجز صفقات 
بأميركا بـ 4 مليارات دوالر في 2021

محمد العارضي
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مجلس األعمال البحريني األردني يبحث تعزيز الروابط االقتصادية
نمو صادرات المملكة إلى عّمان بنسبة 146 % في 2021

االجتماع األول لمجلس األعمال البحريني األردني 

وشـــركة  البحريـــن  صـــادرات  نظمـــت 
للتعريـــف  افتراضيـــة  نـــدوة  طلبـــات 
ببنـــود اتفاقيـــة التعـــاون فـــي تصدير 
مملكـــة  فـــي  المصنعـــة  المنتجـــات 
البحرين إلى فروع طلبات في الشرق 
المؤسســـات  دعـــم  بهـــدف  األوســـط؛ 
الصغيرة والمتوسطة عن طريق فتح 
آفاق أوســـع وأســـواق عالميـــة جديدة 
لهـــا مـــن خـــال فـــروع شـــركة طلبات 

المنتشرة في المنطقة. 
التـــي  االفتراضيـــة  النـــدوة  وتأتـــي 
أقيمـــت ضمـــن إطار تفعيـــل االتفاقية 
التـــي تـــم إبرامهـــا مـــن قبـــل الطرفين 
فـــي نوفمبر الماضي، إذ افتتح جدول 
أعمال الورشة المدير التنفيذي لشركة 
الســـاعاتي  هشـــام  البحريـــن  طلبـــات 
بكلمة ترحيبية بالحضور، واستعرض 
قصـــة نجـــاح طلبات، وكيف ســـاهمت 
الشركة في دعم المؤسسات الصغيرة 
وكيـــف  البحريـــن  فـــي  والمتوســـطة 
كلمـــة  تلتهـــا  النمـــو.  علـــى  ســـاعدتها 
رئيـــس العمليـــات بصـــادرات البحرين 
فاطمة عزيز رستم، إذ عبرت فيها عن 
الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل صادرات 
البحرين في نمو صادرات المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ومـــدى أهمية 
بناء أســـس قوية مع شـــركائنا لتعزيز 

والخدمـــات  المنتجـــات  وصـــول 
المصنعة في البحرين للعالمية.

وتطرقـــت شـــركة طلبات فـــي الندوة 
إلـــى اآلليـــة التـــي ســـيتم مـــن خالهـــا 
إدراج منتجات المؤسســـات الصغيرة 
صـــادرات  عمـــاء  مـــن  والمتوســـطة 
البحريـــن علـــى المنصـــة وعرضها عن 
طريـــق “طلبات مـــارت”، وهـــي منصة 

التجارة اإللكترونية السريعة لتوصيل 
األطعمة على مدار الســـاعة خال 20 
دقيقة فقط. وسيتم عرض المنتجات 
في قسم خاص بالمنتجات البحرينية 
علـــى طلبـــات مـــارت البحريـــن لمـــدة 
3 أشـــهر، وســـيتم تصديـــر المنتجـــات 
األكثر مبيًعا إلـــى طلبات مارت بدولة 

الكويت الشقيقة.

مـــن جانبها، صرحت رئيـــس العمليات 
عزيـــز  فاطمـــة  البحريـــن  بصـــادرات 
رســـتم بالقـــول “ يســـعدنا مـــن خـــال 
هـــذه االتفاقيـــة أن نســـهم فـــي تعزيز 
الشـــراكات االســـتراتيجية التـــي مـــن 
شـــأنها فتح أبواب التصدير لمنتجات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وتعريف األســـواق العالمية بالعامات 

مملكـــة  مـــن  تتخـــذ  التـــي  التجاريـــة 
البحريـــن مقـــرًا لهـــا وذلـــك مـــن خال 
أفـــرع طلبـــات، إذ تمهد هـــذه الخطوة 
لفتـــح الطريق لهـــذه المؤسســـات ألن 
تضـــع بصمتها في األســـواق اإلقليمية 

والدولية”. 
التنفيـــذي  المديـــر  مـــن جانبـــه، علـــق 
هشـــام  البحريـــن  طلبـــات  لشـــركات 

الساعاتي قائا “نحن فخورون بدعمنا 
للمنتج البحريني، ألننا نعلم يقيًنا مدى 
جودتـــه وقدرتـــه على المنافســـة على 
مســـتوى المنطقـــة، ونســـعى لتوســـيع 
قاعدة زبائنها. إننا نســـعى دائًما لدعم 
لذلـــك  البحرينييـــن،  األعمـــال  رواد 
اســـتراتيجيتنا  تتضمـــن  أن  حرصنـــا 
مبادرات لدعم المؤسسات المتوسطة 
والصغيـــرة. إنـــه مـــن دواعي ســـرورنا 
أن نعمل مع صـــادرات البحرين الذين 
أبدوا حماســـهم ودعمهم للمبادرة منذ 

البداية”.
منـــذ  البحريـــن  صـــادرات  ودعمـــت 
إنشـــائها وحتى نهاية 2021 الشركات 
المحلية للتوســـع إلى أسواق التصدير 
الدولية محققة أكثـــر من 130 مليون 
دوالر من الصـــادرات إلى أكثر من 57 
ســـوًقا حول العالم، وذلك منذ إنشائها 
فـــي العام 2018. كمـــا مكنت أكثر من 
23 % مـــن المصدريـــن مـــن الدخـــول 
إلـــى أســـواق جديـــدة ودعمـــت أكثـــر 
من 10 % مـــن المصدرين الجدد، في 
حين مثلـــت صـــادرات الخدمات أكثر 
من 7 % وشـــكلت صاحبـــات األعمال 
أكثـــر مـــن 30 % من عمـــاء صادرات 

البحرين.

