
  

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

تختص بعالقات التعاون الثنائي الوثيق بين البحرين والفاتيكان

جاللــة الملـك يتلقــى رسالــة 
خطية من البــابــا فرانسيــس

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، رســـالة خطيـــة مـــن قداســـة البابا فرانســـيس 
الثانـــي بابـــا الفاتيـــكان، تتعلق بعالقـــات التعـــاون الثنائي 

الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان.
وتســـلم الرســـالة وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزياني، 
أمـــس، لـــدى اســـتقباله فـــي مقـــر وزارة الخارجية، ســـفير 

الكرســـي الرسولي )الفاتيكان( المعين في مملكة البحرين 
والمقيـــم فـــي دولـــة الكويـــت المطـــران يوجيـــن مارتـــن 
نوجينـــت. وجـــرى أثناء اللقـــاء، تبادل األحاديـــث الودية، 
وبحث ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك بيـــن الجانبين في 
مجـــال نشـــر قيـــم المحبـــة والســـالم بيـــن شـــعوب العالم، 
الســـلمي وحريـــة  التســـامح والتعايـــش  مبـــادئ  وتعزيـــز 

)٠٢(األديان والمعتقدات.

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل األموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية 
بدائرتهـــا الرابعة أصـــدرت حكمها أمـــس بمعاقبة موظفيـــن عموميين وآخرين 
بســـجنهم جميعًا لمدة 5 ســـنوات، وتغريم كل منهم مبلـــغ 500 دينار ومصادرة 
مبلغ العطية، وبإبعاد المتهمين الثالث والرابع نهائيًا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة 
عما نســـب إليهم من تهمة طلب وقبول الرشـــوة. وأقر المتهمان األول والثاني 
أثنـــاء اســـتجوابهما بصحة الواقعـــة وقيامهما باإلتجار بأعمـــال وظيفتهما، بأن 
قبـــال مـــن المتهمين الثالث والرابع مبالغ مالية مقابـــل إتمام المعامالت الخاصة 
بمكتب التخليص اللذين يعمالن به، كما أقر المتهم الثالث بتسليمه مبالغ مالية 
إلـــى الموظفين العموميين، وعليه أمـــرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة 

الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.

5 سنوات لموظفين عموميين أدينا بالرشوة
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القضيبية - مجلس الشورى

ترأس رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أمـــس )الخميـــس(، بحضـــور وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفة اجتماًعا مشـــترًكا للجنة 
الخدمات مع الفريق الحكومي، بمشـــاركة 
عـــدد من ممثلـــي وزارة المالية واالقتصاد 
مجلســـي  شـــؤون  ووزارة  الوطنـــي 
الشـــورى والنواب والهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي. وخـــالل االجتمـــاع وتأكيـــًدا 
ألهميـــة الصناديـــق التقاعديـــة والحـــرص 
علـــى تحقيـــق اســـتدامتها لحفـــظ حقـــوق 
المتقاعدين والمشـــتركين وضمان قدرتها 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا المســـتقبلية، تم 

التوافق على مد عمر الصناديق التقاعدية 
التقاعـــدي  المعـــاش  علـــى  والحفـــاظ 
أهميـــة  االجتمـــاع  وأكـــد  للمتقاعديـــن. 
مواصلـــة العمل المشـــترك بين الســـلطتين 
إلـــى  للتوصـــل  والتنفيذيـــة؛  التشـــريعية 

حلـــول ناجعة تمّكن الصناديـــق التقاعدية 
مـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا، ومـــد عمرهـــا بما 
المعاشـــات  صـــرف  اســـتمرارية  يحفـــظ 
التقاعديـــة للمتقاعديـــن، والحد من العجز 

االكتواري.

رئيس مجلس الشورى يترأس بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني اجتماًعا مشترًكا للجنة الخدمات مع الفريق الحكومي

أكد الجزاف علي ســـلمان، تاجر 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  األســـماك 
المركـــزي، لـ “البـــالد االقتصادي” 

والروبيـــان  األســـماك  توافـــر 
الســـوق،  فـــي  بكميـــات وفيـــرة 

وهناك إقبال على الشراء.

الروبيان واألسماك متوافرة بالسوق بكميات كبيرة

المنامة - وزارة الخارجية

خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
القصـــف  البحريـــن  مملكـــة 
شـــنته  الـــذي  الصاروخـــي 
مليشـــيات الحوثي اإلرهابية 
على حي ســـكني فـــي مدينة 
مـــأرب بالجمهوريـــة اليمنيـــة 
الشـــقيقة، وأســـفر عـــن مقتل 
وإصابـــة عدد من األشـــخاص 
بينهـــم نســـاء وأطفـــال، فـــي 
انتهاك صارخ للقانون الدولي 
اإلنساني وكل القيم والمبادئ 

األخالقية.

البحرين تدين 
قصف الحوثي 

المدنيين بمأرب
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أكـــد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة أن انطالقـــة مملكـــة البحرين نحو 
المتعـــددة  التنمويـــة  بآفاقـــه  المســـتقبل 
ركيزتهـــا أبنـــاء الوطـــن ومـــا يتمتعـــون به 
مـــن تطلع دائـــم نحـــو التميز، مســـتلهمين 
مـــن التجـــارب الســـابقة مـــا تزخـــر بـــه من 
قصص نجاح ملهمة، بما يســـهم في تعزيز 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه، بحضور رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، بقصر الرفاع 
أمس، عبدالحســـين ميرزا، ووزير شـــؤون 

الكهرباء والماء وائل المبارك.

انطالقة البحرين نحو المستقبل ركيزتها أبناء الوطن
دور بارز للطاقة في جذب االستثمارات... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال عبدالحسين ميرزا ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك

المنامة - بنا

أكدت وزارة الداخلية في ردها على 
ســـؤال برلمانـــي مقـــدم مـــن النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح أن إجمالـــي عـــدد 
المســـتفيدين مـــن قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة منـــذ البـــدء فـــي 
تطبيقـــه فـــي مايـــو العـــام 2018 بلغ 

3725 مستفيًدا.
وأضافـــت أن عدد المســـتفيدين من 
تطبيق القانون بعد صدور المرســـوم 
بقانون رقم 24 لســـنة 2021 بلغ 228 
و17  رجـــال   195 بينهـــم  مســـتفيًدا، 
امـــرأة، فيمـــا بلـــغ عـــدد من تتـــراوح 
أعمارهم بين -16 و21 سنة نحو 16 

مستفيًدا.
وبينـــت أن القانـــون رقم )18( لســـنة 
والتدابيـــر  العقوبـــات  بشـــأن   ،2017
وطنيـــا  مشـــروعا  يعـــد  البديلـــة، 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يمثـــل  حضاريـــا، 
ويســـهم  اإلصالحيـــة،  المنظومـــة 
االجتماعـــي  النســـيج  تماســـك  فـــي 

المجتمعـــي  اإلصـــالح  وتحقيـــق 
وتعزيز االستقرار األسري ومساعدة 
من حاد عن جادة الصواب، وإصالح 
المحكـــوم عليـــه وإعـــادة دمجـــه في 

المجتمع.
مهمـــة  أداة  القانـــون  أن  واعتبـــرت 
التشـــريعية  المنظومـــة  لتحديـــث 
العدالـــة  منظومـــة  وتطويـــر 
اإلصالحيـــة، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

بنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
وأكـــدت أن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
2021 والـــذي أصبحـــت  )24( لســـنة 
مخولـــة  الداخليـــة  وزارة  بموجبـــه 
البديلـــة  العقوبـــة  اســـتبدال  بطلـــب 
يســـاعد في التوسع بصورة أكبر في 
تطبيـــق قانـــون العقوبـــات والتدابير 
تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة  البديلـــة، 
مزيـــد من التطويـــر لمنظومة العدالة 
نوعيـــة  إضافـــة  ويمثـــل  الجنائيـــة 
لمنظومة حقوق اإلنســـان في مملكة 

البحرين.

“الداخلية”: 3725 مستفيًدا من “العقوبات البديلة”
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نيويورك - وكاالت

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون باألمم المتحدة، مفوضة 
إلـــى  حقـــوق اإلنســـان بالمنظمـــة الدوليـــة ميشـــيل باشـــيليت 
التحقيق في “مجزرة” وقعت العام 1988 راح ضحيتها سجناء 
سياســـيون في إيران على أن يشـــمل التحقيق ما يقال عن دور 

الرئيس اإليراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
وقع على الرســـالة المفتوحة التي نشـــرت أمـــس الخميس نحو 
450 شـــخصية مـــن بينهـــا الرئيـــس الســـابق للمحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة ســـانج هيـــون ســـونج، والســـفير األميركـــي الســـابق 

المختص بالعدالة الجنائية العالمية ستيفن راب.
ويخضع رئيســـي الـــذي تولى الرئاســـة في أغســـطس لعقوبات 
المتحـــدة  الواليـــات  تقـــول  الـــذي  ماضيـــه  بســـبب  أميركيـــة؛ 
وناشـــطون إنـــه يتضمـــن دوره كواحد من أربعة قضاة أشـــرفوا 

علـــى عمليـــات اإلعـــدام العـــام 1988. ولم يكن لـــدى مكتبه في 
طهران تعليق أمس.

 البطولـــة المحليـــة ”تحـــدي حلبـــة البحرين الدوليـــة CC 2000“ تنطلـــق على مضمار 
حلبـــة البحرين الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” وذلك اليوم 
الجمعـــة الموافـــق 28 يناير الجـــاري في رابع جوالتها للموســـم 2021 – 2022.  وتبدأ 
الفعاليات اليوم ضمن البطولة المحلية من 9:30 صباحا وتســـتمر اإلثارة والســـباقات 
حتى 4 مساء، ومن المؤكد أن الجولة الرابعة ستشهد إثارة كبيرة ومشاركة واسعة، 
وسيتمكن الجماهير من الحضور وتشجيع سائقهم المفضل مقابل سعر رمزي يبلغ 2 

دينار بحريني للكبار، و1 دينار بحريني لألطفال من 3 سنوات حتى 12 سنة.

الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي
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توافق حكومي شوري على ضرورة وضع حد للعجز االكتواري

ال مساس بمعاش المتقاعدين وإصالحات قانونية للصناديق

دعوات لفتح تحقيق أممي بمجزرة 1988 في إيران

تحدي الحلبة 2000 سي سي ينطلق في رابع جوالته

جاللة الملك

المنامة - بنا

ليلى مال اهلل

أمل الحامد
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أصـــدر 
اإلنسانية وشئون الشـــباب رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة قـــراًرا 
بتعييـــن يوســـف بوبشـــيت ومـــازن مطـــر 
كممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز 
في الشـــركة العربية لبناء السفن وإصالح 
السفن )أســـري(. وتتضمن القرارات تعيين 
بوبشـــيت رئيًســـا لمجلـــس إدارة الشـــركة 
الســـفن  وإصـــالح  الســـفن  لبنـــاء  العربيـــة 
)أسري(، فيما سيواصل مطر عضويته في 

مجلس اإلدارة ومنصبه كعضو منتدب.
ويمتلـــك الممثالن المعينان خبرة واســـعة 
فـــي مجـــاالت المالحـــة والموانـــئ وإدارة 
المشـــاريع حيـــث شـــغل بوبشـــيت منصب 
وكيـــل مســـاعد لشـــئون المالحـــة البحرية 
بـــوزارة المواصالت واالتصاالت باإلضافة 
فـــي  الماجســـتير  وحاصـــل علـــى شـــهادة 
مـــن  والســـفن  الموانـــئ  إدارة  تخصـــص 

الجامعـــة البحريـــة العالميـــة فـــي الســـويد 
باإلضافـــة شـــهادة البكالوريوس في علوم 
الحاســـب اآللـــي مـــن جامعـــة الملـــك فهـــد 
للبتـــرول والمعـــادن فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، شـــهادة الماجســـتير في إدارة 

األعمال من جامعة ديبول األميركية.
جامعـــة  مـــن  ماجســـتير  مطـــر  ويحمـــل 

النكســـتر البريطانيـــة في إدارة المشـــاريع 
فـــي  توســـال  جامعـــة  مـــن  وبكالوريـــوس 
الهندســـة الميكانيكية، وهو عضو مجلس 
إدارة وعضـــو منتـــدب في شـــركة أســـري. 
AECOM Ara�  وكان مطر رئيًســـا لشـــركة

bia - المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهـــي 
شـــركة أميركيـــة ُمتخصصـــة فـــي تصميم 

أصـــول البنيـــة التحتيـــة وبنائهـــا وتمويلها 
وتشـــغيلها. باإلضافة لخبراته الســـابقة مع 
شركة Xenel Industries Limited كمدير 
لمشروع محطة بوابة البحر األحمر، حيث 
قـــاد تطويـــر أول مشـــروع بناء وتشـــغيل 
ونقـــل الملكيـــة لمينـــاء بحري في الشـــرق 

األوسط.

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
مـــا تقدمـــه  أن  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الكـــوادر الوطنية مـــن عطاء متواصل 
اســـتمرارية  ويدعـــم  التميـــز  رافقـــه 
النجـــاح فـــي مختلـــف القطاعـــات هو 
محل تقدير واعتزاز، معربًا عن الشكر 
ألبنـــاء الوطـــن مـــن موظفـــي الدولـــة 
لمـــا بذلوه ويبذلونه مـــن جهد وعطاء 
ســـموه  مشـــيرا  ومتواصـــل،  مخلـــص 
إلى أن انطالقـــة مملكة البحرين نحو 
المســـتقبل بآفاقه التنمويـــة المتعددة 
ركيزتها أبناء الوطن وما يتمتعون به 
من تطلع دائم نحو التميز، مستلهمين 
مـــن التجـــارب الســـابقة مـــا تزخـــر بـــه 

من قصـــص نجـــاح ملهمة، بما يســـهم 
في تعزيز المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيـــادة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه، بحضور 
راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس 
للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيســـى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بقصـــر الرفاع أمس، 
عبدالحســـين ميـــرزا، ووزيـــر شـــؤون 
الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك، حيث 
أشـــاد ســـموه في هذا الصدد بالجهود 
الطيبـــة التي بذلهـــا ميرزا في مختلف 
المناصب التي توالها وإســـهاماته في 
إنجـــاز وتحقيـــق البرامج والمشـــاريع 

الحكومية.
الطاقـــة  أهميـــة  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
المشـــاريع  رفـــد  فـــي  المســـتدامة 
المختلفة بما يســـهم فـــي تعزيز جذب 
األهـــداف  وتحقيـــق  االســـتثمارات 
التنموية المنشودة للمملكة، ويتماشى 
مـــع ما هـــو مخطٌط له ضمـــن المرحلة 

الحالية للتعافي االقتصادي.
مـــن جانبهمـــا، أعـــرب ميـــرزا والمبارك 
عـــن الشـــكر والتقدير لصاحب الســـمو 
الملكـــي نائب جاللـــة الملك ولي العهد 
مـــن تقديـــر  مـــا يبديـــه ســـموه  علـــى 
للكـــوادر الوطنيـــة وحـــرٍص واهتمـــاٍم 
مســـتمر بدعم كافة الجهـــود بمختلف 
علـــى  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  القطاعـــات 

الوطن والمواطنين.

مازن محمد مطرسمو الشيخ ناصر بن حمد  يوسف عيسى بوبشيت

بقرار صادر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد

بوبشيت رئيًسا لمجلس اإلدارة ومطر عضًوا منتدًبا في “أسري”
المنامة - بنا

المنامة - بنا

قـــام القائـــد العـــام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة، 
امس، بزيارة تفقدية لســـالح البحرية الملكي البحريني.  واســـتمع القائد العام إليجاز عن 
آخـــر التطورات في ســـالح البحريـــة الملكي البحريني، كما اطلع على مســـتوى الجهوزية 
واالســـتعدادات العســـكرية، وخطة تنفيذ مراحل برامج اإلعداد والتدريب المختلفة في 
السالح. وأكد أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع 
البحرين تحققت بفضل من هللا عز وجل، ثم بالتوجيهات السديدة من لدن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، مشـــيدًا بالدور النبيـــل لرجال قواتنا 
العتيـــدة وجهودهم الدائمة المشـــرفة في حمل المســـؤولية الموكلـــة إليهم لخدمة وطننا 
العزيـــز، والدفـــاع عنـــه بكل عزيمة وقـــوة. وأضاف أن ســـالح البحرية الملكـــي البحريني 
أصبـــح يضـــم العديد من التشـــكيالت والمنظومـــات المتقدمة والمتطورة، مـــا جعله أحد 
ركائـــز القوة األساســـية للوطـــن، معربا عن فخـــره بالدور المخلص لضبـــاط وضباط صف 
وأفـــراد ســـالح البحرية الملكـــي البحريني في القيام بواجباتهم بـــكل إخالص وتفان في 

مواجهة التحديات والمخاطر في شتى الظروف والمواقع.

المشير يشيد بدور قواتنا العتيدة في الدفاع عن الوطن
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المنامة - بنا

انطالقة البحرين نحو المستقبل ركيزتها أبناء الوطن
دور بارز للطاقة في جذب االستثمارات ... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال عبدالحسين ميرزا، ووزير شؤون الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة 
خطيـــة مـــن قداســـة البابا فرانســـيس 
الثاني بابـــا الفاتيكان، تتعلق بعالقات 
التعـــاون الثنائـــي الوثيق بيـــن مملكة 

البحرين والفاتيكان.
الخارجيـــة،  وزيـــر  الرســـالة  وتســـلم 
لـــدى  أمـــس،  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
اســـتقباله فـــي مقـــر وزارة الخارجية، 
سفير الكرســـي الرســـولي )الفاتيكان( 
المعين فـــي مملكة البحريـــن والمقيم 
فـــي دولـــة الكويـــت المطـــران يوجين 

مارتن نوجينت.
وجرى أثناء اللقـــاء، تبادل األحاديث 
الوديـــة، وبحث ســـبل تعزيـــز التعاون 

المشـــترك بيـــن الجانبيـــن فـــي مجـــال 
نشر قيم المحبة والسالم بين شعوب 
التســـامح  مبـــادئ  وتعزيـــز  العالـــم، 
والتعايـــش الســـلمي وحريـــة األديـــان 

والمعتقدات.
حضـــر اللقـــاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
األوروبيـــة بـــوزارة الخارجيـــة أحمـــد 

القرينيس.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي في مقر الـــوزارة أمس القنصل 
العام لمملكة البحرين المعين في مدينة 
كراتشي بجمهورية باكستان اإلسالمية 
الســـفير عبـــدهللا بوقحـــوص، والقنصل 
فـــي  المعيـــن  البحريـــن  لمملكـــة  العـــام 
مدينـــة العيون بالمملكة المغربية ياســـر 
الحدي، والقنصل العام لمملكة البحرين 
المعين في مدينة جدة بالمملكة العربية 

السعودية موسى النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ وزيـــر الخارجيـــة، 
بوقحـــوص،  عبـــدهللا  الســـفير  مـــن  كال 
وياسر الحدي، وموسى النعيمي، وذلك 
بمناســـبة صـــدور قرار تعيينهـــم قناصل 
عاميـــن لمملكة البحريـــن، منوًها بأهمية 
العالقـــات الثنائية الوطيـــدة التي تربط 

بيـــن مملكـــة البحرين والدول الشـــقيقة 
المعينيـــن فيها، مؤكـــًدا اهتمام وحرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى رعايـــة وحماية 
مصالح المواطنين في الخارج، وتقديم 
الخدمات القنصلية لهم كافة بما يحقق 
فـــي  البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أهـــداف 
التوفيـــق  دوام  لهـــم  متمنًيـــا  الخـــارج، 
والنجـــاح. مـــن جانبهـــم، عبـــر القناصـــل 
العاميـــن لمملكة البحريـــن المعينين عن 
بالغ شكرهم وامتنانهم لوزير الخارجية 

علـــى صـــدور القـــرار بتعيينهـــم قناصل 
مؤكديـــن  البحريـــن،  لمملكـــة  عاميـــن 
عزمهـــم علـــى بذل كافـــة الجهـــود ألداء 
المهـــام الموكلـــة إليهـــم، ورعاية مصالح 

المواطنين البحرينيين في الخارج.
حضر اللقاء، القائم بأعمال وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية، 
عـــام  الخيـــاط، ومديـــر  الســـفير خليـــل 
شـــؤون وزارة الخارجية الســـفير طالل 

األنصاري.

مشيًدا بالعالقات الوطيدة بين البحرين والدول الشقيقةتختص بعالقات التعاون الثنائي الوثيق بين البحرين والفاتيكان

الزياني يهنئ قناصلنا المعينين في السعودية والمغرب وباكستانجاللة الملك يتلقى رسالة خطية من البابا فرانسيس
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الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن 
اعتزاز عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وتثمين ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة؛ للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
للعامليـــن كافـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر 
الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة 
الداخليـــة، والجهات المســـاندة كافة يمثل 
الزخـــم  بنفـــس  العمـــل  لمواصلـــة  دافعـــًا 
واإلرادة حتى تحقيق الغايات المنشـــودة 
مـــن خطة التعافـــي االقتصادي التي تمثل 
جـــزءا مهما من الجهـــود الوطنية للتصدي 

لجائحة كورونا )كوفيد19-(.
الماليـــة  وزيـــر  تفضـــل  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
واالقتصاد الوطني أمس بتســـليم “وســـام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي” 
للكوادر الوطنية من منتسبي وزارة المالية 
الوطنـــي  والجهـــاز  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

لإليـــرادات، إنفـــاًذا لألمـــر الملكي الســـامي 
وفـــي إطار توجيه صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات 
المعنية كافة بتسليم الوسام للعاملين في 
الصفـــوف األمامية من الكـــوادر الصحية، 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، 

والجهات المساندة كافة.
الفخـــر  عـــن  الماليـــة  وزيـــر  أعـــرب  وقـــد 
الماليـــة  وزارة  بكفـــاءات  واالعتـــزاز 
الوطنـــي  والجهـــاز  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
لإليـــرادات، مشـــيدًا بنيلهـــم هـــذا الوســـام 
لصاحـــب  الســـامي  المقـــام  مـــن  الرفيـــع 

الجاللـــة الملك؛ تقديرًا لـــكل ما تم تقديمه 
مـــن جهـــود مخلصـــة ومشـــكورة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(، كما أشـــاد 
بالجهـــود كافـــة التـــي تـــم بذلها بـــكل عزٍم 
وتفـــان والتـــي قامـــت علـــى إثرهـــا مملكة 
البحريـــن بإطـــالق العديد مـــن المبادرات، 
والحـــزم  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  منهـــا 
التعافـــي  وخطـــة  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
االقتصادي، مؤكدًا أهمية االســـتمرار نحو 
تحقيـــق مزيٍد من النجاحـــات ضمن فريق 
البحريـــن الواحد بما يعـــود بالخير والنماء 

لصالح الجميع.

وقـــد ألقت مديـــر إدارة التنافســـية بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني إيمان العصفور 
فيهـــا  رفعـــت  والتـــي  المكرميـــن،  كلمـــة 
نيابـــة عـــن المكرمين أســـمى آيات الشـــكر 
والعرفان إلى صاحب الجاللة عاهل البالد 
علـــى أمـــر جاللته الســـامي وإلـــى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى توجيهـــات ســـموه للجهات 
المعنية كافة بتسليم الوسام للعاملين في 
الصفوف األمامية، مؤكدة أن هذا الوسام 
يعـــد دافعًا لبذل المزيد فـــي خدمة مملكة 

البحرين وتدعم تقدمها وازدهارها.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزير المالية يسلم منتسبي الوزارة وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
دافع لبذل مزيد من النجاحات ضمن فريق البحرين الواحد

توافق حكومي شوري على ضرورة وضع حد للعجز االكتواري

ال مساس بمعاش المتقاعدين وإصالحات قانونية للصناديق
تــرأس رئيــس مجلس الشــورى علي الصالــح أمس )الخميــس(، بحضور وزير 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة اجتماًعــا 
مشــترًكا للجنــة الخدمــات مــع الفريــق الحكومــي، بمشــاركة عــدد مــن ممثلي 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة شــؤون مجلســي الشــورى والنواب 

والهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

وخالل االجتماع وتأكيًدا على أهمية 
الصناديـــق التقاعديـــة والحرص على 
حقـــوق  لحفـــظ  اســـتدامتها  تحقيـــق 
وضمـــان  والمشـــتركين  المتقاعديـــن 
بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى  قدرتهـــا 
المســـتقبلية، تم التوافق على مد عمر 
الصناديـــق التقاعديـــة والحفاظ على 

المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
وأكـــد االجتماع أهمية مواصلة العمل 

المشـــترك بين الســـلطتين التشريعية 
حلـــول  إلـــى  للتوصـــل  والتنفيذيـــة؛ 
ناجعة تمّكن الصناديق التقاعدية من 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا، ومـــد عمرهـــا بما 
يحفظ اســـتمرارية صرف المعاشـــات 
التقاعديـــة للمتقاعديـــن، والحـــد مـــن 
العجز االكتـــواري، فيما جرى التوافق 
على عقد مزيد مـــن اجتماعات العمل 
الخدمـــات  لجنتـــي  بيـــن  المشـــتركة 

بمجلســـي الشـــورى والنواب والفريق 
الحكومـــي في هـــذا الشـــأن؛ للوصول 
إلـــى التوافقات التي تحقـــق تطلعات 

المتقاعدين.
واستعرض االجتماع ما توصلت إليه 
الحكومـــة ضمـــن مشـــروع إصالحات 

والتأمينيـــة،  التقاعديـــة  الصناديـــق 
هـــذه  لمناقشـــة  الزمنـــي؛  واإلطـــار 
الوضـــع  جانـــب  إلـــى  اإلصالحـــات، 

الحالـــي للعجز االكتـــواري بالصناديق 
التقاعديـــة بنـــاًء علـــى مخرجـــات مـــا 
تضمنـــه المرســـوم بقانـــون رقـــم )21( 
لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات 
واألنظمـــة  القوانيـــن  فـــي  التقاعـــد 

التقاعدية والتأمينية.
حـــرص  الخدمـــات  لجنـــة  وثّمنـــت 
المســـتمر  التواصـــل  علـــى  الحكومـــة 
مـــع الســـلطة التشـــريعية بمـــا يترجـــم 
المسؤولية المشتركة للمحافظة على 
مصالـــح الوطـــن والمواطنين، والعمل 
إصالحـــات  إلـــى  للتوصـــل  المســـتمر 
التقاعديـــة  للصناديـــق  قانونيـــة 
والتأمينية تضمن حقوق المتقاعدين 

واألجيال القادمة.

القضيبية - مجلس الشورى

تجسيد التالحم بين كافة األطياف من خالل الرياضة

حميدان يشيد بجهود اللجنة المنظمة لليوم الوطني الرياضي
التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، جميــل حميــدان، فــي مكتبــه 
بالوزارة، رئيس االتحاد البحريني للرياضة للجميع، عيسى الرفاعي، رئيس 
اللجنــة العليــا المنظمة لفعاليــة اليوم الوطني الرياضــي، وذلك لبحث عدد 

من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الوزارة في اليوم الوطني الرياضي.

 وخـــالل اللقاء اســـتعرض الرفاعي 
الوطنـــي  اليـــوم  اســـتعدادات 
الرياضي، حيث أشار إلى أن مملكة 
وطنيـــًا  يومـــًا  ستشـــهد  البحريـــن 
رياضيًا أســـوة بكل عام في فبراير 
المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع  بمشـــاركة 
ومؤسســـاته الحكوميـــة والخاصة، 
الرياضـــي  اليـــوم  مبينـــًا أن نجـــاح 
الجهـــود  بتكامـــل  إال  يتحقـــق  ال 
والطاقـــات بيـــن مختلف الـــوزارات 

والهيئـــات الحكوميـــة ومؤسســـات 
الخـــاص،  القطـــاع  وشـــركات 
فـــي  أساســـيًا  ركنـــًا  باعتبارهـــم 
االحتفـــال بهـــذه المناســـبة متطلعًا 
لمزيـــد من التعاون والمشـــاركة من 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
كونهـــا تضـــم الكثيـــر من الشـــرائح 
مـــن  االســـتفادة  يمكـــن  التـــي 
مشاركتها بفعالية كبيرة في إنجاح 

هذا اليوم.

مـــن جانبه، أشـــاد حميـــدان بجهود 
الوطنـــي  لليـــوم  المنظمـــة  اللجنـــة 
النائـــب  رأســـها  وعلـــى  الرياضـــي 

األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 

األولمبية البحرينية، ســـمو الشـــيخ 
فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
تنظيـــم اليوم الرياضي والذي يعزز 

مفهـــوم الرياضـــة للجميـــع، مشـــيرًا 
في ذات الســـياق إلـــى أن االهتمام 
الكبير باليوم الرياضي في المملكة 
يحمـــل في طياتـــه أهدافـــًا وطنية 
تســـتثمر  متكاملـــة  واجتماعيـــة 
مـــن خاللهـــا الطاقـــات الكامنة لدى 
المجتمع لتجســـيد التالحم بين كل 
أطيافه وفئاته، وإبراز قيم المحبة 
والمـــودة بيـــن الجميـــع مـــن خـــالل 
الرياضـــة، مؤكدًا اســـتعداد الوزارة 
للتعـــاون  منتســـبيها  وكافـــة  التـــام 
مـــع اللجنة المنظمـــة لليوم الوطني 
المشـــاركة  خـــالل  مـــن  الرياضـــي، 
البرامـــج  تنفيـــذ  فـــي  الفاعلـــة 

والفعاليات الرياضية للمناسبة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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المنامة - بنا

الكهربـــاء  شـــئون  وزيـــر  اســـتقبل 
والمـــاء وائـــل المبـــارك، عضـــو هيئة 
عضـــو  الســـعوديين  الصحفييـــن 
اإلتحـــاد الدولـــي للصحفييـــن عضو 
اإلتحـــاد العـــام للصحفييـــن العـــرب، 
الكاتـــب الصحافي جمـــال الياقوت، 
الـــذي قـــدم لـــه نســـخة مـــن كتابـــه 
)جمـــال الكلمة جمال(، الذي يحتوي 
علـــى كلمـــات وصـــور وتوثيق صور 
أخـــرى للمؤلـــف مع عدد مـــن الملوك 

ورؤساء الدول وكبار الشخصيات.
 وخـــال اللقـــاء أشـــاد وزير شـــئون 
الكهربـــاء والماء المهندس، بالجهود 
الياقـــوت  الكاتـــب  يبذلهـــا  التـــي 
الســـاحات  إثـــراء  فـــي  وإســـهاماته 

األدبية.
 مـــن جهتـــه، أعـــرب الياقـــوت عـــن 
شكره وتقديره للوزير وائل المبارك 
للجهـــود  وتشـــجيعه  دعمـــه  علـــى 

اإلعامية والصحفية.

وزير الكهرباء يتسلم نسخة من 
كتاب “جمال الكلمة جمال”

محرر الشؤون المحلية

أقامــت أســرة “البــاد” حفــا تكريميا لتوديــع الرئيــس التنفيذي أحمــد البحر 
والصحافيــة بــدور المالكي. وأشــاد رئيــس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشــعلة 
بـــ “البــاد”، ومشــيدا بإنجــاز الرئيــس  بالجهــود المهنيــة المخلصــة للزمــاء 
التنفيــذي أحمــد البحــر طوال الفتــرة الماضية، ومــا حققته الزميلــة المالكي 

من رصيد مهني طوال فترة خدمتها.

وأكـــد أن “الباد” ستســـتمر فضـــاء صحافيا لإلبداع والتميـــز من خال الحرص 
على تقديم المحتوى الموضوعي والرصين والجاذب.

ر الرئيس التنفيذي أحمد البحر عن امتنانه لجميع الزماء الذين  مـــن جهته، عبَّ
ساهموا في إنجاح المشروعات والمبادرات التي أطلقها بالفترة الماضية.

ونوهـــت الزميلـــة بدور المالكي بمـــا تحقق طوال فترة خدمتهـــا بالصحيفة من 
إنجازات وجوائز نابعة من شغفها المستمر بالعمل الصحافي.

وقـــدم الزماء شـــكرهم وتقديرهـــم للزميلين البحـــر والمالكي علـــى جهودهما، 
وتمنوا لهما كل التوفيق والنجاح.

“^” تودع رئيسها التنفيذي البحر والزميلة المالكي

صورة جماعية للزمالء

.. وتكريم الزميلة بدور المالكي الشعلة مكرما البحر

دعم المشاريع الوطنية الرامية لزيادة المساحات الخضراء
مزارع الجزيرة نجحت في مواجهة التصحر... بن دينة:

اســـتقبل المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئـــة محمد بن دينة، 
المديـــر العـــام لمـــزارع الجزيـــرة الشـــيخ راشـــد بن 

خليفة بن علي آل خليفة. 
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون 
المنـــاخ بالدور الذي تقوم به المـــزارع الوطنية من 
أجـــل الحفـــاظ علـــى الحيـــاة الفطريـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدا حـــرص المجلس األعلـــى للبيئة 
علـــى دعم هذه المشـــاريع الوطنية التـــي تزيد من 
المســـاحات الخضـــراء بالمملكـــة وتســـاهم بشـــكل 
مباشـــر فـــي تحســـين جـــودة الهـــواء وامتصـــاص 

الكربون. 
وأوضح أن مـــزارع الجزيرة حققت نجاحا متميزا 
فـــي مواجهة التصحر وتحـــدي الظروف المناخية، 
وذلـــك مـــن خـــال تجربتهـــا الفريـــدة فـــي الزراعة 
المائيـــة والتقليدية، مشـــيرا إلـــى أن اعتماد مزارع 
الجزيرة في إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية 

الصديقـــة للبيئـــة يعكـــس اهتمامهـــا بالحفاظ على 
البيئة ودعمها للتنمية المستدامة. 

من جانبه، عبر الشـــيخ راشـــد بن خليفة آل خليفة 
عـــن تقديـــره لجهـــود المجلـــس األعلـــى للبيئة في 
دعـــم المبـــادرات والمشـــاريع الزراعية فـــي مملكة 
البحرين، مؤكـــدا أن مملكة البحرين تزخر بالعديد 

مـــن التجارب الزراعية المتنوعـــة التي تضاف إلى 
رصيـــد مملكـــة البحريـــن فـــي المجـــاالت الزراعية، 
األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  متمنيـــا 
للبيئـــة ومـــزارع الجزيـــرة من أجـــل تحقيق أفضل 
المســـتويات في خدمة القطـــاع الزراعي وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا رئيـــس 
حســـن  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 
الما. وخال اللقاء، اطلعت الشيخة رنا 
بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة على 
آخر المســـتجدات الخاصة بعملية ســـير 
البرامـــج األكاديميـــة وما تقدمـــه للطلبة 

فـــي مختلـــف المجـــاالت والتخصصـــات 
والموضوعات المتصلـــة برؤية الجامعة 
المســـتقبلية لتطوير وتحديـــث البرامج 
األكاديمية والخطط واالســـتراتيجيات، 
مؤكدة حـــرص مجلـــس التعليـــم العالي 
والمســـاندة  الدعـــم  كل  تقديـــم  علـــى 
للنهـــوض  العالـــي،  التعليـــم  لمؤسســـات 
ورفـــع  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  بأدائهـــا 

مستوى سمعتها التعليمية.

دعم كامل للنهوض بمؤسسات التعليم العالي
المنامة - وزارة الداخلية

زار الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم 
رئيـــس اللجنة الدائمـــة للتقييم الداخلي 
بـــوزارة  الحكوميـــة  الخدمـــة  لمراكـــز 
الداخليـــة العميد محمـــد عبدهللا الحرم، 
المنفـــذ البحري بشـــؤون الجمارك، حيث 
اطلـــع علـــى آلية ســـير تقديـــم الخدمات 
واإلجـــراءات المتعلقـــة بهـــا، وذلـــك في 
إطار حرص وزارة الداخلية على تمكين 
هـــذه المراكز من تقديـــم خدمات بأعلى 

درجات الكفاءة والفاعلية.وثمن العميد 
محمد الحرم جهود مشرفي المراكز وما 
يقومـــون به من متابعـــة حثيثة؛ لضمان 
للمراجعيـــن،  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
مشـــيدًا في الوقت ذاتـــه بنتائج التقييم 
الداخلـــي للمنفـــذ البحـــري، حيـــث اجتاز 
األساســـية  المعاييـــر  جميـــع  المركـــز 
والمتقدمـــة بحســـب دليل تقييـــم مراكز 

الخدمة الحكومية.

“الجمارك البحري” يجتاز معايير تقييم الخدمة الحكومية

المنامة - بنا

بجهـــاز  العـــام  المفتـــش  اســـتقبل 
محمـــد  الوطنـــي  المخابـــرات 
المؤسســـة  رئيـــس  الرميحـــي، 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان علـــي 

الدرازي.
وخال اللقاء أشـــاد المفتش العام 
بالجهـــود الحثيثـــة التـــي تقوم بها 

المؤسســـة لتعزيـــز وحماية حقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين.

كمـــا تـــم خـــال االجتمـــاع بحـــث 
ســـبل تقويـــة التعاون بيـــن مكتب 
المفتـــش العـــام بجهـــاز المخابرات 
الوطنيـــة  والمؤسســـة  الوطنـــي 

لحقوق اإلنسان.

تقوية التعاون بين “مكتب 
المفتش العام” و“مؤسسة الحقوق”
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“ساحل نورانا” بعد تنظيفه... “يلــــق”
رعى محافظ الشـــمالية علي العصفور 
ســـاحل  “تنظيـــف  البيئيـــة  الفعاليـــة 
نورانـــا”، التـــي انطلقـــت بمبـــادرة مـــن 
بحضـــور  الجامعيـــة،  البحريـــن  كليـــة 
نائب المحافظ العميد خالد الدوسري، 
الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو 
التنســـيق  ورئيـــس  الوداعـــي،  شـــبر 
والمعلومات ببلدية المنطقة الشـــمالية 
علـــي الســـلم، والقائـــم بأعمـــال رئيـــس 
كليـــة البحريـــن الجامعيـــة رنـــا صوايا، 
وممثـــل جمعيـــة جـــد الحـــاج الخيرية 
محمد نجيـــب، وذلك بالتعاون شـــركة 

النظافة اإلسبانية أوربايسر.
ولـــدى مشـــاركته فـــي الفعاليـــة، قـــال 
المحافظ العصفور إن المحافظة تولي 
اهتماًما و حرًصـــا كبيرين لرعاية مثل 
البيئيـــة  المبـــادرات المجتمعيـــة  هـــذه 

التطوعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة 
البحـــري  التلـــوث  ومكافحـــة  البيئـــة 
ومصـــادره البشـــرية النابعـــة مـــن قلـــة 
الوعـــي المجتمعـــي من مرتـــادي البحر 
والسواحل العامة في مملكة البحرين.

و أضاف أن تنظيم مثل هذه األنشطة 
تحمـــل أهداًفـــا بيئيـــة بمنظـــور بعيـــد 
يتمثـــل فـــي حمايـــة األجيـــال القادمة، 
وتوريثهـــم بيئة نظيفة، وهو ما يدخل 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  ضمـــن 
داعيـــا مرتـــادي البحـــر مـــن الصيادين 
علـــى  المحافظـــة  ألهميـــة  والزائريـــن 
نظافة الساحل، وعدم رمي المخلفات 
المـــاء  وعبـــوات  الصيـــد  أدوات  مـــن 
والزيـــوت البالســـتيكية وغيرهـــا مـــن 
المخلفـــات العامـــة التـــي تضـــر ببيئـــة 
الســـاحل. وشـــدد علـــى أهميـــة تضافر 

المجتمـــع المدنـــي والقطاعين الخاص 
التلـــوث  مكافحـــة  إلـــى  والحكومـــي 
البحـــري. مضيًفـــا أن التلـــوث البحـــري 
هـــو أحد مصـــادر تهديـــد التـــوازن في 
إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  البيئيـــة  المنظومـــة 
خلل فـــي التنوع البيولوجـــي لألحياء 
البحريـــة؛ التي تعد مصدًرا من مصادر 
المحافظـــة  ويجـــب  لإلنســـان  الغـــذاء 
عليها. وأثنـــى المحافظ العصفور على 
جهـــود الجهـــات المنظمـــة والمتعاونـــة 

التـــي  الفعاليـــة  فـــي  والمشـــاركة 
شـــهدت مشـــاركة طلبة كليـــة البحرين 
الجامعيـــة، وأهالـــي جد الحـــاج، حيث 
قامـــوا بتنظيـــف الســـاحل وإزالة كمية 
المخلفات المتراكمة، مما أحدث فارًقا 

كبيًرا عما كان عليه الساحل من قبل.
مـــن جانبهـــا، أعربت الجهـــات المنظمة 
والمتعاونـــة والمشـــاركة فـــي الفعالية 
عن بالغ شـــكرها وتقديرهـــا للمحافظة 
الشـــمالية على رعايتها ومساندتها في 
تنظيم مثل هذه المبادرات واألنشـــطة 

المجتمعية للحفاظ على البيئة.
محافـــظ  قـــام  الحملـــة،  نهايـــة  وفـــي 
المحافظـــة الشـــمالية علي بن الشـــيخ 
بتكريـــم  العصفـــور  عبدالحســـين 
المشـــاركين بالفعاليـــة والتقاط الصور 

الجماعية.

المنامة - وزارة الداخلية

العصفور 
للمرتادين: ال ترموا 

المخلفات داخل 
البحر

البحرين تدين قصف ميلشيات الحوثي المدنيين في مأرب

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين 
شـــنته  الـــذي  الصاروخـــي  القصـــف 
مليشـــيات الحوثـــي اإلرهابية على حي 

ســـكني فـــي مدينـــة مـــأرب بالجمهورية 
اليمنيـــة الشـــقيقة، وأســـفر عـــن مقتـــل 
وإصابة عدد من األشخاص بينهم نساء 
وأطفـــال، فـــي انتهـــاك صـــارخ للقانـــون 
الدولـــي اإلنســـاني وكل القيـــم والمبادئ 

األخالقية.
وأكـــدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
البحرين مع الجمهورية اليمنية الشقيقة 
لكافـــة اإلجـــراءات والتدابيـــر  ودعمهـــا 
المتخـــذة ضـــد هذه االعتـــداءات اآلثمة 

والمناطـــق  المدنييـــن  تســـتهدف  التـــي 
الســـكنية، داعيـــة المجتمـــع الدولي إلى 
اتخاذ موقـــف حازم تجـــاه االعتداءات 
الحوثيـــة المتكـــررة التـــي تهـــدد األمـــن 

واالستقرار في المنطقة.

المنامة - وزارة الخارجية

دور الدبلوماسية ال يقتصر فقط على حماية المصالح التقليدية للدولة
رئيس أمناء “دراسات”: تكريس البعد االقتصادي في السياق الدولي بتعزيز العالقات االقتصادية

أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفـــة، أن العالقات األخوية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة عمان، 
تضـــرب بجذورهـــا فـــي عمـــق التاريخ، 
وتعتبـــر نموذجا يحتذى به للعالقة بين 
األشـــقاء في مختلف المجاالت، بفضل 
حـــرص قيادتي البلدين علـــى تطويرها 
وتنميتها، في إطار شراكة استراتيجية 

وثيقة ومتميزة.
 جاء ذلـــك في محاضرة ألقاها الشـــيخ 
فـــي  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بعنـــوان  قابـــوس،  الســـلطان  جامعـــة 
“دور الدبلوماســـية فـــي تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة”، بحضـــور صاحبة 
السمو منى بنت فهد آل سعيد مساعدة 
رئيس الجامعـــة للتعاون الدولي، وعدد 

من مسؤولي الجامعة.
 وأوضح رئيس مجلس األمناء، أن دور 
الدبلوماسية ال يقتصر فقط على حماية 
المصالـــح التقليدية للدولة، وإنما تطور 
العمل الدبلوماســـي، ليشـــمل المساهمة 
المســـتدامة،  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
فـــي  الســـريع  التغيـــر  ومواكبـــة حركـــة 
بيئة األعمال العالميـــة، وتعزيز التعاون 
والتبـــادل التجـــاري، ومكافحة التدهور 

البيئي.
مفهـــوم  المحاضـــر  واســـتعرض   
تطورهـــا  ومراحـــل  الدبلوماســـية 
وضـــع  ظـــل  فـــي  حركتهـــا،  ومجـــاالت 
إقليمـــي مضطرب، ونظام دولي متغير، 
كمـــا ســـلط الضوء على نشـــأة اصطالح 
أهـــداف  وتبلـــور  المســـتدامة،  التنميـــة 

التنمية المســـتدامة لعـــام 2030، والتي 
أقرتهـــا األمـــم المتحـــدة، كخطـــة عمـــل 
دوليـــة، إلنهـــاء الفقر وحمايـــة الكوكب، 
وضمـــان االزدهار لجميع الناس، وصوال 
إلى مفهوم التنمية المســـتدامة الذكية، 
لتمكيـــن المجتمعات من المشـــاركة في 

الطفرة الرقمية العالمية.
 وركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
بيـــن  المتبـــادل  التأثيـــر  علـــى  خليفـــة، 

الدبلوماســـية والتنمية المستدامة، من 
خالل عدة مســـارات رئيســـية، مبينا أن 
العمل الدبلوماســـي يسعى إلى تكريس 
البعـــد االقتصادي في الســـياق الدولي، 
مـــن خالل تعزيز العالقـــات االقتصادية 
االســـتثمارات،  وجـــذب  المشـــتركة، 
والنهـــوض بالصـــادرات، والدفـــاع عـــن 
إلـــى  ولفـــت  االقتصاديـــة،  المصالـــح 
ضـــرورة إيجـــاد حلـــول دائمـــة وعادلـــة 

للحـــد مـــن التدهـــور البيئـــي، والحفـــاظ 
أن  مؤكـــًدا  البيولوجـــي،  التنـــوع  علـــى 
فـــي  فاعـــالً  دوًرا  تلعـــب  الدبلوماســـية 

حماية البيئة، ووقف التغير المناخي.
 وتحـــدث الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، عـــن دور التعاون الدبلوماســـي 
في المحافل الدولية، ومتابعة أنشـــطة 
واجتماعـــات منظمـــة األمـــم المتحـــدة، 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  للمســـاهمة 
المســـتدامة، قائال: “إننا نعتز في مملكة 
البحرين بوجود نموذج رائد من التعاون 
مـــع وكاالت وبرامـــج األمـــم المتحـــدة، 
فـــي إطار تعزيز التعـــاون اإليجابي بين 
الجانبيـــن في مجاالت متعـــددة”، مبينا 
ثابتـــة  بخطـــوات  تمضـــي  المملكـــة  أن 
في حوكمة الشـــراكات الدولية، والدفع 
بأطر التعـــاون اإليجابي مـــع المنظمات 
الدوليـــة، وتعزيز برامج بنـــاء القدرات، 
كمـــا تؤمـــن بأهميـــة االرتبـــاط الوثيـــق 
بيـــن األمـــن والتنميـــة، وتطويـــر آليـــات 
العمـــل الجماعـــي، لمواجهـــة التحديات 

المشتركة.

مسقط - بنا

تأهب بحريني ألية اختراقات سببتها تطورات أفغانستان
دعم الجهود الدولية لمكافحة مصادر تمويل اإلرهاب... “الخارجية”:

شـــارك وفـــد مملكـــة البحرين برئاســـة 
رئيس قطاع الشـــؤون االســـتراتيجية 
جمـــال،  نانســـي  الخارجيـــة  بـــوزارة 
في اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذية لمركز 
 ،)TFTC( اســـتهداف تمويـــل اإلرهـــاب
التشـــاورية  المباحثـــات  واجتماعـــات 
ذات الصلة، والتـــي عقدت في مدينة 
الريـــاض بالمملكة العربية الســـعودية 
إدارة  مديـــر  وبحضـــور  الشـــقيقة، 
التحريـــات الماليـــة بـــوزارة الداخليـــة 
عضو مجلـــس إدارة مصرف البحرين 
المركزي الشـــيخة مـــي بنت محمد آل 

خليفة.
وأكـــدت جمـــال، فـــي كلمتهـــا، التـــزام 
الجهـــود  بدعـــم  البحريـــن  مملكـــة 

الدوليـــة الرامية إلـــى مكافحة مصادر 
تمويـــل اإلرهـــاب لمـــا من شـــأنه حفظ 
أمـــن واســـتقرار المنطقـــة وذلـــك عبـــر 
عضويتها في مركز اســـتهداف تمويل 
اإلرهـــاب، داعية إلى ضرورة تنســـيق 
الجهود اإلقليميـــة تحت مظلة المركز 
مما ســـوف يســـهم فـــي حمايـــة البيئة 

المالية اإلقليمية.
األجهـــزة  جهـــود  بتضافـــر  وأشـــادت 
المختصـــة داخل مملكـــة البحرين من 
خالل عقد ورش بناء القدرات التابعة 
للمركز في العام 2021م، والتي شارك 
فيهـــا أكثـــر من 60 شـــخًصا مـــن ذوي 
الجهـــود  مســـتعرضة  االختصـــاص، 
الوطنيـــة لمكافحـــة تمويـــل اإلرهـــاب 

والمختصة بالتصـــدي ألية اختراقات 
أفغانســـتان  فـــي  التطـــورات  نتيجـــة 
والتـــي من شـــأنها أن تعزز مـــن مكانة 
المملكـــة الدوليـــة فـــي ملفـــات الســـلم 

واألمـــن. وقدمـــت مقترحـــات مبنيـــة 
علـــى أولويـــات مملكـــة البحرين ذات 
الشـــأن والتي يمكن للمركـــز وأعضائه 
تبنيهـــا مســـتقبالً حرًصا علـــى مصالح 
األمـــن  الســـتتاب  ودعًمـــا  اإلقليـــم، 

واالستقرار في المنطقة.
اللجنـــة  أعضـــاء  االجتمـــاع،  حضـــر 
التنفيذيـــة لمركـــز اســـتهداف تمويـــل 
الـــدول  وممثلـــو   ،)TFTC( اإلرهـــاب 
األعضـــاء فـــي المركـــز. يذكـــر أن هـــذا 
االجتمـــاع يأتـــي كأول اجتمـــاع فعلي 
مـــن  عاميـــن  بعـــد  التنفيذيـــة  للجنـــة 
االجتماعـــات االفتراضية، تأكيًدا على 
أهميـــة تضافـــر الجهـــود وتكثيفها في 

ملفات مكافحة اإلرهاب وتمويله.