تعاون بين “صادرات” و“طلبات” لدعم المنتجات المصنعة بالبحرين
فتح آفاق أوسع وأسواق عالمية جديدة
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مشاركة 20 مؤسسة صغيـرة ومتوسطـة في النـدوة االفتراضيــة
تعزيز الشراكات االستراتيجية وتعريف األسواق العالمية بالعالمات البحرينية

استعراض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال خليجيا
شـــارك الوكيل المســـاعد لتنمية الصناعة 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، 
خالد فهـــد العلوي، في أعمـــال االجتماع 
الصغيـــرة  المشـــروعات  للجنـــة  األول 
والـــذي  األعمـــال  وريـــادة  والمتوســـطة 
عقـــد بمقر األمانـــة العامة لـــدول مجلس 
فـــي  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
الريـــاض، إذ تضمن جدول األعمال عدًدا 
مـــن الموضوعـــات التي تختـــص بتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم 

ريادة األعمال.
وتم اســـتعراض عدد من المذكرات التي 
تتضمـــن قـــرار لجنـــة التعـــاون التجـــاري 
الحادي والســـتين القاضي بإنشـــاء لجنة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المشـــروعات 
وريـــادة األعمـــال لإلشـــراف علـــى تنفيذ 
رؤية مجلس التعاون في ريادة األعمال، 
ومتابعـــة أعمـــال فـــرق العمـــل المختصة 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  بالمشـــروعات 
بـــدول المجلـــس، إضافـــة إلـــى مناقشـــة 
توصيات المنتدى الخليجي األول لرواد 
األعمال، الـــذي عقد أواخر العام الماضي 
في ســـلطنة عمان، والتي تضمنت إقامة 
مـــع  بالتزامـــن  ســـنوي  بشـــكل  المنتـــدى 
االحتفاء بأسبوع ريادة األعمال العالمي 

في نوفمبر من كل عام، وتبني مشـــروع 
لدعـــم  موحـــدة  اســـتراتيجية  تطويـــر 
القطـــاع في دول الخليج بحيث تشـــمل 
علـــى عـــدد مـــن الركائـــز االســـتراتيجية 
كالحصـــول علـــى التمويـــل واالســـتثمار 
فـــي  طرحهـــا  وآليـــة  المؤسســـات  فـــي 
ســـوق األوراق المالية، دخول األســـواق، 

إجـــراءات  تســـهيل  القـــدرات،  بنـــاء 
الخليـــج،  بـــدول  التجـــاري  العمـــل  بـــدء 
تعزيـــز االبتـــكار والتكنولوجيـــا، تطويـــر 
تعزيـــز  بهـــدف  والتشـــريعات؛  القوانيـــن 
المحلـــي اإلجمالـــي والتوظيـــف  الناتـــج 
والصـــادرات، عـــاوًة على إيجـــاد قاعدة 
بيانات للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 

فـــرص  ودراســـة  المجلـــس  دول  فـــي 
ممارســـة األعمـــال مـــن حيـــث األنشـــطة 
الشـــراكات  خلـــق  لغـــرض  التجاريـــة 

والتكتات بين هذه المؤسسات.
وقال الوكيل المســـاعد لتنميـــة الصناعة 
خالـــد العلوي “تلعب ريـــادة األعمال دوًرا 
مهًما في دعـــم اقتصاديات دول مجلس 

التعاون لـــدول الخليج العربية، وأدركت 
مملكـــة البحرين أهمية هـــذا القطاع قبل 
سنواٍت عديدة حيث تم تأسيس مجلس 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي العام 2017 برئاســـة وزيـــر الصناعة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد، رئيـــس 
مجلـــس الوزراء، رئيـــس مجلس التنمية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  االقتصاديـــة 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بغرض 
المؤسســـات  تأســـيس  عمليـــات  تقويـــة 
الناشئة والصغيرة والمتوسطة وقدراتها 
لتحسين الجانب التنافسي في األسواق 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، إضافة 
لزيـــادة مســـاهمة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 
والتصدير ومســـتويات توظيـــف العمالة 

المحلية”.

جانب من االجتماع خالد العلوي

تـــرأس رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمال 
البحرينيـــة، أحمـــد عبـــدهللا بـــن هندي، 
ونظيـــره األردني، رئيـــس جمعية رجال 
األول  االجتمـــاع  األردنـــي  األعمـــال 
لمجلـــس األعمـــال البحرينـــي األردنـــي 
المشـــترك حمدي الطباع، الذي عقد عبر 
تقنية االتصال المرئي بمشـــاركة خيري 
عمرو وزير االستثمار األردني والسفير 
أحمـــد الرويعي ســـفير مملكـــة البحرين 
الهاشـــمية،  األردنيـــة  المملكـــة  لـــدى 
والســـفير رامي صالح وريكات العدوان 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  ســـفير 
الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين وقطاع 
واســـع من مجتمع األعمـــال في البلدين 
ضم رؤســـاء ومديري كبرى المؤسسات 
البحرينيـــة  التجاريـــة  والشـــركات 
مختلـــف  فـــي  العاملـــة  واألردنيـــة 
والمهتمـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
فـــي  المتوفـــرة  االســـتثمارية  بالفـــرص 
القطاع السياحي والمصرفي والعقاري 

وتجارة المواد الغذائية.
وأكـــد بـــن هندي خـــال االجتمـــاع على 
عمـــق وتميز العاقـــات التجاريـــة التي 
تربـــط قطـــاع األعمـــال فـــي المملكة مع 
شـــهدت  حيـــث  األردن  فـــي  نظرائهـــم 
حركـــة التجـــارة البينيـــة بيـــن الجانبين 
نشـــاًطا ملحوًظـــا فـــي الســـنة الماضية 
مقارنة بالسنوات الماضية إذ بلغ حجم 
التبادالت التجارية حوالي 146 مليون 