المنامة- وزارة الخارجية

نانسي جمال

المنامة- وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهود خفر الســـواحل في التصـــدي للمخالفـــات المتعلقة 
بالصيد واألدوات المســـتخدمة فيـــه، تمكنت الدوريات البحرية من 
ضبـــط قارب علـــى متنه شـــخصين آســـيويين قاما بصيـــد الروبيان 
باســـتخدام شـــباك الجـــر القاعيـــة “الكـــراف” الممنـــوع اســـتخدامها 

استناًدا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأشـــارت قيـــادة خفـــر الســـواحل إلـــى أنـــه جـــار اتخاذ اإلجـــراءات 

القانونية الالزمة، تمهيًدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على آسيويين صادا الروبيان بـ “الكراف”

زوبعة في فنجان حوثي
Û  فــي قمــة أبوظبي، اجتمع القــادة األربعة صاحب الجاللــة الملك حمد

بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، والرئيــس عبدالفتــاح السيســي؛ 
ليوصلوا رسالة للعالم واضحة المعالم عن خطر الميليشيات الحوثية 

على األمن اإلقليمي والعالمي. 
Û  االجتمــاع يحمل داللــة أن المنعطفات التاريخيــة دائما تظهر الصورة

الحقيقية للســند والتآزر لدى األشــقاء. وما شهدته الساحة الخليجية 
والعربيــة واإلســالمية والعالــم مــن اســتنكار العتــداء الحوثــي ودعم 
لإلمارات والسعودية يعطي صورة واضحة أن العالم يِقض لمراهقات 
هــذا الفتى القادم من ســراديب التخلــف والمفخخ باألجندة اإليرانية 

والمعبأ بتناقضات التاريخ.
Û  وبــات العالــم يعرف جيدا أن الحوثية هي أحد أنواع البيض اإليراني

الــذي ُيفرخ في األعشــاش الموزعة علــى خرائط اإلقليم، وأنها إحدى 
طرق إيران المتنوعة في استباحة الخرائط كما هو اآلن في اليمن. 

Û  هــذا الفتــى المحمل عقله حقول الغــام، والذي حولته إيران إلى قنبلة
بشــرية موقوتــة، فتائلها مصنوعــة وفق األجندة اإليرانية أقل من أن 
ينــال مــن اإلمــارات أو الســعودية أو الخليج. لقد تمــادت إيران كثيرا 
فــي هذا االســتعراض ومحاولة اســتخدام فتاهــا بمغامراته؛ من أجل 
أن تستخدم بعض األوراق في المفاوضات المعقدة لملفها النووي أو 

أجندتها األخرى في المنطقة. 
Û  هكــذا إيــران تســتخدم وكالءهــا وال تخدمهــم، فهم دائمــا أمام فوهة

واإلرث  التاريــخ  واضعــة  والقوميــة،  الخاصــة  لحســاباتها  الجحيــم 
الديني كإسســوارات الصطياد جمهــور هنا أو هناك؛ لتقدمهم وجبات 

دسمة لمحارق جديدة ودفع فواتير جديدة. 
Û  ،إن عبدالملــك الحوثــي مــازال يســتخدم كدميــة في مشــهد ممســرح

وعلــى مســرح أكبــر منه ومــن تهديداتــه الملقنة من قــرارات تأتي مع 
الســفن المحملــة باألســلحة والمكفنــة أيضــا ألحــالم اليمنييــن الذيــن 
أدخلتهــم إيــران فــي أتون االنقســام والخرائط المســتباحة كما فعلت 

في لبنان والعراق. 
Û  ،الحوثي ومع نشــوة تمثيل البطل، يلعب لعبه ليســت على مقاييســه

فإغــراء الموقــع وخمرة نشــوة تمثيل دور البطولــة والبطل، ومحاولة 
تمثيل األســطورة اليونانية، أســطورة “ســارق النار” جعلته يعتقد أنه 
قــادر علــى إدارة لعبة، أوراقها وقرارتها ليســت بيــده، وإنما ُتهرب من 
طهران على شــكل إمالءات تشــبه علب الســردين المحملة بالكافيار، 

ولكن هنا بالنار.
Û  الوحــدة نهــر  وتعميــق  الصفــوف،  لــرص  مدعــوون  نحــن  خليجيــا، 

الخليجيــة، وتحصيــن المجتمعــات من إعــالم موجهة إيرانــي، مازال 
يــدس ُســم المعلومات التي ينشــرها في دســم األخبــار، وأن نقف كما 
نحــن اآلن مــع اإلمــارات والســعودية والخليج في حفــظ خليجنا من 
اختراق صبية مازالوا يرقصون رقصة الموت، منتشين بحلم “فواكه 
الجنــة”، ولو كان على حســاب الزج بشــباب اليمن فــي محارق الموت 
وأســنان الحرائــق ومراهقــات المليشــيات وأســنان تمســاح المصيــدة 

اإلقليمية.
Û  إن الفقاعــات الحوثيــة ستتالشــى ذات يوم، فقــد علمنا التاريخ، وهو

يرســخ نظريــة هيجــل فــي “مكر التاريــخ” إن كل الذيــن توحموا على 
الخليــج فــي كل تاريخــه رحلــوا عــن المشــهد تتلقفهم ذاكــرة مثقوبة 
بالنسيان، ساعتها يضحك المؤرخون على جنونهم. ويطوف الخليج 
علــى هزائمهــم فــي مشــهد يحمــل قنديــل ِعبــرة مــن التاريــخ؛ ليضــع 
التاريــخ نياشــينه علــى صــدر الخليــج. إن هنــا ذات يــوم مــر الجنون، 

فلجمته حضارة الخليج.

S.dheya2020@gmail.com
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أكدت وزارة الداخلية في ردها على ســـؤال برلماني 
مقـــدم من النائب ممـــدوح الصالـــح أن إجمالي عدد 
المســـتفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة 
منـــذ البدء فـــي تطبيقـــه في مايـــو العـــام 2018 بلغ 

3725 مستفيًدا.
وأضافت أن عدد المســـتفيدين مـــن تطبيق القانون 
بعد صدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بلغ 
228 مستفيًدا، بينهم 195 رجال و17 امرأة، فيما بلغ 
عـــدد من تتـــراوح أعمارهم بين -16 و21 ســـنة نحو 

16 مستفيًدا.

وبينـــت أن القانـــون رقـــم )18( لســـنة 2017، بشـــأن 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، يعد مشـــروعا وطنيا 
المنظومـــة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يمثـــل  حضاريـــا، 
اإلصالحية، ويسهم في تماسك النسيج االجتماعي 
وتحقيـــق اإلصـــالح المجتمعـــي وتعزيـــز االســـتقرار 
األســـري ومســـاعدة مـــن حـــاد عن جـــادة الصـــواب، 
وإصالح المحكوم عليه وإعادة دمجه في المجتمع.
واعتبـــرت أن القانون أداة مهمة لتحديث المنظومة 
التشـــريعية وتطويـــر منظومـــة العدالـــة اإلصالحية، 
وخاصة فيما يتعلق بنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
وأكـــدت أن المرســـوم بقانون رقم )24( لســـنة 2021 
والـــذي أصبحـــت بموجبـــه وزارة الداخليـــة مخولـــة 

بطلب اســـتبدال العقوبة البديلة يساعد في التوسع 
بصـــورة أكبر في تطبيق قانـــون العقوبات والتدابير 
البديلة، والمســـاهمة في تحقيـــق مزيد من التطوير 
لمنظومـــة العدالـــة الجنائيـــة ويمثـــل إضافـــة نوعية 

لمنظومة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
وبيـــت الـــوزارة أن المرســـوم بقانـــون يمنـــح الجهـــة 
المعنية بوزارة الداخلية المرونة في تقدير الظروف 
واألوضـــاع الخاصـــة بالمحكـــوم عليهـــم بما يســـمح 
بإعـــادة تأهيلهـــم ودمجهم في المجتمـــع، كما يعطي 
الـــوزارة الســـلطة فـــي أن تطلـــب مـــن قاضـــي تنفيذ 
العقـــاب تطبيق عقوبات بديلـــة عن العقوبة األصلية 

المحكوم بها.

وعـــن البرامـــج واألعمـــال التـــي تـــم تخصيصها لمن 
تم اســـتبدال عقوبتهم أوضحت الـــوزارة أنها تحدد 
وفقـــا للقـــرارات الصـــادرة من وزير العدل والشـــئون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، حيث بلغ عدد المســـتفيدين 

من برامج التأهيل والتدريب 903 مستفيدين. 
وتشـــمل برامـــج التأهيـــل والتدريـــب 8 برامـــج هي 
برنامج ســـاعي ألعمال المنفعة العامة )سامع( والذي 
اســـتفاد منـــه 327 مســـتفيدا، وبرنامج تمام وشـــمل 
363 مســـتفيدا، وبرنامـــج تحفيـــظ وتجويـــد القرآن 
72 مســـتفيدا وبرنامـــج التثقيـــف وزيـــادة  الكريـــم 
الوعـــي الدينـــي 105 مســـتفيدين وبرنامـــج الحرف 
اليدويـــة 30 مســـتفيدا، ومســـتفيد واحـــد من دورة 

مهارات األشـــغال اليدوية، ومستفيدون من برنامج 
تأهيلي في الجوانب النفسية - العنف األسري.

وأفـــادت الـــوزارة أن عـــدد المســـتفيدين مـــن العمل 
بخدمـــة المجتمع بلـــغ 2122 مســـتفيدا توزعوا على 
28 جهـــة بينهـــا وزارات وهيئـــات وجهـــات حكومية 
باإلضافـــة إلى جمعيات خيرية وشـــركات، وحســـب 
الـــوزارة فإن أغلب المســـتفيدين مـــن العمل بخدمة 
المجتمع في وزارة الصحة بمجموع 833 مستفيدا، 
مســـتفيدا،   571 واالتصـــاالت  المواصـــالت  ووزارة 
البلديـــات  وشـــئون  االشـــغال  وزارة  فـــي  و202 
فـــي وزارة  191 مســـتفيدا  العمرانـــي،  والتخطيـــط 

شئون الشباب والرياضة.

3725 مستفيــــًدا مـــن “العقــوبـــــات البديلــــــة”
8 برامج للتأهيل و28 جهة لخدمة المجتمع...”الداخلية”:
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صـــرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغســـل 
األمـــوال بـــأن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
بدائرتهـــا الرابعة قد أصـــدرت حكمها أمس 
وآخريـــن  عمومييـــن  موظفيـــن  بمعاقبـــة 
ســـنوات،  خمـــس  لمـــدة  جميعـــًا  بســـجنهم 
وتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار ومصادرة 
مبلـــغ العطيـــة، وبإبعـــاد المتهميـــن الثالـــث 
والرابـــع نهائيًا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة 
وذلـــك عمـــا نســـب إليهـــم مـــن تهمـــة طلب 

وقبول الرشوة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها 

فـــي البالغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم 
الفســـاد بـــاإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد 
بشـــأن  واإللكترونـــي  االقتصـــادي  واألمـــن 
العمومييـــن  الموظفيـــن  مـــن  اثنيـــن  قيـــام 
بطلب مبالغ مالية على ســـبيل الرشـــوة من 
آخرين من مسؤولي أحد مكاتب التخليص 
مقابـــل إنهاء معامالتهما الخاصة بتصاريح 
اإلقامة، وذلك إخـــالال بواجبات وظيفتهما 
وبالمخالفـــة لإلجـــراءات التنظيميـــة التـــي 
اتخذتهـــا الجهـــة العامـــة فـــي ظـــل جائحة 
كورونا، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين 

بتقاضي مبلغ الرشوة.
أثنـــاء  والثانـــي  األول  المتهمـــان  وأقـــر 

وقيامهمـــا  الواقعـــة  بصحـــة  اســـتجوابهما 
قبـــال  بـــأن  وظيفتهمـــا،  بأعمـــال  باإلتجـــار 
مـــن المتهميـــن الثالـــث والرابع مبالـــغ مالية 
مقابـــل إتمـــام المعامـــالت الخاصـــة بمكتب 
التخليص اللذين يعمالن به، كما أقر المتهم 
الثالث بتسليمه مبالغ مالية إلى الموظفين 
العموميين، وهـــي اإلقرارات التي تطابقت 
مـــع نتائج التقارير الفنيـــة الخاصة بفحص 
هواتـــف المتهميـــن والتـــي دلت عـــن ثبوت 
قيامهم بارتكاب بالجريمة المنسوبة إليهم، 
وعليـــه أمـــرت النيابة العامـــة بإحالتهم إلى 
المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة والتي أصدرت 

حكمها المتقدم بإدانتهم.

صـــرح رئيـــس نيابـــة الجرائـــم الماليـــة 
وغســـل األمـــوال أن المحكمـــة الكبـــرى 
الجنائيـــة بدائرتها الرابعـــة قد أصدرت 
امـــس حكمـــا بإدانـــة متهمـــة بالســـجن 
لمـــدة 5 ســـنوات وغرامـــة ألـــف دينـــار 
وإبعادهـــا نهائًيـــا عـــن البالد بعـــد تنفيذ 
العقوبـــة ومصـــادرة المبلـــغ المضبـــوط 
أو أيـــة أمـــوال مملوكـــة لهـــا مســـاوية 
للمبلـــغ موضـــوع الجريمـــة، وذلـــك عما 
نســـب إليهـــا مـــن تهمـــة غســـل األموال 
المتحصلـــة مـــن جريمـــة التكســـب من 

ممارسة الدعارة.
أســـفرت  مـــا  العامـــة  النيابـــة  وتلقـــت 
التـــي باشـــرتها إدارة  عنـــه التحريـــات 
التحريـــات الماليـــة بنـــاء علـــى تكليـــف 
النيابـــة العامـــة بالتزامـــن مـــع مجريات 
التحقيـــق فيمـــا اكتســـبته المتهمـــة من 
ممارســـة الدعـــارة، والتـــي انتهـــت إلى 
ثبوت قيام المتهمة بإجراءات عمليات 
تحويـــل للمبالـــغ الماليـــة التي تحصلت 
عليهـــا مـــن تلك الجريمـــة، وهو ما ثبت 
وأقـــوال  المتهمـــة  إقـــرار  خـــالل  مـــن 

التحليـــل  وتقريـــر  التحريـــات  مجـــري 
المالـــي لحركة تلـــك األموال ومصدرها 
وتتبـــع العمليـــات التـــي أجريـــت عليها، 
والتـــي أظهـــرت مـــا أجـــري عليهـــا مـــن 
تحويـــالت خارجيـــة لعـــدة دول بغيـــة 
اإليهـــام بمشـــروعية مصدرهـــا، وهو ما 
انتهـــت معه النيابـــة العامـــة إلى ثبوت 
ارتكابها جريمة غسل األموال، إذ تمت 
إحالتها إلى المحكمـــة الكبرى الجنائية 
الرابعـــة والتي أصدرت حكمها المتقدم 

باإلدانة.

مقابل إنهاء معامالت خاصة بالتأشيرات ألحد مكاتب التخليص

المحكمة تبعدها عن البالد وتغرمها 1000 دينار

5 ســنــــوات لموظفيـــــن 
عمومييـــن أدينـــــــا بالرشـــــوة

5 سنـــــوات ألجنبيــــة غسـلــــت 
أمـــــواال مـــــن الدعــــــــــارة

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل 
األمـــوال أن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
بدائرتهـــا الرابعة قد أصدرت اليوم حكما 
حضوريـــا بإدانـــة موظـــف عام بالســـجن 
لمـــدة 7 ســـنوات والغرامـــة بمبلـــغ 1408 
دينـــارا ورد المبلغ المختلس بقيمة 1408 
دينـــارا، وذلك عما نســـب إليه عن تهمتي 
النظـــام  بيانـــات  وتحريـــف  االختـــالس 
اإللكترونـــي، وببراءة المتهـــم الثاني مما 

نسب إليه.
وكانـــت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من 

شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
الموظفيـــن  مـــن  اثنيـــن  قيـــام  بشـــأن 
باســـتغالل الصالحيـــة المخولـــة لهما في 
الخـــاص  اإللكترونـــي  المعامـــالت  نظـــام 
مبالـــغ  اختـــالس  بغـــرض  الجهـــة  بتلـــك 
الرســـوم المالية المســـتحقة عـــن تجديد 

اإلقامات والمحصلة لجهة عملهما.
وانتهـــت تحقيقـــات النيابـــة العامـــة إلـــى 
ثبوت الواقعة بحقهما مما ثبت من خالل 
اســـتجواب المتهمين ومن أقوال شـــهود 
الواقعـــة ومن خـــالل فحص الكشـــوفات 

الماليـــة وقوائم المعامالت قيام ســـالفي 
 1472 مقـــداره  مبلـــغ  باختـــالس  الذكـــر 
دينارا جملة رســـوم تجديد اإلقامة لعدد 
23 معاملـــة دون توريدهـــا لجهة عملهما، 
المحكمـــة  إلـــى  إحالتهمـــا  تمـــت  وعليـــه 
الكبـــرى الجنائية الرابعـــة والتي أصدرت 

حكمها المتقدم باإلدانة.
وعليـــه، فـــإن النيابـــة العامـــة تعكف على 
دراســـة الحكم فيمـــا تضمنه من أســـباب 
البراءة بحق المتهم الثاني تمهيًدا للطعن 

على الحكم باالستئناف.

 عما نسب إليه من تهمتي االختالس وتحريف بيانات النظام اإللكتروني

“النيابة”: الحكم بإدانة موظف 
عــام الختالســـه أموال جهة عملــه

ليلى مال اهلل
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وحدات سكنية لقاطني الشقق المؤقتة
النفيعي: طلبات تصل إلى 36 سنة وبعض أصحابها توفي

^وافـــق مجلـــس النـــواب على مقتـــرح برغبة 
بصفة مســـتعجلة بشأن تخصيص وحدات سكنية 
جاهزة للمواطنين القاطنين في الشـــقق اإلسكانية 

المؤقتة.
وقبـــل التصويت، قـــال النائب ممـــدوح الصالح إن 
قاطني الشقق المؤقتة في جميع مناطق البحرين 
يواجهون ذات المشـــاكل، من حيـــث قدم طلباتهم 
التي تصل إلى 22 ســـنة، واقتراح وزارة اإلســـكان 
عليهم االنتقال لشـــقق أخرى مع منحهم 200 دينار 

بدل سكن.
وأشـــار إلـــى أن أصحاب هذه الطلبـــات يأتون على 
رأس المســـتحقين للوحـــدات الســـكنية الجاهـــزة، 

السيما أن الكثير منهم متقاعدون.
وقـــال النائب عمـــار البناي إن وزارة اإلســـكان “في 
يـــوم وليلـــة” قررت أن هذه الشـــقق في كل مناطق 
البحرين آيلة للســـقوط، وضرورة إخالء القاطنين 

لها، واالنتقال لشقق أخرى.
ولفـــت إلـــى أن بعـــض القاطنيـــن هم مـــن أصحاب 

طلبات إسكانية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، 
وال يملكون ســـوى شـــهادات تخصيـــص، في وقت 
تســـلم فيه الوزارة المفاتيح ألصحاب طلبات فيما 

بعد سنة 2000.
وقـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعي إن بعـــض طلبات 
القاطنيـــن للشـــقق المؤقتـــة تصـــل إلـــى 36 ســـنة، 
طلـــب  ينفـــذ  أن  قبـــل  الطلـــب،  صاحـــب  وتوفـــي 
االســـتعجال فـــي تلبيـــة طلبه لظروف رب األســـرة 

الصحية.

9 مراكز صحية في البحرين تعمل على مدار الساعة
الحايكي: شارع البديع “مكتظ بالسكان”

علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
مقترح برلماني برغبة بشـــأن فتح أحد 
المراكـــز الصحيـــة علـــى شـــارع البديـــع 
لمدة 24 ســـاعة طـــوال أيام األســـبوع، 
لـــه مثـــل  المســـاندة  وفتـــح الخدمـــات 

األشعة والمختبر واألسنان.
لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأفـــادت 
الرعايـــة الصحية األولية جليلة الســـيد 
بأنـــه تـــم افتتـــاح 9 مراكـــز صحيـــة في 
العام 2021 تعمل على مدارس الساعة 

بواقع مركزين في كل محافظة.
ولفتـــت إلـــى أن من بيـــن هـــذه المراكز 
هو مركز الشـــيخ جابر الصباح الصحي 
الـــذي تم افتتاحه للعمـــل على مدار 24 
ساعة في مايو 2021، إضافة إلى مركز 

جدحفص الصحي، كما تم افتتاح مركز 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد في المحافظة 

الجنوبية لخدمة أهالي تلك المنطقة.

مـــن جهتها، قالت النائب كلثم الحايكي 
بكثافتـــه  يتميـــز  البديـــع  شـــارع  إن 
الســـكانية العالية واالمتـــداد الجغرافي 

الواســـع األمر الـــذي يتطلـــب زيادة في 
مستوى الخدمات المقدمة لسكان تلك 

المنطقة.

^مـــرر مجلـــس النـــواب مقترحًا 
رســـوم  تخفيـــض  بشـــأن  برغبـــة 
الخدمـــات الماليـــة الحكوميـــة علـــى 

المتقاعدين.
وقبـــل التصويـــت، قال النائب باســـم 
المالكي إن المتقاعدين في القطاعين 
والخـــاص قدمـــوا مســـاهمات  العـــام 
جليلة في مســـيرة التنمية في مملكة 

البحرين.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يأتـــي 
التـــي  الفئـــة  هـــذه  مســـاعدة  بهـــدف 
لجـــأ العديد منهـــم للعمل مـــرة أخرى 
بعـــد تقاعـــده؛ نتيجة لغالء المعيشـــة 

والسعي لتوفير متطلبات األسرة المتضخمة.

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى 
وزارة  قيـــام  بشـــأن  برغبـــة  مقتـــرح 
للبيـــوت  نمـــاذج  بتوفيـــر  اإلســـكان 
احتياجـــات  بحســـب  اإلســـكانية 

وإمكانات المواطنين.
وقال النائب عمار قمبر إن 60 % من 
العوائـــل البحرينية يبلغ عدد أفرادها 
5 أشـــخاص وأكثر، مـــا يؤكد الحاجة 
لتنفيـــذ هـــذا المقتـــرح، والتقليـــل من 
الوحـــدات  علـــى  التعديـــالت  حجـــم 
السكنية والحد من المخالفات، حتى 
وإن تطلب ذلك تخيير المواطن دفع 

مبالغ إضافية على األقساط.
مـــن جهتـــه، قـــال النائب خالد بوعنـــق إن توفيـــر 4 إلى 5 غرف فـــي الوحدات 
السكنية أمر جيد، إال أن توفير هذا العدد من الغرف دون توفير بقية المرافق 

سيدفع المنتفعين إلى التعديل على الوحدات.
وأشـــار إلى أن أغلب المســـتفيدين يجرون تعديالت على الوحدات اإلسكانية؛ 
بسبب عدم مالءمة نماذج الوحدات الحتياجات ومتطلبات األسرة البحرينية.

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مقتـــرح يقضـــي بإنشـــاء 
مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات في منطقة قاللي.

وقبـــل التصويـــت، قالـــت المستشـــار القانونية بـــوزارة التربية 
والتعليـــم لطيفـــة الـــذوادي إن الـــوزارة لديهـــا خطـــة إنشـــائية 
مستقبلية تتضمن إنشاء 18 مدرسة تغطي احتياجات مناطق 

مملكة البحرين كافة من المدارس بمختلف مراحلها.
ولفتـــت إلى أن خطة الوزارة 2020 و2030 ســـتتضمن إنشـــاء 
مدرســـة قاللـــي للمرحلـــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة للبنـــات فـــي 

منطقة قاللي.

^وافق مجلس النواب على مقترح تشـــغيل مركز الشيخ 
جابر الصحي في باربار على مدى 24 ساعة يومًيا.

ولفـــت النائب فالح هاشـــم إلـــى أن المركز الصحـــي يخدم في 
الفتـــرة الصباحيـــة 45 مجمعـــا، إضافـــة إلـــى 11 مجمعـــا ممـــن 
تخدمهـــم عيادة البديع الســـاحلية، إضافة إلى 29 مجمعا ممن 
يخدمهـــم مركز البديع الصحي، ما يصل مجموع من يخدمهم 

من المجمعات في الفترة المسائية إلى 85 مجمًعا.
وقال إن عدم تشغيل المركز 24 ساعة سيؤدي إلى تحول هذا 

الضغط على مستشفى السلمانية.

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مقترح بشـــأن 
تخصيـــص أرض لبنـــاء جامـــع في منطقـــة ضاحية 

الفاتح.
وقبل التصويت، قال النائب عمار البناي إن ضاحية 
الفاتح أصبحت ذات كثافة ســـكانية عالية، إذ بات 
امتداد المنطقة المردومة خلف جامع الفاتح يصل 
إلـــى نحو 3 كيلومتر، تضم األبـــراج والبنايات دون 
مســـجد واحد يخـــدم ســـكان المنطقة الذيـــن باتوا 

يزيدون على 6 آالف نسمة.

خفض الرسوم الحكومية على المتقاعدين

نماذج لوحدات اإلسكان حسب رغبة المنتفعين

18 مدرسة جديدة على خطة “التربية” حتى 2030

تشغيل “جابر الصباح الصحي” 24 ساعة

أرض لبناء جامع بضاحية الفاتح
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362 رغبــة
فوزية  النواب  مجلس  رئيسة  قالت 
الــعــامــة  ــة  ــ ــان ــنـــل إن جــعــبــة األمــ زيـ
مقترًحا   362 تضم  النواب  لمجلس 
ــدرج بــعــد عــلــى جـــدول  ــ بــرغــبــة لـــم ت

أعمال المجلس.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

حميدان: الصندوق “متين” ومدخراته “في خير”

320 مليون دينار مساهمات صندوق التعطل في الجائحة
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ^قـــال 
إن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
المرســـوم بقانـــون الصـــادر عـــن جاللة 
مـــن صنـــدوق  الصـــرف  بشـــأن  الملـــك 
العاملـــة  األيـــدي  لحمايـــة  التعطـــل 
الجائحـــة، جـــاء  فتـــرة  فـــي  الوطنيـــة 
تتويجًا لجهود مشتركة بين السلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية، والذي ســـاهم 
المتضـــررة،  القطاعـــات  حصـــر  فـــي 
والحيلولـــة دون وقوع فصل تعســـفي 
للعمالـــة الوطنية، والحفـــاظ عليها في 

تلك الظروف الصعبة.
وعوائـــد  “مدخـــرات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصندوق في خيـــر ومتين” بإمكاناته، 
أزمـــات  أي  مواجهـــة  علـــى  وقـــادر 

مســـتقبلية، حيـــث صـــرف مـــا يعـــادل 
320 مليـــون دينـــار علـــى أربـــع مراحل 

مـــن الدعـــم، حيـــث بلـــغ آخر دعـــم 60 
مليون دينار. ولفـــت إلى أن هذا الدور 

الـــذي قام به الصندوق أدى إلى حماية 
القوى العاملة وخفض معدالت البطالة 
وخفض مصاريـــف الصندوق في حال 

التسريحات.
وأكـــد أن الـــوزارة تســـاند النـــواب فـــي 
معالجة أي احتماالت للتســـريح، حيث 
الســـابقة  الوقائيـــة  الرقابـــة  تـــزال  ال 

والالئحة موجودة.
القطاعـــات  إن  مطمئنـــًا:  وقـــال 
االقتصادية مازالت تعمل بشكل جيد، 

ونسب التوظيف اليوم هي في تناٍم.
وأكـــد أن الوزارة تعمل ليـــل نهار حتى 
للحـــد مـــن التســـريحات، والعمـــل على 
تنشـــيط وترقية واســـتقرار في ســـوق 

العمل.

باسم المالكي

^مرر مجلس النواب مقترًحا يقضي بإنشاء لجنة وطنية 
عليـــا لدعم االبتكار وتشـــجيع اإلبـــداع والمبدعين والمتميزين 
فـــي المجاالت المختصـــة كالثقافـــة واآلداب والبحـــث العلمي 

والمجال الرياضي واالقتصادي واالجتماعي.
وقبل التصويت، قال النائب عبدالنبي ســـلمان إن دعم اإلبداع 
والبحـــث العلمي والفني والرياضي يعد ضرورة في كل الدول 
المتقدمـــة، خصوًصـــا فـــي توفيـــر إطـــار يجمـــع جهـــود البحث 
العلمـــي والمبدعيـــن المبعثـــرة فـــي مملكـــة البحريـــن من أجل 

تحقيق تطلعات المستقبل.

لجنة وطنية للمبدعين
عبدالنبي سلمان

جليلة السيد كلثم الحايكي

خالد بوعنق إبراهيم النفيعي ممدوح الصالح

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى 
ومركـــز  بنـــاء جامـــع  بشـــأن  مقتـــرح 
إسالمي في منطقة شرق الحد باسم 
صاحب الســـمو الملكي األمير الراحل 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة )طيب 

هللا ثراه(.
وقبل التصويت، قال النائب يوســـف 
الذوادي إن لســـموه بصمات واضحة 
في مدينة الحد، وهذا المقترح يأتي 
تقديرًا لجهـــوده وإســـهاماته الجليلة 
التي هـــي محل فخر واعتـــزاز أهالي 

المدينة.

مركز إسالمي باسم األمير الراحل في الحد

يوسف الذوادي
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عواصم ـ وكاالت

حذرت منظمة بيئية عالمية من كارثة 
يمكـــن أن تحـــدث قريبـــا فـــي البحـــر 
األحمـــر، نتيجـــة تضـــرر ناقلـــة النفـــط 
“الحوثـــي”  لجماعـــة  التابعـــة  “صافـــر” 

اليمنية.
لمنظمـــة  جديـــدة  دراســـة  تقـــدم 
“غرينبيس” بيانـــات تظهر كارثة كبرى 
على الطريق وســـيؤدي تســـرب النفط 
إلـــى إلحـــاق أضـــرار جســـيمة بالبيئـــة 

والبشر.
وذكرت الدراســـة أن األزمة اإلنســـانية 
في اليمن ستتفاقم وسيتأثر الماليين 

بشكل مباشر بالتسرب الوشيك.
و “صافر” هو خزان صدأ يحتوي على 

أكثـــر من 1.1 مليون برميل من النفط، 
يرســـو على بعد حوالـــي 6 كيلومترات 
من الســـاحل اليمني في البحر األحمر، 
وفـــق التقريـــر المنشـــور علـــى موقـــع 

المنظمة.
وتواجه السفينة خطرا دائما ومتفاقما 

من انفجار هائل أو تسرب نفطي.
وقال رئيس عمليـــات “غرينبيس” في 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا أحمد 
تشـــكل  صافـــر  الناقلـــة  إن  الدروبـــي، 
تهديدا خطيـــرا ليس فقط على بيئتها 
البحريـــة ومـــا تحتويـــه مـــن كائنـــات، 
ولكـــن أيضـــا علـــى المجتمعـــات التـــي 

تعيش على شواطئ البحر األحمر.

دراسة تحذر من “كارثة” في البحر األحمر

عواصم ـ وكاالت

وقـــت  فـــي  الشـــمالية  كوريـــا  أطلقـــت 
باتجـــاه  صاروخيـــن  الخميـــس  مبكـــر 
البحـــر الشـــرقي المعـــروف أيضـــا باســـم 
بحـــر اليابان، وفق ما ذكـــر جيش كوريا 

عســـكرية  تجربـــة  فـــي  الجنوبيـــة، 
سادســـة مـــن نوعها هـــذا العام. 

األركان  هيئـــة  وقالـــت 
لكوريـــا  المشـــتركة 
رصـــدت  إنهـــا  الجنوبيـــة 
لمـــا  اإلطـــالق  عمليـــة 

لصاروخيـــن  أنهـــا  تفتـــرض 
باليســـتيين في حوالـــي الثامنة 

صبـــاح الخميـــس بالتوقيـــت المحلي 
الســـاحل  علـــى  هاههونـــغ  مـــن  بالقـــرب 
الشرقي لكوريا الشمالية. وذكرت وكالة 
كيـــودو اليابانية لألنبـــاء نقال عن مصدر 
الصاروخيـــن  أن  اليابانيـــة  بالحكومـــة 
المفترضين ســـقطا على مـــا يبدو خارج 
المنطقـــة االقتصادية الخالصـــة لليابان. 

فيهـــا  أجـــرت  التـــي  األخيـــرة  والمـــرة 
كوريـــا الشـــمالية هذا العدد مـــن تجارب 
األســـلحة فـــي شـــهر واحـــد كانـــت العام 
2019، عقـــب انهيار القمـــة التي جمعت 
بالرئيـــس  أون  جونـــغ  كيـــم  الزعيـــم 
األميركـــي الســـابق دونالد ترامب. 
توقفـــت  الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ 
مفاوضـــات كوريا الشـــمالية 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
وتراجـــع اقتصادها تحت 
وطـــأة العقوبـــات واإلغـــالق 
الـــذي تفرضـــه علـــى نفســـها بســـبب 
فيـــروس كورونا. ويأتي هـــذا التصعيد 
المنطقـــة، إذ  فـــي  فـــي وقـــت حســـاس 
الصيـــن،  تســـتضيف  أن  المقـــرر  مـــن 
الحليـــف الرئيـــس الوحيـــد لكيـــم جونغ 
أون، األلعاب األولمبية الشـــتوية الشـــهر 
المقبـــل، بينمـــا تســـتعد كوريـــا الجنوبية 

إلجراء انتخابات رئاسية في مارس.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان
بغداد ـ وكاالت

حـــددت هيئة رئاســـة مجلـــس النواب 
العراقـــي، أمـــس الخميـــس، 7 فبرايـــر 
رئيـــس  انتخـــاب  لجلســـة  موعـــًدا 
برهـــم  للرئيـــس  خلفـــا  الجمهوريـــة، 

صالح. وقال بيان صادر عن رئاســـة 
رئاســـة  “عقـــدت  المجلـــس 

مجلس النـــواب، اجتماًعا 
األحكام  للتباحث حول 
المتعلقـــة  واإلجـــراءات 
بترشـــيح منصب رئيس 

عـــن  نقـــال  الجمهوريـــة”، 
وكالة األنباء العراقية )واع(.

مجلـــس  رئاســـة  هيئـــة  وأضافـــت 
ر خـــالل االجتمـــاع  أنـــه “تقـــرَّ النـــواب 
لمنصـــب  المرشـــحين  أســـماء  إعـــالن 
رئيـــس الجمهورية مـــن الذين توافرت 
فيهم الشـــروط القانونيـــة يوم االثنين 
بعـــد  ينايـــر،   31 الموافـــق  المقبـــل 
استكمال اإلجراءات القانونية استناًدا 

لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس 
 .”2012 لســـنة   8 رقـــم  الجمهوريـــة 
وتابعـــت هيئة رئاســـة مجلـــس النواب 
أنـــه “تـــم فـــي االجتمـــاع تحديـــد يوم 
االثنيـــن الموافـــق 7 فبرايـــر موعـــًدا 
لجلســـة مجلس النواب الخاصة 

بانتخاب رئيس الجمهورية”.
يشار إلى أن مجلس النواب 
العراقـــي، ســـبق وأعلـــن 
بداية ينايـــر الجاري عن 
فتح باب الترشـــح لمنصب 
رئيـــس الجمهوريـــة؛ الفتـــا إلـــى أن 
االنتخاب ســـُيجرى فـــي موعد أقصاه 
الثامـــن مـــن فبرايـــر المقبـــل. ويجـــب 
عليـــه  “محكومـــا  المرشـــح  يكـــون  أال 
بجريمة مخلة بالشرف، وأال يكون من 
المشـــمولين بأحـــكام إجـــراءات قانون 
المســـائلة والعدالـــة، أو أيـــة إجـــراءات 

تحل محلها”، وفق البيان.

البرلمان ينتخب رئيس العراق 7 فبراير
دبي ـ العربية.نت

ذكرت وسائل إعالم يمنية أن قيادات 
حوثية بـــارزة، بينهم مهدي المشـــاط 
رئيس ما يســـمى المجلس السياســـي 
األعلـــى لالنقالبييـــن، ومحمـــد علـــي 

الحوثـــي وأبو علـــي الحاكم وأحمد 
حامـــد، يتخـــذون مـــن بعـــض 

فـــي  الســـفارات  مبانـــي 
خصوًصـــا  صنعـــاء 
سفارات الدول العظمى 

مقرا لإلقامة.
وحســـب وســـائل اإلعالم، 

فـــإن مواكـــب حوثيـــة ُرصـــد 
دخولهـــا فـــي أوقـــات متأخـــرة من 

الليـــل إلى مقار ســـفارات مثـــل إيران 
والواليـــات المتحـــدة، التـــي أصبحت 
للقيـــادات  إيـــواء  وأماكـــن  مقـــرات 

الحوثية.
ووفـــق مـــا يتردد فـــإن تلـــك المواكب 
تغـــادر في اليوم التالي دون أن تلفت 

األنظار خشية استهدافها.
فيمـــا باتـــت قيـــادات حوثيـــة أخـــرى 
تتخذ بعـــض الفنادق والمستشـــفيات 
الخاصة والمؤسســـات الخدمية التي 
يتفادى التحالف اســـتهدافها مكانا 
االجتماعـــات  وعقـــد  لإلقامـــة 

السرية.
تحالـــف  أعلـــن  ميدانيـــا، 
دعم الشرعية في اليمن 
تنفيذ 44 استهدافا ضد 
مـــأرب  فـــي  الميليشـــيات 

والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة. 
مـــأرب  اســـتهدافات  أن  وأضـــاف 
آليـــة   29 دمـــرت  وتعـــز  والبيضـــاء 
 190 مـــن  أكثـــر  وقتلـــت  عســـكرية 

عنصرا.
وكشـــفت مصـــادر ميدانية عـــن تقدم 
جديـــد أحرزتـــه قـــوات العمالقة أمس 

في مديرية العبدية جنوب مأرب.

أنباء عن تحّصن قيادات حوثية بمقار دبلوماسية

اختراق القناة األولى 
بالتلفزيون اإليراني

أنباء هيئة اإلذاعة والتلفزيون  ذكرت وكالة 
الهيئة تعرضت الختراق استمر  أن  اإليرانية 

10 ثوان أمس الخميس.
وقالت الهيئة “خالل مدة استمرت 10 ثوان، 
ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة 
وهو  الحكومية”،  البث  لهيئة  التابعة  األولــى 
إلى جماعة  لإلشارة  عــادة  تستخدمه  وصف 

مجاهدي خلق المعارضة في خارج البالد.
وإضافة لصورة قادة جماعة مجاهدي خلق، 
بثت القنوات الرسمية في إيران رسًما يطالب 

بقتل المرشد األعلى للبالد علي خامنئي.

إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غالم حسين محسني إيجئي متورطان فيها

دعوات لفتح تحقيق أممي بمجزرة 1988 في إيران
بـــارزون  ومحققـــون  قضـــاة  دعـــا 
ســـابقون باألمم المتحدة، مفوضة 
حقوق اإلنســـان بالمنظمة الدولية 
ميشـــيل باشـــيليت إلـــى التحقيـــق 
في “مجـــزرة” وقعت العـــام 1988 
راح ضحيتها ســـجناء سياســـيون 
في إيران على أن يشمل التحقيق 
ما يقال عـــن دور الرئيس اإليراني 

الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
وقع على الرســـالة المفتوحة التي 
نشـــرت أمس الخميـــس نحو 450 
شخصية من بينها الرئيس السابق 
للمحكمـــة الجنائية الدولية ســـانج 
هيون ســـونج، والســـفير األميركي 
السابق المختص بالعدالة الجنائية 

العالمية ستيفن راب.
تولـــى  الـــذي  رئيســـي  ويخضـــع 
الرئاســـة فـــي أغســـطس لعقوبات 
الـــذي  ماضيـــه  بســـبب  أميركيـــة؛ 
تقول الواليات المتحدة وناشطون 
مـــن  كواحـــد  دوره  يتضمـــن  إنـــه 
أربعة قضاة أشـــرفوا على عمليات 
اإلعدام العام 1988. ولم يكن لدى 
مكتبـــه فـــي طهـــران تعليـــق أمس 

الخميس.

ولم تعترف إيران قط باإلعدامات 
الجماعيـــة التـــي وقعـــت فـــي عهد 
الزعيـــم الثـــوري آيـــة هللا روح هللا 
الخميني الذي توفي العام 1989.

الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقـــدرت 
عدد من تم إعدامهم بنحو خمسة 
العـــام  تقريـــر  فـــي  وقالـــت  آالف، 
قـــد  الحقيقـــي  “العـــدد  إن   2018

يكون أكبر”.
وقالـــت الرســـالة المفتوحة “مازال 
مـــن  بإفالتهـــم  يتمتعـــون  الجنـــاة 

العقوبـــة، ومنهـــم الرئيس اإليراني 
الحالـــي إبراهيم رئيســـي، ورئيس 
غـــالم حســـين محســـني  القضـــاء 
إيجئـــي”. وخلـــف إيجئي رئيســـي 

في رئاسة القضاء.
اتهامـــات  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
فـــي  شـــارك  بأنـــه  ناشـــطين 
فـــي  رئيســـي  قـــال  اإلعدامـــات، 
مؤتمر صحفي في يونيو الماضي 
“إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن 
الشـــعب، فيجب الثناء عليهما. أنا 

فخور بالدفاع عن حقوق اإلنسان 
في كل منصب شغلته حتى اآلن”.
وتـــم إرســـال الرســـالة المفتوحـــة، 
التي تولت تنظيمها جماعة العدالة 
لضحايا مجـــزرة 1988 في إيران، 
إلى مجلس حقوق اإلنســـان التابع 
لألمـــم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه 
وعددهـــم 47 دولـــة دورة تســـتمر 

خمسة أسابيع في 28 فبراير.
الرســـالة  علـــى  الموقعيـــن  ومـــن 
األمـــم  فـــي  ســـابقون  محققـــون 
المتحـــدة شـــاركوا فـــي التحقيـــق 
وكذلـــك  تعذيـــب  جرائـــم  فـــي 
مـــن  ســـابقون  خارجيـــة  وزراء 
أســـتراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا 

وكوسوفو وبولندا.
ودعا جاويـــد رحمان محقق األمم 
المتحـــدة المعنـــي بشـــؤون حقوق 
اإلنســـان فـــي إيـــران، والمقـــرر أن 
يقـــدم تقريرا لـــدورة المجلس في 
يونيـــو، إلـــى تحقيـــق مســـتقل في 
االتهامـــات بوقـــوع عمليات إعدام 
أمرت بها الدولة في 1988 والدور 
الـــذي لعبـــه فيهـــا رئيســـي بصفتـــه 

نائب المدعي العام في طهران.

نيويورك - وكاالت

الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي

عمان - وكاالت

أعلـــن الجيـــش األردنـــي فـــي بيـــان أمس 
الخميـــس مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين 
مـــن  الحـــدود  اجتيـــاز  محاولتهـــم  لـــدى 
سوريا إلى المملكة بإسناد من مجموعات 
مســـلحة، موضحـــا أنه أحبـــط بذلك عددا 
مـــن محـــاوالت تهريب كميـــات كبيرة من 

المواد المخدرة.
أيـــام أعلـــن الجيـــش عـــن تغييـــر  وقبـــل 
“قواعـــد االشـــتباك”، الذي يعنـــي مالحقة 
المهربيـــن داخـــل األراضي الســـورية، إثر 
ارتفـــاع واضـــح فـــي عمليـــات التهريـــب 

والتسلل.
ونقل البيان عن مصدر عســـكري مسؤول 
قولـــه إنه “تـــم تطبيـــق قواعد االشـــتباك، 
تســـاندهم  كانـــت  الذيـــن  المهربيـــن  مـــع 
مجموعـــات أخـــرى مســـلحة، مـــا أدى إلى 
مـــن  عـــدد  وإصابـــة  شـــخصا   27 مقتـــل 
المهربيـــن وفرارهم إلى العمق الســـوري”. 

وأضـــاف أنـــه “تـــم إجـــراء تفتيـــش أولي 
للمنطقـــة، وعثـــر علـــى كميـــات كبيرة من 

المواد المخدرة”.
وقال بيان الجيش إن “المنطقة العسكرية 
الشرقية قامت فجر الخميس وبالتنسيق 
مـــع األجهـــزة األمنيـــة، بعمليـــات نوعيـــة 
متزامنة على عـــدة واجهات أحبطت من 
خاللهـــا محاوالت تســـلل وتهريب كميات 
كبيـــرة مـــن المـــواد المخـــدرة قادمـــة من 

سوريا”.
وأضاف أن القوات المســـلحة “ســـتضرب 
بيـــد من حديد وتتعامل بـــكل قوة وحزم 
مع أية محاوالت تسلل أو تهريب لحماية 
الحـــدود، ومنـــع كل من تســـول له نفســـه 

العبث باألمن الوطني”.
وأعلـــن الجيـــش اإلثنين إحبـــاط محاولة 
تهريـــب كميات كبيرة مـــن المخدرات من 

سوريا إلى األردن.

مقتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود

عمليات نوعية للجيش األردني على حدود سوريا

القوات المسلحة تهدد كل من تسول له نفسه العبث باألمن الوطني 

عواصم ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي أنتوني 
بلينكيـــن لنظيـــره الصينـــي وانـــغ يي في 
اتصـــال هاتفـــي، أمـــس الخميـــس، إن أي 
عـــدوان روســـي علـــى أوكرانيـــا ســـيهدد 

األمن واالقتصاد العالمي.
وأوضـــح الناطـــق باســـم وزارة الخارجية 
األميركيـــة نيد برايس، أن بلينكين شـــدد 
فـــي اتصاله مـــع المســـؤول الصيني على 
“المخاطر األمنيـــة واالقتصادية العالمية 
التـــي يمكـــن أن يشـــكلها عـــدوان روســـي 

جديد على أوكرانيا”.
وأكـــد بلينكيـــن في اتصاله وفـــق برايس، 
على أن خفـــض التصعيد والدبلوماســـية 

هما السبيل المسؤول للسير قدما.
ومـــن جانبـــه، أكد وانغ يـــي أن “المخاوف 
أن  “يجـــب  لروســـيا  المنطقيـــة”  األمنيـــة 
تؤخـــذ علـــى محمـــل الجـــد”، كمـــا ذكـــرت 

وزارة الخارجية الصينية في بيان.

وكان بلينكيـــن قـــد أكد يـــوم األربعاء، أن 
الواليات المتحـــدة قدمت ردودا مكتوبة 
لروســـيا علـــى مطالبهـــا بشـــأن الضمانات 
األمنيـــة، في إطار المفاوضات الســـاعية؛ 
لتجنب التصعيد العسكري ضد أوكرانيا.

وذكر المتحدث باســـم الكرملين، دميتري 
بيســـكوف، فـــي تصريـــح للصحافيين “ال 
يمكـــن القول إن وجهـــة نظرنا أخذت في 
االعتبـــار، أو أن )الجانب األميركي( أظهر 

استعدادا ألخذ مخاوفنا في الحسبان”.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي، سيرغي 
الفروف، أمـــس، أن الواليات المتحدة لم 
تجب في ردها على مقترحات الضمانات 
األمنيـــة عـــن مســـألة عـــدم توســـع حلـــف 

الناتو باتجاه الشرق.
وقـــال الفروف للصحفييـــن: “ال يوجد رد 
إيجابـــي علـــى القضية الرئيســـة في هذه 

الوثيقة”.

الكرملين ليس راضيا عن ردود واشنطن على مقترحاتها األمنية

أميركا تحذر من مخاطر عالمية ألي غزو روسي ألوكرانيا

دبابة قتالية روسية من طراز T-72B3 خالل مناورات عسكرية

طهران ـ وكاالت

الدوحة - وكاالت

ذكـــرت وســـائل إعالم رســـمية في 
قطـــر وإيـــران أن وزيـــر الخارجيـــة 
أمـــس  طهـــران  وصـــل  القطـــري 
الخميس قبل أيام من إجراء أمير 
قطر الشـــيخ تمام بن حمد ال ثاني 
محادثات في واشـــنطن في وقت 
طهـــران  لجهـــود  بالنســـبة  حاســـم 
والقـــوى الكبـــرى؛ إلحيـــاء االتفـــاق 

النووي للعام 2015.

الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتأتـــي 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  القطـــري 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي بعـــد أن قال 
أميـــر  حســـين  اإليرانـــي  نظيـــره 
عبداللهيان يوم اإلثنين إن طهران 
مستعدة إلجراء محادثات مباشرة 
مـــع واشـــنطن إذا شـــعرت بإمـــكان 

التوصل إلى “اتفاق نووي جيد”.
الجمهوريـــة  وكالـــة  وعرضـــت 

اإلســـالمية لألنبـــاء )إرنـــا( لقطـــات 
مصورة للقاء الوزيرين في طهران، 
لكنها قالت إن الزيارة ال تهدف إلى 
تســـهيل إجراء محادثات مباشـــرة 

مع واشنطن.
وقالت الوكالـــة “على الرغم من أن 
الدوحة وطهران تربطهما عالقات 
طيبـــة ووثيقة، فـــإن هـــذه الزيارة 
أثارت بعض التصـــورات الخاطئة. 