دوالر فـــي العـــام الماضـــي مقارنـــة بمـــا 
يقـــرب مـــن 92 مليـــون دوالر في ســـنة 
2020 أي بنســـبة ارتفـــاع قدرها 59 % 
وذلك بفضل نمـــو الصادرات البحرينية 
إلـــى األردن بنســـبة 146 % فـــي العـــام 
الصـــادرات  بحجـــم  مقارنـــة  الماضـــي 
فـــي ســـنة 2020م فـــي حين اســـتمرت 
الـــواردات البحرينيـــة مـــن األردن فـــي 
مستوياته المعهودة بحوالي 55 مليون 
تشـــكل  إذ  الماضـــي  العـــام  فـــي  دوالر 
الخضروات والفواكـــه والمواد الغذائية 
واألدوية من أهم السلع المستوردة من 

األردن.
ودعا بن هندي قطـــاع األعمال األردني 
إلـــى زيـــارة المملكـــة من أجـــل االطاع 
الواعـــدة  االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى 
المتاحـــة واالســـتفادة مـــن التســـهيات 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  والحوافـــز 

الموقرة بهدف استقطاب االستثمارات 
األجنبية عاوة على اتفاقيات التجارة 
الحرة للبحرين مع 22 دولة حول العالم 
من بينهـــا الواليات المتحدة األميركية، 
جغرافـــي  بموقـــع  المملكـــة  تتمتـــع  إذ 
اســـتراتيجي في وسط الخليج العربي 
وتتميـــز ببيئـــة تشـــريعية قويـــة وكلفة 
تحتيـــة  وبنيـــة  منخفضـــة  تشـــغيلية 
متطـــورة جاذبـــة لاســـتثمارات كونهـــا 
بوابة مثالية للوصول إلى أســـواق دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي واألســـواق 

التجارية الكبرى في المنطقة.
بـــدوره، أشـــاد الســـفير الرويعـــي بعمـــق 
التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات 
تجمـــع البلدين الشـــقيقين فـــي مختلف 
المجـــاالت ومتانـــة التواصـــل والتوافق 

في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين.
مـــن جهته، أشـــاد الســـفير األردني لدى 
البحريـــن بالعاقات األخوية الراســـخة 
الشـــقيقتين وحـــرص  المملكتيـــن  بيـــن 
البلديـــن  فـــي  الحكيمتيـــن  القيادتيـــن 
علـــى بـــذل كل مـــا مـــن شـــأنه االرتقـــاء 
بها إلـــى مجـــاالت أرحب، داعًيـــا قطاع 
القيـــام  إلـــى  الجانبيـــن  فـــي  األعمـــال 
بزيـــارات متبادلـــة للتعرف علـــى المناخ 
االســـتثماري واالطـــاع عن قـــرب على 
والفـــرص  االقتصاديـــة  التطـــورات 
فـــي  المتاحـــة  العديـــدة  االســـتثمارية 
البلديـــن مـــن أجـــل فتـــح آفـــاق جديدة 

للتعاون الثنائي المشترك وتنمية عجلة 
االســـتثمار خاصة أن الجانبين يمتلكان 
كافـــة المقومات والفرص االســـتثمارية 
التـــي ســـتمكنهما مـــن تحقيـــق شـــراكة 

اقتصادية مستدامة.
االســـتثمار  وزيـــر  دعـــا  جانبـــه،  مـــن 
األردنـــي إلى االســـتفادة مـــن اتفاقيات 
األردن  بيـــن  المبرمـــة  الحـــرة  التجـــارة 
تمنـــح  والتـــي  العالـــم  دول  ومختلـــف 
المنتجـــة  للســـلع  تفضيليـــة  ميـــزات 
محلًيـــا باإلضافة إلى المزايـــا والحوافز 
االســـتثمارية التـــي تقدمهـــا الحكومـــة 
الضريبيـــة  اإلعفـــاءات  مثـــل  األردنيـــة 

والجمركيـــة والمعاملـــة بالمثـــل مـــا بين 
مبيًنـــا  واألجنبـــي،  األردنـــي  المســـتثمر 
أن الحكومـــة األردنيـــة في طـــور إعداد 
قانـــون اســـتثمار جديـــد يضمـــن حماية 
حقوق المســـتثمرين واالستقرار بالبيئة 
االستثمارية، مؤكًدا على ضرورة زيادة 
حجم االستثمارات المشتركة وتنشيط 
مـــن  الثنائيـــة  االســـتثمارية  العاقـــات 
خـــال تبـــادل المعلومـــات حـــول أبـــرز 
فـــي  المتاحـــة  االســـتثمارية  الفـــرص 

القطاعات االقتصادية الواعدة.
واستعرض رئيس جمعية رجال األعمال 
األردنيين عدًدا مـــن االحصاءات حول 

العاقـــات البحرينية األردنية، إذ أشـــار 
إلـــى أن حجم االســـتثمارات البحرينية 
فـــي بورصـــة عمـــان بلـــغ حوالـــي 714 
مليـــون دينار أردني فـــي العام الماضي 
حيـــث احتلـــت البحريـــن فـــي المرتبـــة 
الخامســـة كأحـــد أبرز المســـتثمرين في 
البورصـــة األردنية على مســـتوى العالم 

العربي. 
البحرينـــي واألردنـــي  الجانـــب  واتفـــق 
خال االجتماع على أهمية تذليل كافة 
العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع 
األعمال في كا البلدين من أجل تيسير 

حركة االستثمار والتجارة البينية.

 714
مليون دينار 
أردني حجم 
االستثمارات 

البحرينية 
ببورصة عمان



قالــت عضــو قائمــة “تجــار 22” المزمع خوضهــا النتخابات غرفــة وتجارة البحرين للــدورة )30(، 
سوســن أبوالحســن، إنها “شــاركت في انتخابات الغرفة للدورة 29 من خالل عضويتها لرئاســة 
لجنة المالية والتأمين والضرائب ومع وجود جائحة كورونا وما نملك من إحساس بالمسؤولية 
الوطنيــة؛ للتواجــد لدعــم االقتصــاد والمســاهمة فــي اســتعادة قوتــه، كان هذا الدافــع الرئيس 

لخوض المعترك االنتخابي وبالذات مع قائمة تجار 22”.