لتســـهيل  يختلقهـــا  والبعـــض 
المحادثات المباشـــرة مع الواليات 

المتحدة”.
وأجـــرت الواليات المتحدة وإيران 
ثمانـــي جوالت من المحادثات غير 
المباشـــرة فـــي فيينـــا منـــذ أبريـــل؛ 
بهـــدف إحيـــاء االتفـــاق الـــذي رفع 
العقوبـــات عـــن إيـــران فـــي مقابـــل 

تقييد برنامجها النووي.

وزير خارجية قطر يزور إيران وسط تصاعد أزمة الملف النووي
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17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير اسم شركة ودنج دياليتس للمناسبات ذ.م.م                      
 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ودنج دياليتس للمناسبات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 93199 ، 

طالبين تغيير اسم الشركة
من : ودنج دياليتس للمناسبات ذ.م.م               

                      WEDDING DELIGHTS EVENTS W.L.L
إلى : ودنيج دياليتس للشوكوالتة ذ.م.م                   

                      WEDDING DELIGHTS CHOCOLATES W.L.L
باعتراضه  التقدم  التجاري  االسم  تغيير  اعتراض بخصوص  لديه  من  كل  فعلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية

وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/السيدة  والمملوكة  برايت  مجوهرات  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
زهير محمد كاظم علي عبدالحسين والمسجلة بموجب القيد رقم 39747 ، بطلب 
بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   2000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات والتزامات

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
زهير محمد كاظم علي عبدالحسين بنسبة 50 %

KADANKANDY RAHOOF بنسبة 50 % 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

اسبيرانزا آرت آند فيتنس ستوديو ذ.م.م  
  سجل تجاري رقم   141694

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
اسبيرانزا آرت آند فيتنس ستوديو ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   141694   
احمد  محمد  مروان  السادة   وتعيين  اختيارية   تصفية   الشركة  تصفية  بطلب 

مصطفى  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

مروان محمد احمد مصطفى
رقم هاتف 37335522

marwanmost@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشزن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )داركو للمقاوالت ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
)شركة داركو للمقاوالت ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 126179، طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من: )شركة داركو للمقاوالت ذ.م.م(

DARCO CONTRACTING COMPANY W.L.L
DARCO SECURITY W.L.L  -   إلى: داركو لالمن ذ.م.م

التقدم  أعاله  المذكور  التجاري  االسم  تغيير  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ  من  يوما  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

بودريس للتجارة العامة شركة تضامن بحرينية           
سجل تجاري رقم  127183

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة   والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  بودريس للتجارة العامة شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب قيد رقم 
 REEJAL السادة وتعيين  اختيارية  الشركة تصفية  بطلب تصفية   127183

CHITTENNOORE مصفيا للشركة. 
عنوان المصفي:

  REEJAL CHITTENNOORE
+973-33504913

REEJALBGT@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بترا العالمية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بترا  لشركة  القانوني   المصفي  باعتباره   SAMGIN MATHEW /السيد
العالمية ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 92731، 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    -   إدارة التسجيل
CR2022-10570 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.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حوريه رمضان حسن العبيد                           

االسم التجاري الحالي:   مخبز الصداقة                                 
االســـــم التجـــاري الجديد : مخبز ساج الشامي                                       

قيد رقم : 1-75804

التاريخ: 26/01/2022
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
)CR2022-14737 (  إعالن رقم 

تنازل – عن المحل التجاري
 

تقدم إلينا السيد/ السيدة  صادق عبدالحسين علي الحجري بطلب تحويل المحالت 
التجارية التالية إلى السيد/السيدة مليحه محمد دالل        

رقم القيد: 75809-2
االسم التجاري: شيك إرت للعصير وااليسكريم

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

التاريخ: 24/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة السجل التجاري

CR2022-12100 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.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   محمد زين عبدهللا حيدره                            

االسم التجاري الحالي:   مدينة الموديالت للمفروشات                                  
االســـــم التجـــاري الجديد : بوابة مدينة الموديالت للمفروشات                                                                           

قيد رقم : 50104-11

التاريخ: 24/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة السجل التجاري

CR2022-13049 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.
اســـــــم التاجـــــــــــر: نوال جاسم راشد العليوي                            

االسم التجاري الحالي: مركز كل الزين للتجميل                                  
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز كل الزين للحناء                                                                           

قيد رقم : 69871-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع وتحويل جميع قيود المؤسسة الفردية  االلفيه للمقاوالت  إلى  شركة ذات 

مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة االلفيه للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة  عبدالرحمن محمد غلوم علي 
الفردية  المؤسسة  قيود  تحويل جميع  بطلب   ،58016 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  باقر  
المذكورة إلى  شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدر ه   3,000   دينار بحريني، 
أصول وموجودات  للمقاوالت   عن جزء من  االلفيه  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  وذلك 

المحالت   التجارية لتصبح مملوكة للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدالرحمن محمد غلوم علي باقر  بنسبة   55 %

  NASEER AHMED   بنسبة   45 %
  MILLENIUM CONTRACTING   -  وتغيير االسم التجاري من: االلفيه للمقاوالت
  MILLENIUM CONTRACTING W.L.L   -   الى: االلفيه للمقاوالت ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض على تغيير االسم التجاري المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى

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

  For Advertising إلعالناتكـــم
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ALHILMIYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 32000284  or  monam951@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Orienta Intrnational for construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

Teapot 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

SHOHRAB BAHAR AND PARTENER FOR TRADING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

WAHEED RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33222257  or  ABU_ZAINAB_2000@HOTMAIL.COM 

SOHAIL AND MOHAMED JEWELRY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36552617  or  SOHAIL_SHAIKH786@HOTMAIL.COM 

Masharq construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600586  or  AD81_3@HOTMAIL.COM 

SOHAIL AND MOHAMED JEWELRY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36552617  or  SOHAIL_SHAIKH786@HOTMAIL.COM 

Bo shahed to rid the government transaction and information 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39995080  or  mmohammed130@yahoo.com 

GARAGE ABHA W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39541067  or  abhagarage@gmail.com 

SHAH CARGO  HANDLING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  SHAHGCRGO@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17104894  or  SALES@GIR-GROUP.COM 

AL NAIS ALARABI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36850066  or  DHAIF57@GMAIL.COM 

ARZ Fashion Bahraini Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34626876  or  ZAINKNR@HOTMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NEPTON ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  ABRAR.ALMAJED@LIVE.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 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17700544  or  TEBODIN@BATELCO.COM.BH 

GULF SMART SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17241211  or  aliabdulazizaltaweel@gmail.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

THE WAVES TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

YUSUF ALI AHMED ISA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39762225  or  yaahcc2013@gmail.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ALSARH CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39691858  or  BABUKC95@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AL ASHRAFIYAH INVESTMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33670559  or  fathi@alashrafiyahbh.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

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

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

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35127876 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

UBHANALLA JEWELLERY FACTORY COMPANY (PARVES AKHTAR & PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212029  or  NADEEMPERVAIZ75@GMAIL.COM 

ABU SALAH GATE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

JANAT ALRAHMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33357617  or  ALERSHAIDAT85@HOTMAIL.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

JUST BAKED CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36676160  or  k.alqaed@gmail.com 

MONTANIA COMPANY  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17613116  or  MALBAQALI@YAHOO.COM 

YOUSIF NIMA MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32242705  or  WASHEEMBAHRAIN1234@GMAIL.COM 

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

Future Vision Trading service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM 

SUCCESS STEPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66942414  or  SANTHOSHPOOTHADI@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI HUSSAIN SAEED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39316214  or  AALSAEED67@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

ANITA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39608204  or  SALEHHAJJIALJUBAILI@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

BAHRAIN SURFACE COATING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  TOMINNA@BATELCO.COM.BH 

EY Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535455  or  sara.ebrahim@bh.ey.com 

FAMOUS ARABIA QUALITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 32087585  or  S.MAIL2FORD@GMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

MAGIK GENTL SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

REAL WAY DOCUMENT CLEARANCE CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17334317  or  realdcbahrain@gmail.com 

Just Baked Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36676160  or  MOHAMMED.ALQAED@GMAIL.COM 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

H ALDHAEN BOATS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36713501  or  reception@aldhaenmarine.com 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

Zaki Alabbas Textiles Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250931  or  AMAMS.BH@GMAIL.COM 

STYLE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700464  or  STYLE_ALUM@HOTMail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

LAMASAT MADRED GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33898804  or  NEDHAL.ABUHATAM@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

FAMOUS ARABIA QUALITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32087585  or  S.MAIL2FORD@GMAIL.COM 

Blue Oasis World Desalination 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39683992  or  HUSSINA12451@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 

Zubair electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777728  or  SHAWQI64.MOHD@HOTMAIL.COM 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

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

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.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 

Satkar contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273364  or  rajesh.poojary@alshatra.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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALHODA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

BIN ZAAL ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36955575  or  SHOOOOSH999@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929 M 

ALMOATAMAD SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 77080131  or  MOHKERDI234@GMAIL.CO

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

3LINES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33934413  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

3lines Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.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 

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 

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 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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 

Chennai Management Consultancy Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 77082151  or  rsyedakareem@gmail.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

JAW RESORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

TrueLine General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  TRUELINE.FOODS@GMAIL.COM 

VICINITY MARINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39462489  or  info@vicinitymarinetrading.com 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446399  or  ch.kashifgorsi@gmail.com 

FIVE SQUARE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34548946  or  Waqaslillah@yahoo.com 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

FAREEDA HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17210916  or  SHAJITH916@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 

STYLE YOUR LIFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 33110903  or  ALTUNAYSEZAR@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Oak 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

M & M BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37335522  or  MARWANMOST@hotmail.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

WOOD MOOD CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39883455  or  MANAGER.ICC1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Serv U Facility Support Solutions Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

FIVE SQUARE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34548946  or  Waqaslillah@yahoo.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 

New Afridi Transportation Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  afridi.transport96@gmail.com 

IDEAL HOME FURNITURE INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17276711  or  MOR997@HOTMAIL.COM 

HABIB EBRAHIM ABBAS RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335919  or  INFO@SKYLIMITTRANSPORT.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 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  RASOOLASAD@YAHOO.COM 

DELMON POULTRY COMPANY B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact
 17608282  or  AHADI.M@DAWAJEN.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

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

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

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

ABU RAHIM SMITHERY AND FABRICATION AND ROOGIAT IRON WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17695595  or  almarz_wel@hotmail.com 

ABNAA ALWATAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32073500  or  ABNAALWATTANTAILORING@GMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 
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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

 SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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 

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 

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 

REEM ABDULLAH ALHAYLU FOR SALE MACHINES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32029999  or  REAM91AL@GMAIL.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 

Black Beard Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33995542  or  blackbeardbarbershop2016@gmail.com 

Wyndham Grand Manama 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Al Hamedia Trading - Partnership Co. Owned By Hasan Abdulkhadher 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36323393  or  MALAK.GEZLAN@GMAIL.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 

ALJOKER CAR COSMETKS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33754477  or  ALHAMRI860@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

EIGHTY EIGHT SWEETS AND JUICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36447411  or  ESSA.A.S@OUTLOOK.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

CAPABLE MEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39238077  or  87AQEEL87@GMAIL.COM 

Sraco - foriegn branch Company 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17294846  or  Hossam.darwish@sraco.com.sa 

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 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

PAKEEZA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34228796  or  waseemaslamsehar@gmail.com 

Future power electrical equipments W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39630224  or  FUTUREWLL.BH@GMAIL.COM 

Tyrol Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17256617  or  MONCYTYROL@GMAIL.COM 

Fundemental Infomation Technology company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33261111  or  MAHER.HAMMAD@FITGPS.NET 

Multi tech contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

Ashco Business Union Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 77105596  or  ashrafadkar@gmail.com 

ASKER M&G ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35075006  or  MMM285@LIVE.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

Black scissor gents barber 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39401344  or  Bhhelli@GMAIL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39609881  or  RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

USMAN GHANI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

VERIPARK SOFTWARE SOLUTIONS BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17542442  or  sakina.mohamed@veripark.com 

SULTANA STAR LAUNDRY. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

5G TECH FOR MOBILE COMPUTER SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39840693  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MOHHAMMED AHMED  ALI ABDULLA MOHD 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39431833  or  ABU-WALLA@HOTMAIL.COM 

Airtronics ac services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66908895  or  SHAADMANKHAAN@GMAIL.COM 

LAVIVID MENS SALON-BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17003324  or  AMERICANROSE.BH@GMAIL.COM 

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33867033  or  SABUALU@GMAIL.COM 

ALUMINIUM GALLERY COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION ENGINEERING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17785907  or  SOUTHGRP@YAHOO.COM 

ECO SHINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SUN NIGHT FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGMENT OFFICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17223520  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

SUN NIGHT FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGMENT OFFICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17223520  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

Oak 

has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JABEL ALI General Trade 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33328444  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

AL JAMRUD MANAGEMENT CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33990749  or  ASMATKHAN10168@GMAIL.COM 

ANBU PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17910707  or  ANBUPHARMACYBH@GMAIL.COM 

Bawa food trading company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274043  or  BAIWON@HOTMAIL.COM 

GEORGIA UNIFORMS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

KANI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@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 

STEPS TECHNOLOGIES MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39991921  or  STEPSTECHNO.BH@GMAIL.COM 

Future Vision Trading service 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

BEST TEAM INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36983543  or  CHANDAFAJJAR000@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 

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 

SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.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 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AL JAZEERA ROASTEY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17676770  or  maryam.alhamdan@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 

BUWARDOCLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM 

BUWARDOCLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.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 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@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 

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 

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 

EURASIA FOODS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Golden fly wolf for contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact

 34336244  or  mostafa.bahaa2007@gmail.com 

BETA DESIGN CONSULTANTS S.P.C OWNED BY MOSTAFA ELKADY 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 33117401  or  MOSTAFA.BAHAA2007@GMAIL.COM 

Rima Phone 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33464325  or  SALEH333560@GMAIL.COM 

UMM BADER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  BALDOSERI3@GMAIL.COM 

KAMI ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704583  or  MIAANUSMAN5@GMAIL.COM 

MAHBUB FASHION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  SADAFAFZAL81@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALAWI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33923345  or  ABWFWADALRDAY@GMAIL.COM 

SUPPLIES FOR PETROLEUM EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17610093  or  MOHDBABU786@YAHOO.COM 

SEASON MAKER MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36365583  or  JOHNPOUL99@GMAIL.COM 

ADON INTERIOR DECORATION  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37775847  or  SHEKARPLRJ204@GMAIL.COM 

COPPER LEAF HOSPITALITY MANAGEMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460065  or  KARANKUMAR.IMC@GMAIL.COM 

CROP INTERIOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33288488  or  CROPGROP.BH@GMAIL.COM 

ADVANCED CAR CARE CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

M A S FOR MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 35357860  or  MAHMOUD.ALI.SEDQY1984@GMAIL.COM 

POWER COOL FOR COOLING AND REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66688706  or  POWER_COOL.BH@HOTMAIL.COM 

POWER COOL FOR COOLING AND REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 

 suitably qualified applicants can contact

 66688706  or  POWER_COOL.BH@HOTMAIL.COM 

SPEED GATE TO SELL CLOTHES AND SHOES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 32029999  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMMADA ( SFOOG - 8464 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

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 

Seamen Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000297  or  hussainch435@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 

Seamen Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Teqto Ventures Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34208545  or  CASADIU@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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 

KARBALA AIRCONDITIONING & REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  Ahmedy.salman11@gmail.com 

NOVAR BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36950505  or  NOVARBH@YAHOO.COM 

BENCHMATRIX SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33281825  or  IRFAN.FAZLI@BENCHMATRIX.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

UM HABEB FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

Rome palace cafetaria 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 35325733  or  abuessa_123@yahoo.com 

TAJO CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35586138  or  TAJOBEN60@GMAIL.COM 

KARBALA AIRCONDITIONING & REFRIGERATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17591041  or  Ahmedy.salman11@gmail.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.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 

ALSAADAH EXHAUST SERVICES Bahraini  Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785174  or  AIRBUS713@GMAIL.COM 

RAW CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33371050  or  HASAN555ASEERI@GMAIL.COM 

Orionedge Consulting W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456916  or  rasheedumar@eramgroup.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 

GREEN RECTANGLE SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39811101  or  manamia_22@hotmail.com 

City way trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39164777  or  ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

T I C Projects Management W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17675737  or  AHDMIKATI@TICAPITAL.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 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

TOP CUT MENS SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39902650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

MARAYA ALSHAAM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39611551  or  alnoaimijabor123@gmail.com 

AL HINDAM GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NOOR FATIMA INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33633891  or  CHNAEEM2580@GMAIL.COM 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

BENS LITE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

DILAWAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

DILAWAR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

White Silver Trading Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34242786  or  ASIF.KSA66@YAHOO.COM 

AL BAHAR TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17210994  or  ALBAHAR.BH@BATELCO.COM.BH 

GULF LINE BUSINESS SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.COM 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

استمتعوا بالحياة في صورة شعرية بديعة
بعيدا عـــن مجموعات فرضيات الماضي والعقائد التقليدية، يمكننا 
القـــول إن اإلنســـان خطـــوات في هـــذه الحيـــاة، فكل يـــوم ينقضي 
يقتـــرب مـــن الحفرة التـــي ال تحصيها المســـافات، والعمـــر ال يعرف 
قانونـــا، وكثيـــرة هي الدراســـات التـــي تحدثت عن تقســـيم األعمار 
وفي أي ســـن يكون اإلنســـان أكثر نضجا وخبرة وماذا يحتاج لكي 
ينطلق جاريا نحو الســـعادة. لنأخذ مثال أن متوســـط حياة اليوناني 
أو الرومانـــي القديـــم كان 33 عامـــا، وحتـــى إلـــى عـــام 1900 كان 
متوســـط العمر يقل عن 50 عاما، أما اليوم وبفضل ما أحرزه الطب 

من تقدم، طالت حياة اإلنسان ونمت في الوسط.
معظم الدراسات تقول.. متى يبدأ منتصف العمر؟ من ناحية القوة 
البدنيـــة تصـــل ذروة القوة لـــدى الرجل في الحادية والعشـــرين، ثم 
تأخـــذ فـــي الهبـــوط حتـــى أواخر العقـــد الســـابع، وهي الفتـــرة التي 
تتســـلل فيهـــا األمـــراض التـــي تصيبـــه باالضمحـــالل، لكـــن تقســـيم 
األعمـــار إلى مجموعات طريقة تحكيمية، فهي مقاييس اجتماعية 
أو نفســـية، أكثـــر مـــن أن تكـــون حقيقـــة فســـيولوجية، وقـــد أثبـــت 

برنامج التدريب الشاق لرواد الفضاء خصوصا إذا كان بينهم رجل 
فوق ســـن األربعين، أن الرجل يســـتطيع أن يضاعف قدرته البدنية 
العادية في أعمار بعد الحادية والعشرين بكثير، والقوة الجسمانية 
ألي شـــخص في منتصف العمر أمر ينفرد به كل شـــخص كبصمات 

أصابعه.
أحـــد الكتـــاب قـــال “إن منتصـــف العمر يحـــدث عندما تكـــون أصغر 
كثيـــرا مـــن أن تمـــارس لعبـــة الجولـــف، وأكبر كثيـــرا مـــن أن تندفع 
نحو شـــبكة التنس”، والذين بلغوا منتصف العمر في هذه األيام، ال 
يمألون مروج الجولف الخضراء فحسب، بل ويقفزون فوق شباك 
التنـــس، ويتزحلقـــون فوق الجليـــد، وبعضهم يلعب كـــرة القدم كما 
فعـــل الهولنـــدي روبن وحـــارس المرمى اإليطالـــي زووف، وغيرهم 

الكثير.
كل مـــا أعرفـــه شـــخصيا وبعيـــدا عن كل تلـــك النظريـــات أن الموت 
يحملـــق فـــي النافـــذة القريبـــة منـــا، لهذا على اإلنســـان أن يســـتمتع 
بالحياة في صورة شعرية بديعة في كل مرحلة من مراحل حياته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سمو الشيخ ناصر ورجاالت الميدان
لقاء جميل ورائع ذاك الذي جمع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، مع ممثلـــي النقابـــات العمالية 
التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز، فاللقاء حمل أوالً رسالة 
وطنية من ســـموه الكريم بأن األبـــواب مفتوحة للجميع، وأن 
الصوت مسموع، وأن مسيرة العمل الوطني والبناء والنهضة 

مستمرة، بما فيها من خير ونماء للبحرين وشعبها الكريم.
األمر اآلخر هو تقدير ســـموه الســـواعد والكفـــاءات الوطنية، 
من أبناء النقابـــات العمالية، واعتبارهم جزءا أصيال ال يتجزأ 
من تحقيق االســـتدامة، وقصـــص النجاح المضيئة المشـــهود 
لهـــا، للوصـــول إلى نمـــو اقتصادي يكـــون الجميع شـــركاء في 

تحقيقه وإنجازه.
كما أن اللقاء، شـــمل مفاهيم الحكم الخليفي الرشـــيد، والذي 
يقـــوم على التشـــاور وأخذ الرأي والتعرف على المشـــاكل من 
خالل رجـــاالت الميدان، ومن خالل التتبع المباشـــر لحيثيات 

العمل، ومعطالته، ومراكز القوة والنجاح به.
هـــذه الرؤيـــة المتطورة، والتدبير الحكيـــم، لتطوير القطاعات 
الحيويـــة بالدولـــة، عبـــر مناقشـــة األفـــكار والـــرؤى المختلفة، 
جـــزء أصيـــل من الحـــراك اإلصالحـــي والتنموي، الذي أرســـى 
مفاهيمـــه حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد حفظه هللا ورعاه، وجعله جزءا من ثقافة 

اإلنسان البحريني ويومياته ومفاهيم عمله.
لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع ممثلي النقابات، 
خطوة ملهمة للشـــباب البحريني، بـــأن يقدموا المزيد والمزيد 
مـــن العطاء واإلبداع والتميز واالختالف، وأن كفة الميزان ال 
يمكن لها أن تتســـاوى بين من يحقـــق النجاح والبطوالت في 

الميدان، وبين من يتابعها ويترقبها، ويسير خلفها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االستهانة بالفيروس
إن من أكثر األشياء التي أسهمت في انتشار فيروس “كورونا” 
أو “أوميكـــرون” عـــدم اإلحســـاس بالمســـؤولية، واالتكال على 
الجهـــات المعنيـــة في فـــرض االشـــتراطات واالحتـــرازات من 
عدمه للحد من انتشـــار الفيروس، لكن في الوقت الذي تعتمد 
فيـــه الجهـــات الحكوميـــة علـــى وعـــي المجتمـــع، وعلـــى مدى 
االلتزام بالتعليمات، فإن العبء األكبر يلقى على عاتق الناس 
من مختلف األعمار، فهم من يحددون مصيرنا مع التحديات.

إن عـــدم اإلفصـــاح أو االســـتهانة بخطورة الفيـــروس، وتعزيز 
نظريـــة أن “أوميكرون” - على ســـبيل المثـــال - هو أقل وأخف 
حدة وخطرًا مما ســـبقه، والتعامل معـــه بطريقة مغايرة تمامًا 
عمـــا يجب أن يكون، يســـمح بانتشـــار المرض إلـــى ما ال يمكن 
الســـيطرة عليه ال قدر هللا، وال تشفع حينها معرفة أنه أضعف 

من الفيروسات والمتحورات السابقة.
اإلفصـــاح عـــن اإلصابـــة، وااللتـــزام بالحجر، وتجنـــب الذهاب 
إلـــى األماكن المزدحمـــة، وإجراء الفحوصـــات الضرورية لهي 
أمانـــة فـــي عنـــق كل فـــرد فـــي المجتمـــع، وإن أي تســـبب في 
انتشـــار المرض بهذه الطريقة الالمسؤولة لهو جريمة في حق 
المجتمـــع، وال يمثل أدنى مســـتويات اإلحســـاس بالمســـؤولية 

وااللتزام باألخالقيات االجتماعية.
بتكاتـــف الجهـــود بيـــن أفـــراد المجتمـــع والجهـــات الحكوميـــة 
والخاصـــة علـــى اختالفهـــا ومن مواقعهـــا المختلفـــة يمكن أن 
نتجاوز هذه المرحلة الحاســـمة من مراحل االنتشـــار الوبائي، 
والتـــي شـــكلت عبئًا ثقيـــالً على الجميع من حكومـــات وأفراد، 
ما أســـهم في تغيـــرات اقتصادية واجتماعيـــة عديدة، كان لها 
األثر السلبي، وعليه فإن من الضروري بمكان أن نتحلى بالقدر 
الكافـــي مـــن المســـؤولية واالســـتمرار فـــي اتبـــاع االحترازات 
الصحيـــة حتى تنجلـــي هذه الغمـــة، وتعود الحياة إلى ســـابق 

عهدها.

Dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

حقيقـــة نقولهـــا ويقولهـــا كل ســـعودي وســـعودية، علـــى العهد باقـــون نجدد 
الوالء والطاعة لملك الســـالم خادم الحرمين الشريفين، وفي هذه المناسبة 
وفي ذكرى البيعة الســـابعة لخادم الحرمين الشـــريفين، أرفع التهاني لخادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز حفظـــه هللا، وولي عهده 
األمين صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز، داعية 
هللا عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى بالدنا نعمـــة األمن واألمـــان واالســـتقرار، وأن 

يحفظ بالدنا وقادتنا من كل مكروه.
نعم نحتفل بتلك الذكرى ونحن نستذكر بفخر وامتنان سنوات العز والرخاء 
واإلنجازات تحت قيادة الملك سلمان، الذكرى السابعة تأتي ونحن ننعم في 
بالدنا باألمن واألمان والتقدم واالزدهار بفضل هللا عز وجل أوالً، ثم بفضل 

التالحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي األصيل والقيادة الرشيدة.
إن ذكـــرى البيعـــة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشـــيدة واالعتـــزاز بوطننا الغالي، 
وتجســـيدًا لمشـــاعر الوفـــاء وصـــدق االنتمـــاء لهـــذه األرض المباركـــة أرض 
الحرميـــن الشـــريفين، وأنا في مقالي هذا أكتب عن مشـــاعري ومشـــاعر كل 
ســـعودي وســـعودية أحب هذه البالد وعاش على أرضهـــا وترابها ونال منها 

الخيـــر الكثيـــر، فاألجدى بذلك رد الجميـــل لهذه البالد والقيـــادة بالمحافظة 
علـــى مدخـــرات الوطـــن والدفاع عنه بكل ما نســـتطيع قـــوال وفعال، وال أحد 
ُينكر حقيقة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، 
وجهود ملك الســـالم في نصرة القضايا العربية واإلســـالمية، لذا فإن ذكرى 
البيعة الســـابعة تمر على كل مواطن ســـعودي وهو يفخر بملك محب للخير، 

يمد يده لكل مواطن، يعطف على الصغير والكبير على حد سواء.
إن الملك ســـلمان حفظه هللا يؤسس لبناء الدولة الحديثة بسواعد الشباب، 
فمنـــذ بدايـــة توليـــه حفظـــه هللا المســـؤولية ضخ دماء شـــابة في شـــرايين 
الجهـــاز اإلداري والتنفيذي للدولة في جميع قطاعاتها، لتبدأ عملية اإلصالح 
والتنمية في كل مرافق الدولة، وما نراه ونشـــاهده من أعمال جعلت بالدنا 
متميزة ومحط أنظار العالم، كلنا فرح وسعادة بتلك المشاريع واإلصالحات 
فـــي بالدنـــا، لذا يجب علينا شـــكر هللا على هذه النعمـــة وكذلك نعمة القيادة 

التي جعلتنا نفخر بهم وبقيادتهم.
ختاًمـــا ندعوا هللا عـــز وجل أن يحفظ بالدنا وقادتنا مـــن كل مكروه، ونكرر 

“دمت يا وطني شامًخا”.

غدير الطيار

نعم على العهد يا ملك السالم

تعـــرف الصحـــة النفســـية بأنها “ســـالمة الجســـم من األمـــراض واآلالم، 
وســـالمة األعضـــاء الداخليـــة، وتوافقهـــا مـــع الســـلوك الخارجـــّي للفرد 
وتفاعالتـــه واســـتجاباته”، ويختلـــف ذلك باختالف ثقافـــة المجتمعات 
ومعتقداتها، والمتفق عليه هي “حالة الفرد الســـائدة والمستمرة والتي 
ا، وشعوره بالسعادة مع  ا واجتماعيًّ يكون فيها مســـتقًرا ومتوافًقا نفسيًّ
الذات ومع اآلخرين”، فاإلنسان اللبنة األساسّية للمجتمع وجوهر بنائه، 

واإلنسان السوي هو مصدر النهضة والفكر والتقّدم.
وتمتـــع اإلنســـان بصحـــة نفســـية إيجابية ُيســـاعده علـــى القيـــام بأداء 
واجباته ومهماته الذاتّية واالجتماعّية بشـــكل جيد، وعكس ذلك ُيؤثر 
ا على عطائه وإنجازاته، وتؤكد الدراسات المختلفة أهمية الصحة  سلبيًّ
النفســـية لما تضيفه لإلنســـان من قدرة عالية على اإلنتاجية والسعادة 
والعطـــاء، وتجعلـــه أكثـــر قابليـــة للتعامـــل اإليجابـــي مـــع المشـــكالت 
المختلفـــة وتـــوازن االنفعـــاالت عند الوقـــوع تحت الضغـــوط الحياتّية 
المختلفـــة، والتغلـــب عليها، وتحمل المســـؤوليات، وتجعله متوافًقا مع 
ذاتـــه ومتكّيًفـــا مع مجتمعه، لذا، فالصحة تســـاهم فـــي تحقيق التنمية 

االجتماعيـــة، وتســـاهم بزيـــادة إنتاجيـــة العامليـــن وتنميـــة مهاراتهـــم 
المهنية.

وتطـــرق المؤتمـــر الدولـــي الثالـــث لجمعية البحريـــن للتدريـــب وتنمية 
المـــوارد البشـــرية المنعقد فـــي 19 و20 يناير 2022م فـــي البحرين إلى 
أبرز وأفضل الممارسات والتجارب في مجال الصحة النفسية في بيئة 

العمل، وخرج بالعديد من التوصيات.
وتســـبب “كوفيـــد 19” بتأثيـــرات ســـلبية كبيـــرة على الصحة النفســـية 
للعاملين والموظفين و”أصابتهم الجائحة بأعراض القلق أو االضطراب 
االكتئابـــي”، وعليـــه، البد أن يتم التعامل مع الصحة النفســـية كالبدنية، 
بنشـــر ثقافـــة الصحـــة النفســـية، وتحســـين العالقـــة بين مـــدراء العمل 
والعامليـــن، كمـــا علـــى الدولة أن تنشـــئ أدوات قياس لتتبع وتحســـين 
أداء أماكـــن العمـــل في مجال الصحة النفســـية وقياس رضـــا العاملين 
عـــن ذلك، وهـــذا يؤدي إلـــى االحتفـــاظ بالموظفين وزيـــادة إنتاجيتهم 
وانخفـــاض التغيـــب عن العمل، ما ُيســـاهم في تحقيق بيئـــة عمل آمنة 

تتسم بالثقة والشمولية.

عبدعلي الغسرة

الصحة النفسية في بيئة العمل
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نتائج مباريات األمس

مباراة دولية ودية بكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

أوغندا31البحرين

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة

األهلي

113

116

105

82

الحالة

النجمة

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

جديـــدة  نقلـــة  اليـــوم  ســـباق  وسيشـــهد 
وبمشـــاركة جياد من اســـطبالت خارجية 
خالل الشوط الخامس الذي سيقام على 
كأس ســـمو ولي العهد للجياد المستوردة 

“تصنيف - ليستد”.
وســـتبدأ اإلثـــارة من الشـــوط األول الذي 
ســـيقام على كأس صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء والمخصص 
لجيـــاد الدرجة األولى مـــن خيل البحرين 
العربيـــة األصيلة “الواهو” مســـافة 1400 
متر، وبمشـــاركة 7 جياد من نخبة وأقوى 
جياد سباقات الخيل العربية في المضمار 

البحريني.

شوط الفرسان

ويقـــام الشـــوط الثاني علـــى كأس الهيئة 
العليـــا للفرســـان المتمرنين لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1200 متـــر 
حيـــث  جيـــاد،   9 وبمشـــاركة  مســـتقيم، 
يخصص هذا الشوط للفرسان المتمرنين 
البحرينييـــن الصاعديـــن بهـــدف تشـــجيع 
أمامهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة  تشـــجيعهم 
للتواجـــد والمنافســـة فـــي هـــذا الســـباق 

الكبير.

األفرس تتنافس على “األوكس” 

ويقام الشوط الثالث على أوكس البحرين 
“برعايـــة مزرعـــة المزدهـــر” والمخصـــص 
لألفرس من الدرجة األولى “نتاج محلي” 
الفـــرس  وســـتكون  متـــر،   1800 مســـافة 
“منامة غيرل” إلسطبل رمضان المرشحة 
األبـــرز للفـــوز لتفوق مســـتواها على بقية 
جياد الشوط وأثبتت ذلك في مشاركتيها 
األخرييـــن هذا الموســـم وحققت خاللهما 
الفوز بقيادة نفس الفارس مارتن سيدل، 
فيما ســـتكون منافســـتها الفرس “أصالة” 
ملـــك عبـــدهللا فوزي نـــاس والتـــي تألقت 
بمســـتواها ونتائجهـــا بتحقيـــق المركزين 

والثالث.

من يخطف الداربي؟

ويقام الشوط الرابع على داربي البحرين 
لجياد الدرجة األولى “نتاج محلي مسافة 
2000 متر وبمشاركة 7 جياد حيث تدور 
الترشـــيحات حـــول الحصان “ابـــك” ملك 
عبـــدهللا فوزي ناس وبقيادة دايفد آيجن 
القـــوي وتحقيقـــه فوزيـــن  بعـــد ظهـــوره 
تفـــوق خاللهمـــا على نفـــس الجياد خالل 
مشـــاركاته هذا الموســـم، فيما سينافســـه 
الحصـــان “امورتـــال” إلســـطبل ام كـــي ار 
الذي يســـعى النتزاع داربي البحرين بعد 
المســـتوى الجيد الذي ظهـــر عليه وحقق 
المراكـــز المتقدمـــة خالل مشـــاركاته هذا 
الموســـم وظهـــر منافًســـا قوًيـــا للحصـــان 
“ابـــك” وحـــل ثانًيا بفارق بســـيط، وكذلك 
الحصان “مغاير” ملك ســـنو الشـــيخ حمد 
بن عبدهللا بن عيســـى ال خليفة وبقيادة 
اويـــن والش على ضوء المســـتوى الجيد 
وتحقيقـــه المراكـــز الثالثـــة األولى خالل 

مشاركاته هذا الموسم.

صراع األبطال

وستتجه األنظار صوب الشوط الخامس 

الذي ســـيقام علـــى كأس صاحب الســـمو 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
“مستورد” مســـافة 2000 متر، وبمشاركة 
الجيـــاد  أبطـــال  نخبـــة  مـــن  جـــواًدا   12
المســـتوردة والتي ســـتخوض واحًدا من 
أقـــوى األشـــواط المرتقبـــة هـــذا الموســـم 

سعًيا لنيل الكأس الغالية للمرة االولى.

صراع أبطال النتاج

كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  الـــوزراء 
األولى “نتـــاج محلي” مســـافة 2000 متر 
وبمشـــاركة 8 جيـــاد مـــن أبطـــال ونخبـــة 
جيـــاد النتـــاج المحلـــي والتـــي ســـبق لهـــا 
تحقيق انتصارات، فمن سيكســـب صراع 

أبطال جياد النتاج اليوم؟

منافسة مفتوحة

ويقام الشـــوط السابع واألخير على كأس 
التـــوازن “مســـتورد”  لســـباق  المعتمديـــن 
مســـافة 1600 متر وبمشـــاركة 12 جواًدا 
وســـط توقعات بمنافسة قوية ومفتوحة 

فـــي ظـــل تقـــارب مســـتويات مجموعـــة 
لهـــا تحقيـــق  والتـــي ســـبق  الجيـــاد  مـــن 
إنتصـــارات ومراكـــز متقدمـــة وشـــاركت 
فـــي االشـــواط الدولية ويبـــرز منها جياد 
إلســـطبل  الجزيـــرة”  “شـــبل  الحصـــان 
المحمدية والساعي الستعادة انتصاراته 
بعدمـــا حقق المركزين الثاني والرابع هذا 
الموســـم وكذلـــك الحصـــان “غيـــت واي” 
ملـــك مصطفى جعفر عمـــران والذي ظهر 
بصـــورة قويـــة وحقـــق المراكـــز األربعـــة 
األولـــى واخرهـــا الفـــوز خالل مشـــاركاته 
هـــذا الموســـم، كمـــا يبـــرز الحصـــان “كوال 
فورســـت” والـــذي يتمتـــع بمســـتوى جيد 

رغم تراجعه في مشاركته األخيرة.

“العاديات” يطمح الستعادة 

االنتصارات

يتطلـــع إســـطبل “العاديات ريســـنغ” الذي 
تعـــود ملكيته إلى ســـمو الشـــيخ عيســـى 
إلـــى  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  بـــن 
اســـتعادة لقـــب كأس ســـمو ولـــي العهـــد 
للجياد المســـتوردة التي ســـيطرت عليها 
أبطـــال اإلســـطبل “شـــوغن – ثـــور كهيـــل 
ســـتار” في موســـمي2018 و2019، حيث 

ســـيخوض اإلســـطبل الشـــوط المرتقـــب 
اليوم بالحصـــان “رايون بور” الذي ســـبق 

له خوض سباق الموسم الماضي.
إلـــى  العاديـــات  إســـطبل  يســـعى  كمـــا 
المنافســـة علـــى كاس ولـــي العهـــد للنتاج 
المحلي وتحقيقه للمرة األولى من خالل 
المشـــاركة بالحصـــان “اليخانـــدرو” والذي 
يعتبر من أبرز جياد األســـطبل في النتاج 
المحلي وحقق االنتصارات هذا الموسم.

“فيكتوريوس” يدفع بأبطاله 

سعًيا للكؤوس

يدخل إسطبل فيكتوريوس سباق اليوم 
بمجموعـــة مـــن أبطالـــه وجيـــاده القويـــة 
والخيـــل  المحلـــي  والنتـــاج  المســـتوردة 
العربيـــة ســـعًيا لنيل شـــرف الفـــوز بكأس 
سمو ولي العهد والتي ظفر بها الموسمين 
الماضيين بـــكأس المســـتورد بالحصانين 
“بورت ليونز - نيو شـــو”، حيث سيخوض 
فيكتوريـــوس الشـــوط المرتقـــب بالجياد 
بـــورت   – “طـــوارق  المرشـــحة  القويـــة 
أســـطبل  يســـعى  كمـــا   ،“ مـــكاك   – ليونـــز 
فيكتوريوس الســـتعادة لقـــب كأس ولي 
العهـــد للجيـــاد العربيـــة الـــذي مـــن خـــالل 

مشـــاركته بالحصـــان البطل في ســـباقات 
الخيـــل العربية “كحيـــالن عافص 1708” 

الذي حقق الكأس المواسم األخيرة.
المحافظـــة  إلـــى  ويتطلـــع فيكتوريـــوس 
علـــى لقب كأس ســـمو ولي العهـــد للنتاج 
المحلـــي مـــن خـــالل مشـــاركته بالفـــرس 
البطلـــة المرشـــحة “صابرينـــا” المرشـــحة 
لتكرار فوزها باللقب للموسم الثاني على 

التوالي.

 جياد KHK والمحمدية... ودخول 
التاريخ

KHK ريســـنغ بقيـــادة  ســـيكون إســـطبل 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى موعـــد مـــع دخـــول تاريخ الســـجل 
ولـــي  ســـمو  بـــكأس  للفائزيـــن  الذهبـــي 
العهـــد للمـــرة األولى من خالل مشـــاركته 
القويـــة بالحصـــان البطـــل “الطـــارق” أحد 
المرشـــحين للفوز بالـــكأس الغالية للنتاج 
المحلي خالل الشـــوط الســـادس، بجانب 
فرصـــة المنافســـة على الفـــوز بكأس ولي 
العهـــد للخيـــل العربيـــة للمـــرة األولى من 
المرشـــح  بالحصـــان  مشـــاركته  خـــالل 

“عبيان 1777”.
إلســـطبل  الطمـــوح  نفـــس  يتكـــرر  كمـــا 
المحمديـــة الـــذي يتحفـــز لدخـــول تاريخ 
الســـجل الذهبـــي لـــكاس ولـــي العهـــد من 
خـــالل خوضـــه الشـــوط المرتقـــب بعـــدة 
جياد قوية أبرزها “مارس الندنغ” المتألق 
بانتصاراته في األشواط الدولية، بجانب 
 - اركتـــك فيغـــا   - “ميـــدل وينـــر  الجيـــاد 
اهدب”، علًما بأن جياد اسطبل المحمدية 
بقيـــادة ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ ســـلطان 
الديـــن بـــن محمـــد بـــن ســـلمان ال خليفة 
فرضت نفسها في الموســـمين الماضيين 
البحرينيـــة  الســـباقات  فـــي  بانتصاراتهـــا 
وتســـعى لتطريزها بالفوز بكؤوس ســـمو 

ولي العهد وكأس الملك.

هل يكرر المتالق “نادر” تفوقه على 

الفرسان المتمرنين؟

متجـــدد  صـــراع  اليـــوم  ســـباق  يشـــهد 
البحرينييـــن  المتمرنيـــن  الفرســـان  بيـــن 
الطامحيـــن للفـــوز بـــكأس الهيئـــة العليـــا 
المخصـــص للفرســـان المتمرنيـــن والـــذي 
يشكل فرصة لبروزهم في هذه المناسبة 
الفرســـان  ســـيخوض  حيـــث  الكبيـــرة، 
التسعة المنافسة في الشوط الثاني وهم 
إبراهيـــم نادر وأحمد مكـــي وميثم أحمد 
وعبـــدهللا الحـــواج وعلي ســـمير ومحمد 
جميـــل وحســـن أصغـــر وحســـين أصغـــر 
وحســـن علي، ويســـعى الفـــارس المتمرن 
المتألق إبراهيم نـــادر لتكرار فوزه بكأس 
الشـــوط للموســـم الثانـــي علـــى التوالـــي 
بقيادتـــه الحصان “ “ بعدمـــا حقق الكأس 
مـــع الحصـــان “تينـــار” الموســـم الماضـــي، 
علًما بأن الفارس المتمرن حســـن الموالي 
الشـــوط،  بـــكأس  مرتيـــن  الفـــوز  حقـــق 
وســـبقهما الفـــارس المتمـــرن عبدالرحيـــم 
جاســـم الذي حقق الفوز بكأس الفرســـان 

موسمي 2018 و2019.

5 أبطال في السباق

مشـــاركة  اليـــوم  ســـباق  أشـــواط  يشـــهد 
عـــدد مـــن أبطـــال كأس ســـمو ولـــي العهد 
العربيـــة  والخيـــل  والنتـــاج  للمســـتورد 
والتـــي تســـعى لتكـــرار انتصاراتهـــا، ففي 
شـــوط الخيل العربية سيشـــارك البطلين 
“كحيالن عافص 1807 - كحيالن عافص 
1695“، فيمـــا ستشـــارك الفـــرس البطلـــة 
“صابرينـــا” وكذلك الحصان “بولســـار” في 
شـــوط كأس ولـــي العهد للنتـــاج المحلي، 
ومشـــاركة الحصان البطل “بـــورت ليونز” 

في شوط كأس ولي العهد المستورد.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

جانب من اللقاء الدولي الودي لمنتخبنا مع أوغندا

سموه يرعى سباق الخيل الكبير اليوم

 صـراع األبــطال ونخبــة الجــياد للفــوز 
بكــؤوس ســمو ولي العــهـد

تحت رعاية صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ينظم نادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة و50 دقيقة من 
ظهر اليوم »الجمعة« مهرجان سباق الخيل الكبير على كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والذي سيقام على مضمار سباق النادي بمنطقة رفه بالصخير.

وأكمل نادي راشـــد للفروســـية اســـتعداداته التنظيمية إلقامة الســـباق الكبير، فيما تأهبت مختلف اإلســـطبالت المشـــاركة لتجهيز وإعداد نخبة من أقوى الجياد واألبطال في 
المضمـــار البحرينـــي والتـــي ســـتتنافس على الفوز بكؤوس ســـمو ولي العهـــد للجياد العربية والنتاج المحلي والمســـتورد، بجانـــب كأس الهيئة العليا وداربـــي البحرين وأوكس 

البحرين.



الفريق الملكي يشارك في الفحص البيطري لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة

مفاجأة للجمهور على مدار 3 أيام في حلبة البحرين الدولية

بتوجيهات من ناصر بن حمد.. ووسط طموحات عالية

اللجنة المنظمة العليا ليوم البحرين الرياضي تعقد اجتماعها األول:

بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ممثل جاللــة الملــك لالعمال 
اإلنســانية وشــئون الشــباب، يتواجد الفريق الملكي للقدرة اليوم الجمعة في الفحص 
البيطري للمشاركة في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 
120 كــم تحــت شــعار “كأس الفرســان” بمحافظــة العــال بالمملكــة العربيــة الســعودية 

بمشاركة كبيرة من مختلف دول العالم يتنافسون على تحقيق اللقب.

الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  وســـيتواجد 
والطاقـــم الفني مع الجياد في القرية التي 
بإشـــراف  البيطـــري  الفحـــص  ســـتحتضن 

لجنة الحكام.
الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  سيشـــارك  كمـــا 
وهـــم الفـــارس الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
عبدالصمـــد  محمـــد  الفـــارس  خليفـــة،  آل 
البســـتكي، الفارس رائد محمـــود، الفارس 
الفـــارس  الزايـــد،  محمـــد  عبدالرحمـــن 
عيســـى جمال الســـندي، والفـــارس عثمان 
وزن  عمليـــة  فـــي  العوضـــي،  عبدالجليـــل 
الفرســـان بعـــد االنتهاء من اجتيـــاز الجياد 

للفحص البيطري.
جاهزية تامة ودعم كبير «

أكـــد الدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن، مديـــر 

الفريـــق الملكـــي، أن الدعـــم الكبيـــر الـــذي 
يحظى به الفريق من ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة يعتبـــر حافـــزًا كبيـــرًا 
للفرســـان قبل المشـــاركة فـــي كأس خادم 
الحرميـــن الشـــريفين للقـــدرة، مبينـــًا إلـــى 
أن اهتمـــام ومتابعة ســـموه جعلت الفريق 
للمنافســـة  جاهزيتـــه  كامـــل  إلـــى  يصـــل 
القويـــة على المراكز األولى وتحقيق كافة 

األهداف من هذه المشاركة.
وأشـــار د. خالـــد إلى أن الفريـــق وصل إلى 
كامل الجاهزية بعد سلسلة من التدريبات 
التـــي خاضهـــا الفريق في المرحلـــة القادم 
عـــاوة على تجهيز الجيـــاد بصورة مميزة 
تســـاهم في تواجد الفرسان على منصات 

التتويج.
وقـــال “هنـــاك العديد مـــن المكاســـب التي 

ســـيجنيها الفريـــق الملكـــي، ودائمـــا هنـــاك 
خطة يســـعى الفريـــق لتحقيقها في جميع 
المشاركات، وسوف ندخل البطولة بخطة 
فنيـــة نســـعى من خالهـــا تحقيـــق المراكز 
األولى التي تؤكد مكانة القدرة البحرينية 

في المحافل الخارجية”.
وأضاف “لدينا فرســـان مميزين ويمتلكون 
الخبـــرة الكبيـــرة للمنافســـة القويـــة علـــى 

المراكز األولى”.
وأعـــرب الدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن عن 

الهيئـــة  مـــن  المبذولـــة  للجهـــود  تقديـــره 
الملكية لمحافظة العا واالتحاد السعودي 
للفروســـية على جهودهم الكبيرة وتقديم 
كامل الخدمات لكافة المشـــاركين، مشيدًا 
الحتضـــان  تمهيـــدًا  المبذولـــة  بالجهـــود 
الفحـــص البيطـــري، وتمنـــى كل التوفيـــق 

للفريق الملكي في هذه البطولة الكبيرة.

الفرسان: جاهزون وهدفنا المنافسة  «
القوية

أكـــد فرســـان الفريـــق الملكـــي جاهزيتهـــم 

خـــادم  كأس  فـــي  للمشـــاركة  الكاملـــة 
الحرمين الشـــريفين للقدرة، مشيرين إلى 
أن الهـــدف هو تحقيـــق المراكز األولى في 
البطولة.الفارس الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفة، أكد أن المنافسة ستكون صعبة 
بين جميع المشاركين خصوصًا مع فرسان 
دولة االمـــارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية إضافـــة إلى الفرســـان 
اآلخريـــن، وقال: “طموحنا تحقيق المراكز 
األولـــى، نحن قادرين على ذلك ونؤكد بأن 

المنافســـة ســـتكون مفتوحة بيـــن الجميع 
وعلينا بذل الجهود لتحقيق أهدافنا”.

وأشـــار الفارس رائد محمود إلى أن الدعم 
الـــذي يحظى به الفريق من ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة حافزًا للفريق في 
تقديم أفضل المستويات، وأضاف “سجل 
حافـــل للمملكة في المشـــاركات الخارجية 
اهتمـــام  بفضـــل  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال 
ودعـــم ســـموه للفريـــق الملكي حتـــى تربع 
على صدارة عدة بطوالت خارجية سابقة 
ونطمـــح أن تكون مشـــاركتنا في النســـخة 
الحاليـــة لكأس خادم الحرمين الشـــريفين 

مميزة عبر تحقيق المراكز األولى”.
أمـــا الفارس عيســـى جمال الســـندي فأكد 
المعنويـــات مرتفعـــة وســـوف يســـعى  أن 
الفريـــق لكســـب كافة أهـــداف المشـــاركة، 
مشـــيرًا إلى أن هذه المشـــاركة ستزيد من 
خبراته خصوصًا أنه سيشارك برفقة نخبة 
من فرسان الفريق الملكي الذين يمتلكون 
ســـجاً حافاً باإلنجازات، متمنيًا التوفيق 

للفريق في تحقيق أفضل النتائج”.

تــرأس رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا ليــوم البحريــن الرياضــي رئيــس مجلــس إدارة 
االتحاد البحريني للرياضة للجميع عيســى عبدالرحيم، االجتماع التنســيقي األول مع 
ممثلــي الــوزارات والهيئــات الحكومية بمملكة البحرين، الســتعراض آخر مســتجدات 
التحضير ليوم البحرين الرياضي، بنسخته السادسة التي ستنطلق في يوم الخميس 

الموافق 10 فبراير وتستمر حتى 12 من فبراير 2022.

وأكـــد عبدالرحيـــم خـــال اللقـــاء علـــى أن 
البحريـــن  يـــوم  مـــن  السادســـة  النســـخة 
الرياضـــي ســـتكون مختلفـــة عـــن النســـخ 
الســـابقة و علـــى نطاق اكبر لتشـــمل جميع 
أنحـــاء المملكة، إذ يســـتعد اتحاد الرياضة 
للجميـــع لتقديـــم اليـــوم الرياضـــي بصورة 
مختلفـــة تمثل مفاجأة للجمهور البحريني 
والتـــي ســـتقام على مـــدار ثاثـــة ايام في 

حلبة البحرين الدولية. 
 وأشـــاد عبـــد الرحيم خال اللقـــاء بالدعم 
والمتابعة المســـتمرة من قبل سمو الشيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
وحـــرص  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـموه علـــى إنجاح هذا الحـــدث الوطني، 
الـــذي يحمـــل فـــي طياتـــه أهداًفـــا وطنية 
واجتماعيـــة متكاملة تســـتثمر من خالها 
الطاقـــات الكامنـــة لدى المجتمع لتجســـيد 
وحدة التاحم من خـــال الرياضة ويمتد 
هـــذا الدعم مـــن خال حرص ســـموه على 
دعم كافة المجاالت الرياضية و تطويرها 

وحـــث جميع افـــراد المجتمع للمشـــاركة و 
ممارسة الرياضة بمختلف انواعها وغرس 
الثقافـــة الصحيـــة لـــدى أفـــراد المجتمـــع، 

وجعلها أسلوب حياة.
النســـخة  هـــذه  أن  عبدالرحيـــم  وأضـــاف 
ستشـــهد العديد من الفعاليات المصاحبة، 
اذ تتميز بحجم المشـــاركة الغير مســـبوقة 

من قبـــل الوزارات والهيئـــات واالتحادات 
المدنـــي  المجتمـــع  وجمعيـــات  واألنديـــة 
باإلضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في 

هذا الحدث الرياضي الوطني.
البحريـــن  يـــوم  فعاليـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الرياضي تهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة 
للجميع، ورفع مســـتوى  الوعي المجتمعي 

المفاهيـــم  وغـــرس  الرياضـــة  بأهميـــة 
اتحـــاد  ســـعي  علـــى  مؤكـــدا  الرياضيـــة، 
الرياضـــة للجميـــع في إبـــراز هـــذا الحدث 

الوطني الرياضي بالصـــورة المميزة، التي 
تتوافـــق مـــع تطلعات وتوجيهـــات القيادة 

الرشيدة.

الُعال - المكتب اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

الدكتور خالد أحمد  رائد محمودمحمد بن مبارك

للصقور الـــدولـــيـــة  ــد  ــم ح بـــن  نــاصــر  ــة  ــول ــط ب أبـــطـــال  ــج  ــوي ــت ت
توجت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة، الخميس، أبطال بطولة ناصر بن حمد الدولية 
المفتوحة للصيد بالصقور وذلك بقرية البحرين الدولية لســباقات القدرة. ووســط إجراءات اســتثنائية، توج أصحاب المراكز الثالثة األولى 
مــن كل شــوط فــي بطولــة ناصــر بــن حمــد الدولية المفتوحــة والتي تأتي ضمن إطار النســخة الثامنة لموســم ناصر بن حمد للصقــور والصيد.  

وكانت بطولة ناصر بن حمد للصيد بالصقور استكملت، الخميس، بإقامة أشواط الحرار والشواهين فئتي الفروخ والقرانيس.

وشهدت المنافســـات صعود أبطال جدد 
من المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ودولـــة الكويـــت الشـــقيقة باإلضافة إلى 
صقـــاري مملكـــة البحرين الذيـــن واصلوا 
هـــذه  فـــي  المميـــزة  النتائـــج  تســـجيل 

البطولة القوية.
وعلى مستوى شوط الحرار فئة الفروخ، 
أحرز الصقار الســـعودي ســـلطان عبدهللا 
قـــدره  بزمـــن  األول  المركـــز  المطيـــري 
)17.210 ثانيـــة(، متفوقـــا علـــى مواطنه 

مصعـــب أحمد الدعيـــج )17.424 ثانية(، 
بينمـــا جـــاء فـــي المركـــز الثالـــث الصقار 
 17.450( النـــون  فـــاح  فـــواز  الكويتـــي 

ثانية(.
القرانيـــس،  فئـــة  الحـــرار  شـــوط  وفـــي 
حقـــق فريـــق ند الشـــبا اإلماراتـــي المركز 
األول بزمـــن قـــدره )16.054 ثانية(، فيما 
علـــى  البحرينـــي   ”BHR“ فريـــق  ســـيطر 
المركزين الثاني والثالث )16.108 ثانية( 

و)16.153 ثانية( على التوالي. 

وفي شـــوط الشـــواهين فئة الفروخ، فاز 
عبدالوهـــاب  أحمـــد  البحرينـــي  الصقـــار 
الهاجري بالمركـــز األول )16.411 ثانية(، 
تـــاركا المركـــز الثانـــي للصقـــار البحريني 
ثانيـــة(،   16.915( النعيمـــي  علـــي  خالـــد 
بينما أحرز الصقار الســـعودي فهد محمد 
 17.075( الثالـــث  المركـــز  المنصـــوري 

ثانية(.
وفي شـــوط الشـــواهين فئـــة القرانيس، 
ســـيطر صقـــارو مملكـــة البحريـــن علـــى 

تصـــدر  األولـــى، حيـــث  الثاثـــة  المركـــز 
مبارك إبراهيم البوعينين الشـــوط بزمن 
علـــى  متفوقـــا  ثانيـــة(،   15.964( قـــدره 
 16.083( الهاجـــري  محمـــد عبدالوهـــاب 

ثانيـــة(، فيما حقق محمد ســـعد العجمي 
المركز الثالث )16.145 ثانية(.

بفرعيهـــا  الجيـــرات  أشـــواط  وكانـــت 
تألـــق  شـــهدت  قـــد  المختلفـــة  وفئاتهـــا 

صقـــاري البحرين باإلضافـــة إلى صقاري 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
الذيـــن حققوا الفوز في بعض األشـــواط 

خال اليوم األول للبطولة.

لجنة الموروث

انطلقــت يــوم األحــد الماضــي بطولة ســمو رئيس الحــرس الوطني لرمايــة البندقية - 
المســدس - الشــوزن والقوس والســهم في نسختها السابعة التي اختتمت يوم أمس، 

وذلك في ميادين الرماية بمقر االتحاد البحريني للرماية بمنطقة الرفة.

وشـــهد ختـــام البطولـــة مدير مكتب ســـمو 
ركـــن  اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس 
تـــم  والتـــي  الســـعد  راشـــد  عبدالرحمـــن 
تنظيمهـــا بالتعـــاون مع االتحـــاد البحريني 
للرمايـــة، حيـــث أقيمـــت البطولـــة وســـط 
40 راميـــا وراميـــة، يتنافســـون  مشـــاركة 
خالهـــا عبـــر مســـابقات رمايـــة البندقية - 
المســـدس - الشـــوزن والقـــوس والســـهم. 
وجـــاءت النتائـــج كالتالـــي: حقـــق الرامي 
تمار علي الوطاه المركز األول في مسابقة 
الثانـــي  المركـــز  وفـــي  ســـكيت،  الشـــوزن 

الرامي حســـن محمد الماجد، وجاءت في 
المركز الثالث الرامية لطيفة أحمد الناجم.

وفي مسابقة الشـــوزن تراب حقق الرامي 
األول،  المركـــز  حمـــزة  محمـــد  إســـماعيل 
وجـــاءت الراميـــة فاطمـــة خالد فـــرج في 
المركز الثاني، والرامي سعيد حسن سعيد 

في المركز الثالث.
وحققـــت الرامية ســـارة راشـــد الدوســـري 
المركـــز األول فـــي مســـابقة البندقيـــة 10 
أمتـــار هوائـــي، والمركـــز الثانـــي كان مـــن 
نصيب الرامي علي حسين الحيدر آبادي، 

والمركـــز الثالـــث من نصيـــب الرامي ناصر 
عبدالكريم بن تركي.

وفي مســـابقة المســـدس 10 أمتار هوائي 
جـــاءت الرامية مـــوزة علـــي بوجيري في 
هـــال  عائشـــة  والراميـــة  األول،  المركـــز 

البريكي فـــي المركزالثاني، والرامي أحمد 
سراج في المركز الثالث.

أمـــا فـــي مســـابقة القـــوس والســـهم، فقـــد 
حققت الرامية سارة عبدالرحمن المرزوق 
المركز األول، وجاء الرامي عيســـى سمير 

في المركز الثاني والرامي مصعب حســـن 
الدوسري في المركز الثالث.

وشـــهدت البطوله منافســـات عاليه وقوية 

الرمـــاة والراميـــات  المشـــاركين مـــن  مـــن 
والذين قدموا مســـتويات رائعة في جميع 

مسابقات البطولة.

اللجنة اإلعالمية

تتويج الفائزين في بطولة سمو رئيس الحرس الوطني للرماية
منافسات عالية وقوية من المشاركين في جميع المسابقات

جانب من التتويج

جانب من اللقاء

Sports@albiladpress.com

الجمعة 28 يناير 2022 - 25 جمادى الثانية 1443 - العدد 4854
14



آزمون وطارمي ُيحِدثان الفارق 
في منتخب إيران

معسكر البرتغال هّيأ المنتخب 
لحصد الكأس الخليجية

لم نكن نحلم.. بل كنا مؤمنين 
بقدراتنا.. وسننحت طريق الحجارة

رفضت عرًضا قطرًيا.. 
وأسعى لرد الجميل 

للبحرين

أي العب يخدم المنتخب سيكون 
تحت أنظارنا.. والعبو طموح من 

ضمنهم 

حبيب عبداهلل

خالل قيادتك لمنتخب شباب البرتغال ظهر  «
على يديك العبون أصبحوا أسماء كبيرة في 

كرة القدم.. فلماذا ال نشاهد ذلك في منتخب 
البحرين؟

لدينـــا فـــي البحريـــن وفـــي تشـــكيلة المنتخـــب 
العبون يمكنهم اللعب على مســـتويات عليا مثل 
الهزاع وحرم ويوســـف في التشـــيك وعلي مدن 

وهم بجودة عالية مثل جيل محمد سالمين.
ومـــا صنعـــه ذلـــك الجيل يمكـــن أن يعـــود بفضل 
العبيـــن يمتلكـــون مهـــارة عاليـــة لالحتـــراف في 
الدوريـــات القويـــة فـــي المنطقة وتكـــرار تجربة 
احتـــراف مجموعـــة مـــن العبـــي المنتخـــب فـــي 
الدوريـــات الخليجيـــة التـــي انعكســـت إيجابًيـــا 
على أداء المنتخب، ومع المشـــاركات الخارجية 

سنخلق تلك الفرصة لالعبين.
مشـــاركة األنديـــة البحرينيـــة فـــي كأس االتحاد 
اآلســـيوي يســـاعد على ذلك إلعادة تلـــك الفترة 
الذهبيـــة، وهـــي فرصـــة مناســـبة إلثـــراء تجربة 
الرئيســـي  العصـــب  يشـــكلون  الذيـــن  الالعبيـــن 

للمنتخب.
والمنتخبـــات المنافســـة لنـــا أصبحـــت تنظـــر لنـــا 
نظـــرة مختلفـــة بعـــد أن أظهـــر العبـــو المنتخـــب 
البحريني معادنهـــم ومهاراتهم التي تمكنهم من 
اللعب حتى في بعض الدوريات األوروبية، لكن 
الطريق ما زال طوياًل حتى نحصد الثمار، فمثاًل 
منتخـــب إيـــران يضـــم الالعـــب مهـــدي طارمـــي 
الـــذي ينشـــط فـــي بورتـــو البرتغالـــي ويلعب في 
دوري أبطـــال أوروبا، وســـاردار آزمون الذي حاز 
علـــى جائـــزة أفضل العب في الدوري الروســـي، 
وهـــذا ما يخلـــق فارًقا كبيًرا لـــدى منتخب إيران 
على ســـبيل المثال من حيث الجودة والخبرات، 
وعندمـــا نواجه منتخـــب إيران يختلـــف وضعنا 
ويـــزداد تطورنا، والعبونا قدمـــوا أداًء جيًدا في 

تلك المباريات.

هل تشعر بالفخر بعد إحرازك كأس الخليج الذي  «
سعت وراءه البحرين خمسين سنة؟

كلنـــا في المنتخب نشـــعر بالفخر لذلك، فجميعنا 
الخليجيـــة، وهـــذا  بالـــكأس  الفـــوز  فـــي  ســـاهم 
العمـــل بدأنـــاه منذ فتـــرة طويلة، ومنها معســـكر 
البرتغـــال ثـــم المشـــاركة فـــي بطولة غرب آســـيا 
فـــي العراق، وحددنا األهـــداف بعد التعرف على 
البطـــوالت المتـــاح لنا المشـــاركة فيهـــا، وتقدمنا 
خطـــوة بخطـــوة وزرعنا فكرة البحـــث عن الفوز 
واللعب بقتالية، وحصلنا على الدعم والمســـاندة 

الالزمين من الجهازين الفني واإلداري.
وكنا ندخل كل مباراة مؤمنين بقدراتنا ومقدرتنا 
على الفوز، وأحياًنا نخسر النتيجة، وهذا يحدث 
فـــي كرة القـــدم ألقوى المنتخبـــات، ومن المؤكد 
أنـــه ســـيأتي وقـــت ال نحصـــد فيـــه الفـــوز، لكننا 
عندما نخســـر فإننـــا نتعلم من الخســـارة ونحلل 
األداء ونتعـــرف علـــى مـــا ينقصنـــا للمضـــي فـــي 
الطريـــق، ولم نكـــن نحلم بل كنا نؤمـــن بإمكانية 
االنتصار والفوز بالـــكأس بفضل مجموعة رائعة 

من الالعبيـــن، والجميـــل أن البحرين وثقت في 
منتخبهـــا وقدمـــت لـــه الدعـــم المعنـــوي فـــي كل 

اللحظات، وهذا ما شّكل دافًعا قوًيا للمستقبل.
ونعلـــم أن الوضـــع ســـيكون أكثـــر صعوبـــة كلمـــا 
تقدمنا، لكن علينا أن ننحت في الصخر، وهدفنا 
القـــادم هـــو التأهل إلـــى نهائيات كأس آســـيا ثم 
االســـتعداد إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم بطريقـــة 
تؤمـــن لنا تحقيق بدايـــة جيدة ثم نواصل العمل 
لالقتـــراب مـــن التأهـــل إلـــى كأس العالـــم وبنـــاء 

حظنا بيدنا.
ففـــي التصفيـــات التي تجـــري حالًيا فـــي دورها 
وإيـــران  العـــراق  مجموعـــة  فـــي  كنـــا  الحاســـم 
وكنـــا فـــي المركـــز الثالث بنقاط أعلـــى من بعض 
المنتخبـــات التـــي تأهلت كأفضـــل الثوالث، لكن 

لألسف لم نحقق الهدف ببلوغ الدور الحاسم.

هل يمكن أن نشاهد العبين من طموح في  «
تشكيلة المنتخب؟ وهل لدى طموح كفاءات 

تستحق تمثيل المنتخب؟

انضـــم فـــي الســـابق المهاجـــم تياغـــو لتشـــكيلة 
المنتخـــب، واآلن يتـــدرب معنـــا أميـــن بنعـــدي، 

وأنـــا أبحث عن العبين يحق لهـــم تمثيل الفريق 
حســـب لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم، فهناك 
شـــروط ينبغي تحققهـــا أواًل ثم النظر في أفضل 
العناصـــر لضمهـــا، ولـــن نتردد في ضـــم أي العب 

يستفيد منه المنتخب.
ومنـــذ إشـــرافي علـــى المنتخـــب اســـتدعيت مـــا 
يقـــارب مـــن خمســـين العًبـــا خاض منهم خمســـا 
وثالثيـــن مبـــاراة وبعضهـــم تـــم اســـتبعادهم في 
المراحـــل النهائيـــة، وأميـــن لديـــه جـــودة عاليـــة 
تؤهلـــه للعب معنـــا، وهذا يعتمد علـــى عمله عند 
اختيـــاره ومـــا يقدمه من مردود فـــي التدريبات 
والمباريات، وأي العب يخدم المنتخب سيكون 
تحـــت أنظار الجهاز الفني، وســـأختار المتميزين 
ليكون لدي قاعدة كبيرة ألجأ إليها عند الظروف، 

فأنا أريد الفوز، وال أحد يريده أكثر مني.

بعد خليجي 24 في الدوحة سمعنا عن تلقيك  «
عرًضا من أحد األندية القطرية.

رفضتـــه؛  لكننـــي  قطرًيـــا  عرًضـــا  تلقيـــت  فعـــاًل 
ألننـــي أؤمـــن بما أقوم به من بنـــاء في المنتخب 
البحرينـــي، ودعـــم الجميـــع من حولـــي يحفزني 

على مواصلة العمل لتحقيق األهداف الكبرى.
فأنا أشعر باهتمام ودعم االتحاد البحريني لكرة 
القدم، وأشـــعر بدعم ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، فهمـــا يهتمان بما 
يجـــري في الملعـــب وفي االتحـــاد والعمل الجاد 
لتطويـــر العمـــل فـــي المنتخبـــات، وأنـــا بـــدوري 
أشكرهما، وكلنا يعمل في هذا اإلطار، وهذا تحٍد 
كبير لنساهم في تطوير منظومة كرة القدم في 

البحرين.
وبالنســـبة لـــي والجهـــاز المعـــاون فـــإن التحـــدي 
بالنســـبة لنـــا أننـــا ارتبطنـــا بالمنتخـــب وبمملكـــة 
البحريـــن، وعلينا أن نرد الدين بعد الفرصة التي 
منحتهـــا لنا لنبيـــن جودة عملنا وما نســـتطيع أن 
نقدمه من عمل في ظل هذه الظروف، ونســـعى 
إلـــى خلـــق الكثيـــر مـــن الخيـــارات، لذلـــك فإنني 

اتخذت قراري من أعماق قلبي.

التصفيق ثم االنتقاد.. أليست هذه معادلة  «
غريبة؟

هذا جزء رئيســـي من عمـــل المدربين والالعبين، 
فالجمهـــور يطالـــب بالفـــوز في كل مبـــاراة، وهذا 
مـــن حقه، ونحـــن أيًضا نبحث عن الفـــوز، لكن ما 
يحـــدث أننـــا نالقـــي منتخبـــات أقوى منـــا، وفي 
بعـــض المباريـــات ال نـــؤدي بشـــكل مقبـــول لـــدى 
أنفسنا ولدى الجمهور، وال أنزعج من االنتقادات 
بـــل هـــي جـــزء مـــن عمـــل المدربين فـــي مختلف 

أنحاء العالم.

تفاجأ الخليج بإحرازك لقب خليجي 24 في قطر،  «
وبأسلوب ال نجده في العالم باعتمادك على 
تشكيلتين مختلفتين من مباراة ألخرى.. فما 

هي فكرتك في ذلك؟

بالنســـبة لي أقـــوم باختيار ثالثة وعشـــرين العًبا 
وكلهـــم محـــل ثقـــة الجهـــاز الفنـــي ويطبقـــون ما 
يريـــده منهم علـــى أرض الملعـــب، والفكرة نبعت 
من ضيق الوقت بيـــن المباراة والثانية وصعوبة 
خـــوض مباريـــات بنفـــس القوة لـــدى الالعب في 
وقـــت قصيـــر، والبطـــوالت المجمعـــة تفتقد فيها 
المنتخبـــات إلى الرتم العالي في األداء، ومن هنا 

أتت الفكرة.
وبالنســـبة لتعـــّود الالعبين على خـــوض مباريات 
قويـــة فـــي وقت قصيـــر فإنهـــا تحتاج إلـــى بناء 
طويل وعمل شاق، وأنا أثق في كامل المجموعة 
المسجلة في القائمة، لذلك قمت بإشراك فريقين 
فـــي خليجـــي 24 وأســـعى إلتاحـــة الفرصـــة إلى 

جميع الالعبين.
وهنـــاك بطـــوالت تحتـــاج مـــن المـــدرب أن يمنح 
الفرصة للجميع ليكتسبوا الخبرات الالزمة عندما 
يســـتدعي األمر بداًل من اقتصـــار الخيارات على 
عدد بسيط، وحينها يكون المدرب قد حكم على 
نفســـه بقلة الخيارات وقلة الالعبيـــن الجاهزين، 
أما االعتماد على مجموعتين في كل بطولة فإنه 
ال يمكننا الســـير على هذه الطريقة باستمرار في 

جميع المشاركات بالنظر إلى نوعية البطوالت.

تواصل البالد سبورت نشر الجزء الثاني من مقابلة مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم البرتغالي هيليو سوزا الذي أوضح خاللها أنه يشعر بدعم سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية منذ اللحظة األولى التي تســـّلم فيها قيادة 

المنتخب.  ويرى سوزا أن بإمكان العبي البحرين الموهوبين اللعب في بعض الدوريات األوروبية.
وأوضح سوزا بالنسبة لظهور العبين على يديه في منتخب البرتغال ومدى إمكانية حدوث ذلك في منتخب البحرين أوضح أن ذلك ليس ببعيد، مؤكًدا اعتزازه 

وفخره لمساهمته في إحراز كأس الخليج على أرض قطر التي رفض عرًضا من أحد أنديتها إليمانه بعملية البناء التي يقوم بها في منتخب البحرين.
ونـــّوه ســـوزا إلـــى أن مـــا صنعه العبـــو المنتخب باحترافهم فـــي الدوريات القوية فـــي المنطقة يمكن أن يتكـــرر في الفترة المقبلـــة بفضل نوعية 

الالعبين في تشكيلة المنتخب.
وتحـــدث ســـوزا عـــن تلقيـــه عرًضا من أحـــد األندية القطرية وبّين أنـــه رفض ذلك العرض ألســـباب قال عنها إنها بســـبب ارتباطه بالبحرين 

ورغبته في رد الجميل إليها والسعي نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات بعد الدعم الكبير الذي لقيه من القيادة الرياضية، وإليكم ما دار 
في الجزء الثاني من الحوار. 