وأضافـــت أبوالحســـن “القائمـــة لهـــا تاريـــخ من 
اإلنجازات وإمـــكان العمل معهم بكل احترافية 
ومهنيـــة، فالهـــدف هـــو حماية القطـــاع الخاص 
والدفاع عن مصالح التاجر البحريني”، مشـــيرة 
إلى أن القائمة قادرة على تقديم البدائل العملية 
لمعاونـــة االقتصـــاد على التعافي مـــن تداعيات 
جائحة كورونا، “تجار 22” متجانســـة ومتنوعة 
بالخبـــرات لكافة القطاعات لديهـــا إمكان وضع 
الـــرؤى واإلمكانـــات وصياغة اإلســـتراتيجيات 

للمرحلة المستقبلية”.
وتابعـــت “القائمة لها خبـــرات وإنجازات محلية 
وإقليميـــة وعالميـــة، ولديها إمكانات لمســـاندة 
الســـوق للتوجـــه إلى اإلقليميـــة والعالمية، وكل 
ذلك ســـيتم بالتعاون مع الســـلطتين التشريعية 

والتنفيذية”.
وبشأن أداء الغرفة في الدورة المنتهية واليتها، 
قالت أبوالحســـن “البـــد أن نضع بعض الحقائق، 
فقـــد ســـجلت القائمـــة )29( كل إنجازاتهـــا فـــي 
وثيقة أطلقت عليها اســـم وثيقة الســـوق، ومع 
الجائحة التي فرضت تغيرات اقتصادية قوية 
على النطاق المحلي واإلقليمي والعالمي وخالل 
هذا التحدي استطاعت القائمة من خالل عملها 
فـــي الغرفة رصد التحديات التـــي تواجهها كل 
القطاعـــات التجاريـــة، كمـــا قدمـــت العديـــد من 
اإلحصاءات والقرارات واالقتراحات، مســـتندة 
إلـــى آراء المجلس التشـــاوري وأعضـــاء اللجان 
القطاعية”، مشيرة إلى أن هذا كان بمثابة ميزة 
نوعية لتزويـــد الحكومة الموقرة بوجهات نظر 

القطاع الخاص. 
وأضافـــت “القائمـــة أوفـــت بوعدهـــا بـــأن تكون 
الصـــوت المعبر للشـــارع التجـــاري، وأنها منصة 

تمثل التاجر البحريني”.
وبالنسبة للنظرة المســـتقبلية، قالت أبوالحسن 
“البد من دراسة التحديات الحالية والمستقبلية 
واإلقليمـــي  المحلـــي  النطـــاق  مســـتوى  علـــى 
المحليـــة  التحديـــات  رأس  وعلـــى  والعالمـــي، 
تنامـــي الديـــن العـــام باإلضافة إلـــى اإلجراءات 
التقشـــفية، وهـــذا مـــن ضمـــن برنامـــج التـــوازن 

المالي والذي يؤثر على القوة الشرائية”.
وتابعـــت “هنـــاك تضخم فـــي رســـوم الخدمات، 
ومازلنـــا نعتمـــد على النفط كمصـــدر رئيس في 
الناتج المحلي كل هذه التحديات تنذر بتباطؤ 

االقتصاد”.
واســـتطردت بالقـــول “علـــى مســـتوى النطـــاق 

اإلقليمي ال يمكن أن نتجاهل البيئة التنافســـية 
الموجـــودة حاليـــا، وهـــذه تؤثـــر علـــى الســـوق 
للشـــركات  دعـــم  يتطلـــب  والـــذي  المحليـــة 
الفـــرص  واغتنـــام  لالســـتفادة  والمؤسســـات؛ 

لالرتقاء لمستوى النطاق اإلقليمي والعالمي”.
وأوضحـــت أبـــو الحســـن “التحديـــات العالميـــة 
منها ارتفاع أسعار النقل والتأمين على الشحن 
وارتفاع فاحش في أســـعار السلع االستهالكية؛ 
بســـبب اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتبعتهـــا 
الدول باإلضافة إلى تعاظم المخاطر الموجودة 
حاليًا في األمن الســـكاني، علـــى ضوء كل هذه 
التحديـــات وضعـــت قائمـــة تجـــار 22 برنامجـــا 
انتخابيـــا متكامال؛ يهدف إلـــى أن تكون الغرفة 
ذات كفـــاءة عاليـــة، قـــادرة علـــى دعـــم مصالح 
القطـــاع الخـــاص والدفـــاع عن مصالـــح التاجر 

البحريني”. 
وأردفـــت “ترتكـــز رؤيتنـــا علـــى تشـــكيل غرفـــة 
تجـــارة مســـاهمة فـــي تشـــكيل القـــرار وصناعة 
القـــرارات االقتصاديـــة عـــن طريق ذلك نســـعى 
لصناعـــة تكتـــل اقتصـــادي تجاري وطنـــي قادر 
علـــى دعـــم كل القطاعات وتشـــكيل التوجهات 
االقتصادية التجارية مع السلطتين التشريعية 

والتنفيذية”.
وقالت “ركزنا على أمرين أساسيين هما حماية 
وانطـــالق، وقســـمنا البرنامـــج الـــى مشـــروعات 
ومشـــروعات  المـــدى  طويلـــة  إســـتراتيجية 
شـــعار  ووضعنـــا  المـــدى  قصيـــرة  تكتيكيـــة 
اإلســـتدامة والنمـــاء ويتضمـــن 22 مبـــادرة 12 

منها للحماية و10 منها للنماء”. 

“دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة”

وبشـــأن المآخذ بأن مجلس إدارة الغرفة يعنى 
المؤسســـات  التجـــار فيمـــا  لكبـــار  ومخصـــص 
قالـــت  مهمشـــة،  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
أبوالحســـن “احتل قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة مركز رئيس فـــي برنامج القائمة، 
وقـــد أعلنـــا أننا ســـنعمل مـــع الجهـــات المعنية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مشـــروعات  إلنجـــاح 
التمويليـــة  الفـــرص  وســـندعم  والمتوســـطة 
النوعيـــة التي ســـتتوفر في الســـوق باإلضافة 
إلى الطـــرق التمويلية التقليديـــة”، منوهة بأن 
الفـــرص التمويليـــة النوعيـــة هـــي رأس المـــال 
االســـتثماري، االســـتثمار المالئكـــي، باإلضافـــة 

إلى االستثمار الجماعي.

وأكدت أن التركيز على هذه الجزئية يتماشى 
مـــع خطة التعافي وخطـــة القطاع المالي التي 
تـــم اإلعالن عنها بزيادة نســـبة التمويل لقطاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة بنسبة 20 
% بنهايـــة 2025 باإلضافة الى خطة الســـلطة 
التنفيذية لزيادة مســـاهمة قطاع المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. 
ومن ناحية أخرى، قالت أبو الحسن إن القائمة 
ســـتعمل مع الجهات المختصـــة إللزام الجهات 
المعنية بتصنيف شـــركات اإلنشـــاءات ليكون 
هناك أولوية لشـــركات المقـــاوالت والصناعات 

البحرينية في المشروعات اإلستراتيجية”.
وأشارت إلى مركز المنازعات، إذ تتطلع قائمة 
“تجـــار 22” ألن يكون هناك تســـريع في النظم 
واللوائح التي تم اقتراحها، موضحة بأن ذلك 
سيســـاعد المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
في حال وجود منازعات أو قضايا لحلها بأقل 

األضرار.
الــفــتــرة السابقة  وأردفــــت أبـــو الــحــســن “فـــي 

لجنة  عملت   )29( الــــدورة  خـــالل 
والــضــرائــب  والــتــأمــيــن  المالية 
ــهـــات  ــن الـــجـ ــ ــد مـ ــ ــدي ــعــ ــ ــع ال ــ مـ
العام  اإلطـــار  لــوضــع  المعنية 

وهــذا  االئتماني،  للتصنيف 
ســـيـــســـاعـــد الـــمـــؤســـســـات 

الصغيرة والمتوسطة مع 
تقديم  عند  الــمــصــارف 
ــم لــلــحــصــول  ــ ــهـ ــ أوراقـ
ــى الــــتــــمــــويــــل  ــ ـــلــ عـــ

التقليدي”.
“بالنسبة  وتــابــعــت 
ــقــانــون اإلفـــالس  ل
ــذي أعــلــن عنه  ــ ال
نأمل   2018 فــي 

أن يكون هناك 

تسريع في آليات التنفيذ بالتعاون مع الوزارت 
بعد  خصوصا  المركزي  والمصرف  المختلفة 
الجائحة وتضرر الكثير من المؤسسات، فهناك 

حاجة الى آلية إلعادة الهيلكة والتنظيم”.

تطوير المشروعات النسائية ورائدات 
األعمال 

قـــــــــالـــــــــت أبـــــــو 
الـــــــحـــــــســـــــن 

“بــــالــــرغــــم 
مــــــــــــــــــــن 
رؤيــتــنــا 
لــنــجــاح 
الــكــثــيــر 
مــــــــــــــن 

العقدين  فــي  األعـــمـــال  ــدات  ــ رائـ مــشــروعــات 
ــرور الــوقــت نشاهد  الــمــاضــيــيــن، ولــكــن مــع مـ
التحديات نفسها موجودة لدى أية رائدة عمل، 
التحديات  تــواجــه  المحلي  المستوى  فعلى 

نفسها التي تواجهها رائدات األعمال عالميًا. 
وأضافـــت “هنـــاك دراســـة وإحصائيـــة تقول إن 
252 مليـــون امـــرأة علـــى مســـتوى العالـــم لهـــا 
يواجهـــون  اآلن  لحـــد  ولكـــن  مشـــروعات، 

التحديات نفسها”.
وأوضــــــحــــــت “فـــــــي وجــــهــــة نـــظـــري 
ــتــالــي:  ــات تــتــلــخــص فـــي ال ــتــحــدي ال
الــتــمــويــل: ففي  الــتــحــدي األول هــو 
والتواجد  التمويل  نقص  االستثمار 
التحديات  رأس  على  االستثماري 
األعــمــال  رواد  كـــل  يــواجــهــا  الــتــي 
ولـــيـــس فـــقـــط رائـــــــــدات األعـــمـــال 
البحرينيات، التحدي الثاني هو بناء 
رائــدات  إليها  تلجأ  استشارية  شبكة 
ــة  ــ األعـــمـــال لــتــقــويــة الــجــوانــب اإلداري
التحدي  يتمثل  فيما  والتقنية،  والمالية 
الثالث في أن يكون هناك تمثيل، لدينا 
بحرينيات  أعمال  لريادات  قصص 
أي  تــســتــفــيــد  أن  يــفــضــلــن 
رائدة أعمال حديثة من 
خــبــراتــهــن، والــتــحــدي 
األخـــيـــر نـــجـــاح هــذه 
يقودنا  الــمــشــروعــات 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة إلـــــى 
االنـــتـــقـــال لــلــعــالــمــيــة 
ــن  لـــــــذلـــــــك البـــــــــــد مـ
تــوجــه ونظم  وجـــود 
للرجوع  ــراءات  ــ وإجـ
إلـــيـــهـــا لــمــســاعــدتــهــن 
والخروج  التوسع  في 

لألسواق العالمية”.

“تجار 22” قادرة على تقديم البدائل العملية لمعاونة االقتصاد في التعافي
252 مليون امرأة يواجهن نفس تحديات ريادة األعمال عالميا... أبو الحسن:

والمتوســـطة الصغيـــرة  المؤسســـات  لدعـــم  والجماعيـــة  المالئكيـــة  االســـتثمارات  تســـخير 
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^أكد المستشار االقتصادي أسامة معين 
بــدايــة جيدة ولكن  الــجــاري شهد  الــعــام  أن 
البحرين  وبنك  ألبا،  شركة  وأن  محدودة 
والكويت ومجموعة “جي أف اتش” تقود 
البحرين،  بورصة  في  اإليجابي  االتجاه 
شهر  فــي  ــادة  عـ المستثمر  أن  مــوضــحــًا 
العام  نتائج  على  االطــالع  وبعد  يناير 
ــمــاضــي يــبــدأ شــــراء أســهــم  ال
الـــشـــركـــات 

يكون  أن  والمتوقع  الرابحة  أنها  يعتقد  التي 
بها توزيع ألرباح”.

وأشـــار معين إلى أن شركة ألبا قادت االتجاه 
اإليجابـــي فـــي البورصـــة بارتفاعـــات متتالية 
لمدة ثالثة أســـابيع، وما حـــدث هناك عمليات 
بيـــع فـــي “ألبا حقـــق فيها المســـتثمرون بعض 
األربـــاح ولـــن يؤثـــر ذلـــك علـــى ارتفاع أســـهم 
الشـــركة مرة أخرى وســـتحقق أرباًحا سريعة 

وطويلة المدى في نفس الوقت. 
وأضـــاف قائالً “ألبا تقود هـــذه العملية بنجاح، 
والمتوقـــع أن صانعي األســـواق ينظرون اآلن 
إلـــى االرتفاعـــات المضطـــردة فـــي اســـهم ألبا 
حتـــى يعدل ذلك في ســـقف معيـــن وهذا أمر 
جيـــد نـــراه في البحريـــن لم يحـــدث منذ زمن 

طويل”.
وأردف “هـــذا ســـيؤدي إلى زيادة الســـيولة 
في ســـوق البحرين وكمـــا توقعنا 2022 

ســـتكون أفضل، وبدايتها أفضل من السنوات 
السابقة”. 

بنـــك البحريـــن  ويضيـــف “هـــذا أيضـــًا وقـــت 
الكويـــت فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت مـــن األعوام 

السابقة حيث حقق البنك نتائج جيدة”.
لبيـــت  إلـــى أن الســـهم الرابـــع  واشـــار معيـــن 
التمويـــل الخليجـــي والذي يعطي مؤشـــًرا أنه 
تجـــاوز كل المصاعـــب الماضيـــة وبـــدأ مرحلة 
جديـــدة قوية ويبشـــر بمســـتقبل جيد. وتوقع 
معين أن يكون بيت التمويل الخليجي واحًدا 
مـــن األعمـــدة األساســـية فـــي ســـوق البحرين 
لـــألوراق الماليـــة التـــي يتطلـــع المســـتثمر إلى 
تحقيـــق أربـــاح مـــن خاللهـــا ليـــس فقـــط مـــن 
خالل شـــراء أســـهم ولكن كذلك من العمليات 

االستثمارية التابعة للبنك.
وعلـــى صعيـــد آخر، فيمـــا يختص بالشـــركات 
المدرجـــة قـــال معيـــن “أداء الســـوق بالنســـبة 

للشـــركات الكبيـــرة )األســـهم الكبـــرى( فـــإن أي 
عمليـــة ســـيولة تضـــخ فـــي الســـوق تنعكـــس 
بشـــكل إيجابي على األســـهم األخرى، بســـبب 
توفـــر فائـــض في الســـيولة وفرصـــة لتحريك 

أسهم أخرى”.
ولفت إلى أن “هناك ما يقارب 43 سهما منها 
أسهم ال تتحرك إطالقا ومنها يتحرك بشكل 
مــوســمــي أو فــصــلــي”، مــوضــحــا “االنـــدفـــاع 
ــســوق مــن ارتـــفـــاع إيجابي  الــمــوجــود فــي ال
زيــادة  إلــى  ســيــؤدي  القوية  لألسهم  بالنسبة 
التداول  إلى  وستؤدي  السوق،  في  السيولة 

على أسهم أخرى غير الموجودة”. 
للمستثمرين  نصيحة  بإسداء  معين  ويختتم 
جديدة  إلدراجـــات  مناسبة  فرصة  هناك  بــأن 
مناسب،  بشكل  السوق  لتحريك  السوق  في 
دائما  يتردد  الــذي  السؤال  وهــذا يجيب على 
متى نبدأ اإلدراجات؟ هل هناك سيولة أم ال؟.

معين: الفرصة مناسبة إلطالق إدراجات جديدة لتحريك السوق المالية
توقع زيادة السيولة في البورصة خالل العام الجاري
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توقع خبراء اقتصاديون نمو اقتصادات 
دول مجلس التعاون الخليجي بأســـرع 
وتيـــرة منذ ســـنوات، لكنهم حـــّذروا من 
خطـــورة أي هبـــوط مســـتقبلي ألســـعار 

النفط على هذه التوقعات.
ووصلت أسعار الخام إلى أعلى مستوى 
لها منذ 2014، مدفوعة بمخاوف تتعّلق 
بتراجـــع اإلمـــدادات، بســـبب التوتـــرات 

السياسية في دول منتجة للنفط.
وفي اســـتطالع أجرته وكالـــة “رويترز” 
لألنبـــاء، قال 25 خبيـــًرا إن دول مجلس 
التعاون الست ســـتحقق نمًوا اقتصادًيا 
هـــذا العـــام أكبر ممـــا كان متوقًعا قبل 3 
أشـــهر. وتوقـــع االســـتطالع أن تتصـــدر 
المملكة العربية الســـعودية عملية النمو 
الكويـــت  تليهـــا   ،%  5.7 بــــ  المتوقعـــة 
علـــى   % و4.8   %  5.3 بــــ  واإلمـــارات 
التوالي. ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد 

البحرينـــي والُعمانـــي والقطـــري بنســـب 
تتـــراوح بين 3 و4 % خالل 2022، وهو 

أفضل معّدل نمو منذ سنوات.
ونقلت الوكالة عن خديجة حق، رئيسة 
قســـم األبحـــاث وكبيـــرة االقتصادييـــن 
الوطنـــي،  دبـــي  اإلمـــارات  بنـــك  فـــي 
نمـــًوا  تنتظـــر  الخليـــج  اقتصـــادات  أن 
الماليـــة  السياســـة  غيـــر مســـبوق رغـــم 
المتشددة نسبًيا وبعض الرياح العكسية 
الخارجية. وأضافت “رغم أن التوقعات 
لعـــام 2022 ال تـــزال بنـــاءة نســـبًيا، فـــال 
تـــزال هناك درجـــة عالية مـــن الغموض، 
جائحـــة  بتطـــور  يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة 
فيـــروس كورونا”. والمس برميل النفط 
حاجـــز الـ 90 دوالًرا، وهو أعلى ســـعر له 
منـــذ 7 ســـنوات، متجـــاوًزا األزمـــة التي 
تمخضـــت عـــن جائحـــة كورونـــا خـــالل 

العامين السابقين.

استطالع لـ “رويترز”: نمو االقتصاد البحريني %4 في 2022

بحث تطوير قطاع الخدمات المالية مع “هاميلتون االحتياطي”
اختيار البحرين لتكون مركزا إقليميا للبنك في الشرق األوسط

أثــار خبــر “البــالد االقتصــادي” المعنون “تحّرك في القطاع الخــاص العتماد 3 أيام إجازة و 
4 ايام عمل” أصداء واسعة عبر وسائل التواصل االجتماعي وانتشر على نطاق كبير بين 

األوساط االقتصادية. 

الصبـــاح نشـــرت جمعيـــة  بدايـــة   وفـــي 
مصارف البحرين في حســـابها الرســـمي 
وبعـــد  “البـــالد”،  خبـــر  “انســـتغرام”  فـــي 
ســـاعات نفـــت الخبـــر بصورة مســـتغربة، 

لتثار تساءالت عديدة عما جرى. 
حتى نزيل اللبس عما حصل، يود المحرر 

االقتصادي توضيح مالبسات ما جرى: 
1( حصل المحرر االقتصادي على نسخة 
فعاليـــة  لتنظيـــم  لدعـــوة  بهـــا(  )نحتفـــظ 
بعنوان “خفض أسبوع العمل ألربعة أيام 
لتوازن صحيح بيـــن العمل والحياة” في 
تمام الســـاعة 7 مســـاء اليوم الثالثاء 25 

يناير 2022 والتي ستعقد افتراضيا. 
جمعيـــة  برئيـــس  االتصـــال  جـــرى   )2
االقتصادييـــن البحرينيـــة الدكتـــور عمـــر 
الموافـــق  االحـــد  يـــوم  عصـــر  العبيدلـــي 
23 ينايـــر 2022 وتم ســـؤاله عـــن تنظيم 
الجمعيـــة للقـــاء وأجـــاب بأنـــه “الجمعية 

بصـــدد تنظيـــم جلســـة مفتوحـــة اواخـــر 
القطـــاع  فـــي  لممثليـــن  الجـــاري  الشـــهر 
البحريـــن؛  مصـــارف  وجمعيـــة  الخـــاص 
لبحـــث ومناقشـــة تقليـــص أيـــام العمـــل 
األســـبوعية إلـــى أربعة أيام وزيـــادة أيام 

اإلجازة إلى ثالثة أيام”.
جمعيـــة  برئيـــس  االتصـــال  جـــرى   )3
مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم 
عصر يوم االحد الموافق 23 يناير 2022 
وتم ســـؤاله عن مشاركته باللقاء وأجاب 
بأنه “جار العمل على عقد اجتماعات بين 
الجمعيـــة والبنـــوك والمؤسســـات المالية 
وشـــركات التأمين؛ الستطالع آرائهم عن 
إمكان خفض أســـبوع العمل ألربعة أيام، 
وبناًء على تجميع اآلراء ســـيتم اإلعالن 
عـــن رأي موحـــد مـــن الجمعيـــة واإلعالن 

عنه قبل ميعاد الجلسة الحوارية”.

استقبل النائب األول لرئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد 
نجيبي، أمـــس األثنيـــن، وفدًا من 
بنـــك هاميلتـــون االحتياطي ضم 
نائب رئيـــس مجلس اإلدارة ببنك 
هاميلتون االحتياطـــي، بنجامين 
للبنـــك،  العـــام  والمديـــر  واي، 
القائـــم  وبحضـــور  نصـــر،  غســـان 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي للغرفة 
عبدهللا الســـادة، وأعضـــاء الجهاز 
التنفيذي. وتناول االجتماع بحث 
ســـبل التعـــاون المشـــترك مـــا بين 
الجهتين بمـــا يعزز البنية التحتية 
والحـــراك  لالقتصـــاد  المســـتدامة 
التجـــاري فـــي البحريـــن، وتطوير 
قطاع الخدمات المالية بما يسهم 
فـــي تعزيـــز مســـاعي االســـتدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي.
وأكـــد نجيبـــي أهميـــة التعاون مع 
الـــذي  الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع 
يســـاهم بشـــّكل فّعال في تحقيق 

العديد من المنجزات االقتصادية 
وتعزيز مساعي االستدامة المالية 
واالستقرار االقتصادي، مما يدفع 

هـــذا التعاون إلى اتخـــاذ البحرين 
خطوات فعالة في طرح مبادرات 
تخلـــق نظامـــًا اقتصاديـــًا ميســـرًا 

ومبدعًا، يسمح لألعمال باالزدهار 
والنمو.

مـــن جهتـــه، شـــكر بنجاميـــن واي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
غرفـــة  االحتياطـــي،  هاميلتـــون 
البحرين على ما توليه من اهتمام 
في تنمية قطـــاع األعمال بمملكة 
اســـتعداده  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
للتعاون مع غرفـــة البحرين لدعم 
الفـــرص االســـتثمارية التـــي تعزز 
من بيئة األعمال في البحرين، من 
خالل توسيع أعمالهم في المنطقة 
وباختياره مملكة البحرين لتكون 
مركـــزًا إقليميـــًا للبنك فـــي منطقة 

الشرق األوسط.
هاميلتـــون  بنـــك  أن  يذكـــر 
عالمـــي  بنـــك  هـــو  األحتياطـــي، 
منظـــم يتمتـــع بميزانيـــة عمومية 
امتثـــال  وســـجل  “حصينـــة”، 
تنظيمي أصيل، ونسب رأس مال 

عالية بشكل استثنائي.

جمعية المصارف تؤكد خبر “^” صباحا وتنفيه الحقا!

نجيبي مستقبال وفد بنك هاميلتون االحتياطي

تقديم مرئيات ألكثر من 100 مشروع قانون واقتراح للمجلس النيابي

“المصارف” تؤكد الخبر نهاًرا... وتنقضه بعد ساعات

بهدف إزالة العوائق البيروقراطية وتطوير االقتصاد الوطني... السلوم:

“^” توضح مالبسات خبر “إجازة الـ 3 أيام”

وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  عضو  كشف 
البحرين، النائب أحمد السلوم، أن “الغرفة” قدمت 
ــة “29” مــرئــيــات حــول أكثر  ــ ــــدورة اإلداري خــالل ال
أو  بقانون  اقتراحات  أو  قانون  مشروع   100 من 
التشريعية  السلطة  من  مقدمة  برغبة  اقتراحات 
بمملكة البحرين، وقد حرص مجلس إدارة الغرفة 
كليًا مع مصلحة  المرئيات متوافقة  تلك  أن تكون 
قطاع أصحاب األعمال وتنمية االقتصاد الوطني، 
مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها في إبداء 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن ذات  ــــرأي بــشــأن جميع  ال
بيئة عمل  توفير  االقتصادي، وفي  بالعمل  العالقة 
وتنافسية  إنتاجية  تطوير  على  تساعد  قانونية 
القطاع الخاص البحريني بما يخدم في المحصلة 

النهائية االقتصاد الوطني.
وأشار إلى أبرز اإلنجازات التي تحققت في الدورة 

اإلدارية 29 في الجانب التشريعي وجهود مجلس 
إدارة الغرفة نحو تقديم أفضل الخدمات لمختلف 
إدارة  مجلس  إن  حيث  االقــتــصــاديــة،  القطاعات 
المنوط  بدوره  القيام  في  يدخر جهًدا  لم  “الغرفة” 
العتيدة  البحرينية  األعمال  بيئة  تطوير  تجاه  به 
والتواصل  والتفاعل  التعاون  خالل  من  والعريقة 
النواب  التشريعية ممثلة في مجلسي  مع الجهات 
وخطط  إستراتيجية  في  السير  بهدف  والشورى؛ 
العالمية  االقتصادية  التطورات  لمواكبة  طامحة؛ 

لخدمة بيئة األعمال في المملكة.
واالقتراحات  القوانين  أبرز  أن  إلى  السلوم  ولفت 
مرئياتها؛  البحرين  غرفة  فيها  قدمت  التي  برغبة 
واستقرارها  السوق  أدوات  تطور  في  للمساهمة 
ونمائها، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين 
ــح الـــعـــام، هــي:  ــصــال ــمــتــوائــمــة مـــع مــتــطــلــبــات ال ال
بتعديل   2018 لسنة   )52( رقــم  بقانون  “المرسوم 
)27( لسنة  بــقــانــون رقـــم  الــمــرســوم  بــعــض أحــكــام 

بقانون  الــمــرســوم  الــتــجــاري،  السجل  بشأن   2015
2018 بتعديل بعض أحكام قانون  )51( لسنة  رقم 
لسنة   )7( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  التجارة 
 2018 لسنة   )55( رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم   ،1987
بــشــأن الــســجــالت اإللــكــتــرونــيــة الــقــابــلــة لــلــتــداول، 
مشروع قانون بتعديل المادة )43( من قانون إيجار 
 2014 لسنة   )27( رقــم  بالقانون  الصادر  العقارات 
الُمعد بناًء على االقتراح بقانون الُمقدم من مجلس 
األندية  تحويل  بشأن  بقانون  االقــتــراح  الــشــورى، 
الرياضية إلى شركات استثمارية، واالقتراح برغبة 

بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي 
السياحة  تنشيط  إجـــــراءات  لتنفيذ  والـــخـــاص؛ 

البحرية.
التنمية  مجلس  مــع  بــالــتــواصــل  الــغــرفــة  وقــامــت 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  االقــتــصــاديــة 

عمل  فــريــق  لتشكيل  الــصــحــيــة؛  والـــخـــدمـــات 
الخاصة  المؤسسات  تمثيل  بهدف  مشترك 
في نشاطات الهيئة لتوضيح آراء مقدمي 
األمــور  فــي  وللتباحث  الطبية  الــخــدمــات 

وزيــر  الــغــرفــة  خاطبت  كما  المشتركة، 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 

التعديالت  حــول  مرئياتها  بشأن 
بقانون  المرسوم  على  المقترحة 
بتعديل   2020 لسنة   )28( رقـــم 
بــعــض أحــكــام قــانــون الــشــركــات 

التجارية.

المحرر االقتصادي
مرئيات “الغرفة” ركزت 

على توفير بيئة تنافسية 
ومنتجة لـ “الخاص”

أحمد السلوم