بعض العبي البحرين يمكنهم 
اللعب ببعض الدوريات األوروبية

سوزا في الجزء الثاني من حواره مع ^ سبورت )2-2(:

ــأس خليجي 24 كـ بــالــفــخــر إلحــــراز  ونــشــعــر  ــر..  ــي كــب مــجــهــود  ــى  إلـ يــحــتــاج  الــتــطــويــر 

اثناء تجديد عقدهمنتخبنا الوطني لكرة القدم
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قام عصام خلف وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية للمشــاريع التطويرية والخدمية في المحافظة الجنوبية، 
وذلــك فــي إطــار تنفيــذ هــذه المشــاريع التطويريــة ذات الطابع الخدمــي بناًء على موافقــة مجلس الوزراء برئاســة صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

 وقـــال الوزيـــر إن الـــوزارة تولـــي اهتمامًا 
لتنفيـــذ  متواصلـــة  وجهـــودًا  بالغـــًا 
فـــي  المســـتدامة  التنمويـــة  الخدمـــات 
مختلـــف مناطـــق المملكة، مؤّكـــدًا حرص 
بيـــن  التواصـــل  اســـتمرار  علـــى  الـــوزارة 
المســـؤولين واألهالـــي فـــي مناطقهم من 
لالســـتماع  الميدانيـــة  الزيـــارات  خـــالل 
وتوفيرهـــا  واحتياجاتهـــم  لمالحظاتهـــم 

بحسب اإلمكانيات والموارد المتاحة.
وأشـــاد الوزير خلف خالل الزيارة بجهود 
ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة وتعاون 
المحافظـــة الجنوبيـــة في إنجـــاز مختلف 
و  المحافظـــة  فـــي  التنمويـــة  المشـــاريع 
متابعتها لسير األعمال في هذه المشاريع.
ضمـــن  جـــاٍر  العمـــل  أن  خلـــف  وأكـــد   
اســـتراتيجية الـــوزارة علـــى تنفيـــذ عـــدد 
مـــن المشـــاريع التطويرية فـــي المحافظة 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
تطلعـــات المواطنين، الفتًا إلى أن الوزارة 
ســـتبدأ فـــي الخطـــوات العملية لمشـــروع 
الشـــهر  المركـــزي  عيســـى  مدينـــة  ســـوق 
المقبل والذي يعتبر أحد المشـــاريع الهامة 

في المحافظة الجنوبية.

 وأوضح أن المشـــروع سيكون على غرار 
تجربـــة ســـوق المحـــرق المركزي وســـوق 
مدينة حمد الشـــعبي، حيث سيتم طرحه 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه ســـيتم مراعـــاة الناحيـــة العملية 
والجماليـــة فـــي التصميم لتســـهيل عملية 
التســـوق، باإلضافة إلـــى مراعاة الجوانب 

الخاصة بطبيعة األسواق المركزية.
 وأكـــد خلـــف أن الـــوزارة تحـــرص علـــى 
الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة 
االستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير 
األســـواق بما يواكب برنامـــج الحكومة و 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
 وأشـــار إلى أن المشـــروع من شأنه زيادة 
عـــدد األســـواق الشـــعبية والمركزيـــة فـــي 
ظـــل التوســـع العمرانـــي، إضافـــة إلـــى أن 
فـــرص  توفيـــر  فـــي  سيســـهم  المشـــروع 
تجاريـــة للمواطنيـــن بأســـعار تنســـجم مع 
أسعار األسواق المشابهة، وتوفير خدمات 
بجودة عالية، وتنشيط األسواق المحلية 
والمحيطـــة بإيجـــاد مشـــاريع مركزية في 

مختلف المناطق.
 مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد الوزيـــر خلـــف أن 
الـــوزارة طرحت مشـــروًعا لتكييف مجمع 

ســـوق مدينة عيسى الشعبي في مناقصة 
عامة، بعد إعداد المواصفات الفنية والتي 
تتناسب مع احتياجات منتفعي ومرتادي 
الســـوق الجديـــد باإلضافـــة إلـــى تناســـب 
التقديريـــة  الميزانيـــة  مـــع  المواصفـــات 

المرصودة.
كمـــا أكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة انتهـــت مـــن 
إنشـــاء ملعب فـــي مجمـــع 814 والذي تم 
تنفيـــذه علـــى مســـاحة 820 متـــرا مربعـــا، 
حيث تم تركيب العشب الصناعي للملعب 
والطـــوب وعـــدد مـــن المقاعد اإلســـمنتية 
حـــول الملعب، إضافة إلـــى تهيئة مواقف 
الســـيارات و تســـوير الملعـــب مـــع تركيب 

انارة تعمل بالطاقة المتجددة.
 واستعرض خلف مشروع تطوير مضمار 
مدينـــة عيســـى والذي يقام على مســـاحة 
تركيـــب  تـــم  حيـــث  مربـــع،  متـــر   10300
أرضيـــة مطاطية فـــي 5 مناطـــق لأللعاب 
بمســـاحة 1500 متر مربع وتركيب عشب 
صناعـــي، الفتـــًا إلى أنه تم تركيب شـــبكة 
ري متكاملـــة للمزروعـــات ومظـــالت فـــي 
مناطـــق األلعـــاب، وتركيـــب نظـــام خاص 
بالتبريد بالرذاذ حيث سيعمل هذا النظام 
علـــى خفـــض درجـــات الحـــرارة وتوفيـــر 

أجواء مناسبة ومعتدلة.
الـــوزارة مشـــروع ممشـــى   كمـــا أنجـــزت 
أول  وهـــو  المطاطـــي  عيســـى  مدينـــة 
ممشى مســـتقل في مملكة البحرين، وقد 
صممـــت األرضيـــة وفـــق معاييـــر عالميـــة 
لرياضـــة المشـــي، ويعمـــل بنظام مرشـــات 
التبريـــد بالرذاذ، عـــن طريق فتحات تنتج 
ضبـــاب تبريد وهو نظام صديق للبيئة ذو 
جـــودة عاليـــة تـــم تخصيصـــه للرياضيين 
وممارســـي رياضة المشـــي حيث يقصده 

الكثير من الزوار.
 رافق الوزير في الزيارة الميدانية، النائب 

عيســـى القاضي، ووكيل الوزارة المساعد 
لمشـــاريع البناء والصيانة الشـــيخ مشـــعل 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، ومدير عـــام بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف، 
التميمـــي  بـــدر  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس 
وعضو المجلس البلدي مال هللا شـــاهين، 
ورئيس قسم متابعة الخدمات والبحوث 
فـــي المحافظة الجنوبيـــة محمد النعيمي 
وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة.

القاضـــي  النائـــب عيســـى  بـــدوره، أشـــاد   
بجهـــود الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا، وما توليه الحكومة من اهتمام 
لتنفيذ المشـــاريع التنموية التي تسهم في 

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
 وقـــال إن مـــن شـــأن المشـــاريع أن تخدم 
عليهـــم  سيســـهل  و  المنطقـــة  أهالـــي 
حياتهـــم اليومية، فيما سيســـاهم إنشـــاء 
ملعـــب ليكون متنفس للشـــباب واألطفال 
لممارســـة هوايتهم في مـــكان آمن، منوهًا 
بجهود وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني وما تقوم من جهود 
فـــي تطوير البنيـــة التحتيـــة والعمل على 

تنفيذ المشاريع البلدية والخدمية.

تحدثــت عــدد مــن رائدات األعمــال البحرينيات اللواتــي فزن بـ “امتياز الشــرف لرائدة 
األعمــال البحرينية الشــابة” في دوارته الســابقة عن مدى الفائــدة التي حصلن عليها، 
وذلــك علــى صعيــد الحصــول علــى إرشــادات وتوجيهــات لتطويــر فكــرة المشــروع 
وتحســين انتاجيتــه وتنافســيته ورفــع جــودة خدماته ومنتجاتــه وقابليتــه للتصدير، 
إضافة إلى تسليط الضوء عليهن كطاقات وكفاءات بحرينية شابة في مجال ريادة 

االعمال، وإبراز قصص نجاحهن في إدارة العمل الحر.

وأكـــدت رائدات األعمال أهمية المشـــاركة 
فـــي الـــدورة الرابعـــة مـــن مبـــادرة “امتياز 
الشـــرف” التي أعلن عنهـــا المجلس األعلى 
للمـــرأة مؤخـــرا ويتـــم غلـــق بـــاب التقديم 
وأن  القـــادم، خاصـــة  مـــارس  نهايـــة  فـــي 
المشـــروعات  علـــى  تركـــز  الـــدورة  هـــذه 
الســـجالت  مـــن  والمرخصـــة  المبتكـــرة 
االفتراضيـــة،  أو  التقليديـــة  التجاريـــة 
ومواجهـــة  االســـتدامة  علـــى  والقـــادرة 
تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد19-، ومواكبـــة 
المتســـارعة،  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات 
االقتصاديـــة المســـتجدة والمبتكـــرة التي 
برزت بشـــكل الفت خالل الفترة الســـابقة، 
والـــدور البـــارز لرائدات األعمـــال في دعم 

األنشطة والمبادرات المجتمعية .

بداية عالقة مثمرة مع المجلس األعلى للمرأة

وأكـــدت هلـــل انجنيـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
أوائـــل  وإحـــدى  العربيـــة”  “ريـــف  لشـــركة 
رائدات األعمال الحاصالت على االمتياز، 
الشـــرف  بامتيـــاز  وفوزهـــا  مشـــاركتها  أن 
لرائـــدة األعمـــال البحرينيـــة الشـــابة وضع 
شـــركتها تحت دائرة الضوء بشـــكل كبير، 
بدايـــة  المشـــاركة  هـــذه  “كانـــت  وقالـــت 
عالقـــة عمـــل مثمرة مـــع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، فقد تم اختياري من قبل المجلس 
لتمثيـــل مملكة البحرين فـــي مؤتمر حول 
كمـــا  الكويـــت،  فـــي  واالقتصـــاد  المـــرأة 
دعيـــت للتعريف بشـــركتي خـــالل معرض 
أقيـــم في متحف البحرين بمناســـبة زيارة 
األمير تشـــارلز للبحرين وكنت في مقدمة 
العارضيـــن إلى جانب أربعـــة من أصحاب 

أعمال متخصصين آخرين “.
وأعربت انجنير عن إعجابها بطريقة عمل 
لجنة امتياز الشرف برئاسة سمو الشيخة 
حصة بنت خليفة آل خليفة، منوهة بدور 
سموها إلى جانب باقي أعضاء اللجنة في 
تقديم الدعم واإلرشـــاد لرائـــدات األعمال 
المشـــاركات، وقالـــت “كـــم كنـــت فخـــورة 
وســـعيدة عندما زارتني ســـموها شخصيا 
فـــي شـــركتي وتعرفـــت عـــن كثـــب علـــى 
الخدمات التي نقدمها على صعيد تصميم 
وتصنيع الشعاب المرجانية إلعادة تأهيل 

البيئة البحرية “.

األعمـــال  رائـــدات  تشـــجع  أنهـــا  وأكـــدت 
هـــذه  فـــي  المشـــاركة  علـــى  البحرينيـــات 
المبادرة ذات الفائدة الكبيرة لمشروعاتهن، 
إضافة إلى التشـــبيك مـــع رائدات األعمال 
األخريـــات المشـــاركات، وتبـــادل الخبرات 
كل حســـب اختصاصه بما يزيد اإلنتاجية 

والتميز .

الوصول للعالمية

إلـــى ذلـــك، أشـــارت رائـــدة األعمـــال نـــدى 
العلوي التي أطلقت مع أختها نور مشروع 
“الندى” في العام 2011 إلى أن المشـــاركة 
األعمـــال  لرائـــدة  الشـــرف  امتيـــاز  فـــي 
البحرينيـــة الشـــابة كان لهـــا دور كبيـــر في 
المزيـــد مـــن الضـــوء علـــى هـــذا  تســـليط 
المشروع ودعم تنويع منتجاته وتوفيرها 
في السوق المحلي وتصديرها إلى الكثير 

من دول الخليج العربي والعالم .
وقالت العلوي “شكَّل تكريم صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حفظهـــا هللا لنـــا 
شـــخصيا عند فوزنا باالمتياز شـــرفا كبيرا 
لنا وحافزا على المضي قدما في المشروع 
ومواجهة التحديات، وبتنا نضع هذا الفوز 
والتكريـــم في ســـيرتنا الذاتيـــة وفي ملف 
المشـــروع وخـــالل مراســـالتنا ذات الصلة 
بالعمـــل مـــع الموردين والمصدريـــن، وهذا 
منح األســـواق ثقـــة إضافية فـــي التعامل 

معنا “.
ولفتـــت إلى أن مشـــاريع رائـــدات األعمال 
البحرينيات التي تتســـم بالتميز واالبتكار 
تحظـــى بفـــرص كبيـــرة للدعـــم مـــن قبـــل 
المجلـــس  فـــي مقدمتهـــا  جهـــات عديـــدة 
أن مشـــروع  للمـــرأة، وأوضحـــت  األعلـــى 
“الندى” يقوم بتحويل اللوحات الفنية إلى 
منتجات نســـتخدمها في حياتنـــا اليومية 
مثـــل المالبـــس واالكسســـوارات والهدايـــا 
وغيرهـــا،  والمكتـــب  المنـــزل  وتجهيـــزات 
وذلك بجودة وفخامة وبتصاميم فريدة .

وأعربـــت عـــن فخرهـــا بـــأن هـــذا المنتـــج 
البحرينـــي األصيـــل بات يعـــرض عدد من 
المتاجـــر الكبـــرى داخـــل وخـــارج البحرين 
إضافـــة إلـــى معـــارض ومتاحـــف عالميـــة، 
التميـــز والتنـــوع فـــي  التأكيـــد علـــى  مـــع 

صناعـــة المنتوجات واإلبـــداع في االفكار 
واالهتمام بأدق التفاصيل لضمان الجودة 

واإلتقان والتفرد .

نقلة نوعية وتعزيز للسمعة واالنتشار

من جانبهن، أكـــدت كل من دينا األنصاري 
وســـهى صوان صاحبات مشـــروع “شركة 
بيوتـــي” أن حصولهن على امتياز الشـــرف 
نقلـــة  شـــكَّل  البحرينيـــة  األعمـــال  لرائـــدة 
قويـــة لمشـــروعهن، وأشـــرن إلـــى أن منح 
مؤسستهن استخدام شـــعار االمتياز على 
المطبوعات الرســـمية والموقع االلكتروني 
الخاص بها لمدة سنتين من حصولها على 
االمتياز أسهم في تعزيز سمعتها ومكانتها 
فـــي الســـوق المحلـــي واإلقليمـــي وحتـــى 
العالمـــي، وســـاعد علـــى تحقيـــق طمـــوح 
المؤسســـة في التوسع إلى دول أخرى، بل 

والبدء بتصنيع المنتجات محليا .
لهـــذا  وأعربتـــا عـــن فخرهمـــا وامتنانهمـــا 
التشـــجيع والتحفيز لمشـــروعهما من قبل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، وقالتـــا إن دعم 
المجلس لرائدات األعمال الشابات يتجلى 
في العديد مـــن المبادرات والبرامج فضال 
عـــن امتياز الشـــرف، بما في ذلـــك برنامج 
االستشـــارات االقتصادية “مستشارك عن 
بعـــد” الذي أطلقه المجلس خالل الجائحة 
بالتعـــاون مع خبراء مؤهليـــن في المجال 
وأســـهم فـــي توفيـــر نصائـــح وإرشـــادات 
نوعيـــة لعـــدد كبيـــر مـــن رائـــدات األعمال 

وصاحبات المشروعات المنزلية وغيرهن.
وأوضحتا أن شركة “بيوتي” لبيع منتجات 
التجميـــل انطلقـــت مـــن البحريـــن في عام 
2009، وأصبـــح لديهـــا اآلن فـــروع أخـــرى 
فـــي دبـــي والريـــاض والكويـــت، وتصـــدر 
منتجاتهـــا إلـــى دول الخليج العربي وجزر 
أخـــرى  ومناطـــق  وأذربيجـــان  المالديـــف 
حول العالـــم، كما أصبحت الشـــركة تصنع 
منتجاتهـــا الخاصة، وتمكنت من الحصول 
على وكالة منتجات عالمية، ولديها عالمة 
تجاريـــة خاصـــة بهـــا تصنـــع فـــي البرازيل 

وإيطاليا .

فائدة كبرى للمشاركة عدا عن الفوز

إلى ذلك، أوضحت المحامية مي شـــويطر 
أن مشاركتها في مبادرة امتياز الشرف لم 
تكن بهـــدف الفوز فقط، بل للحصول على 
الدعم واإلرشاد إضافة إلى بناء العالقات 
والترويج، وقالت إنها تمكنت من تحقيق 
كل ذلـــك، ثم جـــاء الفوز باالمتيـــاز ليتوج 
جهودها ويمنح مشروعها؛ وهو عبارة عن 
مكتـــب محامـــاة؛ زخما قويا غير مســـبوق 
تمثـــل في تطوير نطاق ونوعية الخدمات 
القانونيـــة التـــي يقدمهـــا وزيـــادة قاعـــدة 

الموكلين من أفراد وشركات .
وأشـــارت إلـــى أن مشـــاركتها فـــي مبـــادرة 
عليهـــا  الضـــوء  ســـلطت  الشـــرف  امتيـــاز 
مجـــال  فـــي  مجتهـــدة  أعمـــال  كرائـــدة 
القانـــون، وقالت “فتـــح أمامي ذلـــك آفاقا 

جديـــدة، حيث ترشـــحت لعضوية مجلس 
وجـــرى  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
انتخابـــي بالفعل كعضو في المجلس لمدة 
ثـــالث ســـنوات، وكذلـــك أصبحـــت عضوا 
فـــي لجنـــة مبـــادرة امتياز الشـــرف للدورة 
الثانية”، وأضافت “أنصح رائدات االعمال 
الساعيات لتحقيق احالمهن وطموحاتهن 
واغتنـــام الفـــرص بالمشـــاركة فـــي مبادرة 
إضافيـــا  دافعـــا  لتكـــون  الشـــرف  امتيـــاز 

لتطوير مشروعاتهن ونموها “.
لرائـــدة  الشـــرف  امتيـــاز  إلـــى أن  ولفتـــت 
األعمـــال البحرينية الشـــابة يمثـــل مبادرة 
نوعية في إطار منظومة الدعم االقتصادي 
التي تحظى بهـــا المرأة البحرينية، إضافة 
إلـــى توفيـــر مزايـــا االحتضـــان والتمويـــل 
بيئـــة  فـــي  والتوجيـــه،  االرشـــاد  وفـــرص 
مجـــال  فـــي  واإلبـــداع  للتميـــز  مواتيـــة 
األعمـــال، وإطالق مشـــاريع تجارية رائدة 
تحظى بانتشـــار ناجح حتى في االسواق 

العالمية .

رائدة أعمال ناجحة تبني وطنها

بدورها وصفت لمياء آل محمود تجربتها 
بالمشـــاركة فـــي مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف 
بــــ “الرائعـــة”، وقالـــت إن “معاييـــر التقـــدم 
لهـــذه الجائزة منحتنا خبـــرة كبيرة وحافز 
محليـــة  أخـــرى  جوائـــز  فـــي  للمشـــاركة 
الحـــظ  لـــي  كان  للـــه  والحمـــد  وعالميـــة، 
الوفيـــر في الحصـــول على عـــدد كبير من 

تلـــك الجوائـــز والتقديـــر كمـــا فتحـــت لنـــا 
آفـــاق جديـــده للتميز فـــي مجـــال عملي”، 
وأضافت أن الفوز باالمتياز شـــجعها أيضا 
علـــى تطويـــر شـــركتها كمـــا ســـلط الضوء 
علـــى إنجازاتها وتميزهـــا في مجال ريادة 

األعمال الطبية .
وأكدت آل محمـــود أهمية امتالك رائدات 
األعمـــال المشـــاركات فـــي االمتيـــاز خطة 
عمـــل تفصيليـــة واضحة وخطـــة تنفيذية 
دقيقـــة ومرنـــة وقـــادرة علـــى التعامل مع 
األســـواق،  األوضـــاع وتطـــورات  تبـــدالت 
وأشـــارت إلـــى أن التخطيط الجيـــد ُيبقي 
فريق العمل على المســـار الصحيح ويتيح 
الفرصة لتقييم األداء بدقة، كما لفتت إلى 
أن نجاح مشـــروع رائـــدة األعمال يتطلب 
مؤهليـــن،  بموظفيـــن  باالســـتعانة  أيضـــا 
وخلق شـــبكة عالقـــات محليـــة وخارجية 
ناجحة، وقدرة عالية على إدارة المخاطر، 
وقالـــت إن األهـــم مـــن ذلـــك كلـــه أن تضع 
رائـــدة األعمـــال نصـــب عينيهـــا أنهـــا تمثل 
المـــرأة البحرينية التـــي أبدعت في جميع 
متقدمـــة  لمراكـــز  ووصلـــت  المجـــاالت 
وأصبحت عنصرا أساســـيا وفعاال في بناء 

وطنها .
كمـــا أضافـــت أن المشـــاركة فـــي االمتيـــاز 
تحمـــل فـــي طياتهـــا فائـــدة كبيـــرة لرائدة 
األعمال، حيث إنه سيتاح لها فرصة تقييم 
مشـــروعها من قبل لجنة تحكيم مختصة 
تســـتند إلى معايير نوعيـــة ودقيقة، لبيان 
نقـــاط القوة والعمل على تعزيزها، وفرص 

تحسين وتطوير المشروع .
وعـــن رحلتها في ريادة األعمال، قالت إنه 
رغم بداياتهـــا المتواضعة في العام 1996 
عندمـــا كانـــت أصغـــر طبيبة أســـنان تفتح 
اول عيـــادة أســـنان خاصـــة فـــي منطقـــة 
المحـــرق، إال أنهـــا اســـتطاعت أن تتوســـع 
مـــع األيام وتحويلها إلـــى مركز متخصص 
لعـــالج األســـنان بالليـــزر وافتتـــاح فرعين 
إضافـــة  والجنبيـــة،  الرفـــاع  فـــي  آخريـــن 
إلى التوســـع فـــي نطاق العمـــل عن طريق 

تأسيس شركات مساندة .

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدء إنشاء سوق مدينة عيسى المركزي الشهر المقبل

رائدات أعمال: هكذا استفدنا من “امتياز الشرف” في تطوير مشروعاتنا

وزير األشغال: تكييف “الشعبي” بـ “الجنوبية”... واالنتهاء من ملعب بمجمع 814

تطوير المنتجات والخدمات وزيادة اإلنتاجية والتنافسية

هلل انجنير

سهى صوان

نور العلوي

مي شويطر

دينا األنصاري

لمياء آل محمود

ندى العلوي
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صحــوة الربيــع مــع مجمـوعـة “سبــالش”
تتميز بمزيج متنوع من األلوان التعبيرية

تتميـــز المجموعة بمزيـــج متنوع من األلـــوان التعبيرية 
والصـــور الظليـــة لتعيد تعريف الموضـــة و تعكس جمال 
البســـاطة الريفيـــة الطبيعيـــة، إذ تتميـــز برســـالة “عيـــش 

الحياة في ازدهار كامل”.
في سبالش، الربيع هو أكثر من مجرد موضة انتقالية 
تتضمـــن طبعات زهور غيـــر خيالية. إنه منصة تخضع 
فيه كل نمط جريء وطباعة وملمس لتحديث الربيع 
- ليظهر في عرض نابض بالحياة بأســـلوب ال تشوبه 
شائبة وجذاب. مثل تقويم الربيع، تزدهر المجموعة 
بدفء األزرق الكهربائي والبرتقالي الناري في شهر 
ينايـــر ثم تنتقل إلى لوحة األزهار المليئة بالمرجان 

األزرق واألخضر مع تقدمنا في الربيع.
 تشـــمل القطـــع األساســـية للنســـاء الفســـاتين ذات 
الفســـاتين  الكشكشـــة،  ذات  القمصـــان  الثنيـــات، 
الممـــزق.  القصيـــرة والجينـــز  البـــدالت  القصيـــرة، 
ترتقـــي المجموعـــة بمالبـــس أنيقـــة المظهـــر مـــن 
المكتب إلى العشـــاء حيث تشـــمل الياقات الكبيرة 

الحجـــم والفســـاتين الكبيـــرة. لتحقيـــق التـــوازن بيـــن 
والبرتقالـــي واألخضـــر  األزرق  مثـــل  الدافئـــة  األلـــوان 

الســـلمون  مثـــل  بـــرودة  أكثـــر  درجـــات  مـــع  الهالمـــي 
واألرجواني والحمضيـــات واألبيض - تتمتع المجموعة 
بـــدفء مطمئن يرمـــز إلى 

األمل.
أناقـــة  ان  حيـــن  فـــي   
القطع المنســـقة تتغير 
مـــن خـــالل التفاصيل 
مثـــل األكمـــام الكبيرة 

وغيرها، فإن الرومانســـية في المجموعة تنبض بالحياة 
في التنانير ذات الثنيات والقمصان المكسوة والفساتين 

الزهرية.
مـــن المعالـــم البـــارزة األخـــرى لهـــذا الموســـم مجموعـــة 
األحجـــام الكبيرة. مجموعة األحجام الكبيرة هي عرض 
تم تصميمه بدقة من المالبس الجميلة والفاخرة، حيث 
تجتمـــع الظـــالل أحادية اللـــون والناعمة مـــن الرمل مًعا 
لتقديـــم جاذبية متطورة. مع الطيـــات الفخمة واألزهار، 
األنســـجة الرقيقة والزخـــارف الذهبية، تعـــد المجموعة 
الشـــاملة إحياًء للرقي. تتميز المجموعـــة أيًضا بطبعات 
مالبـــس  مـــع  معـــًا  الفيكتـــوري  واألزرق  الزاهيـــة 

االسترخاء التي تتميز بطبعات الشخصيات.
 ترتكـــز الخياطة الذكية علـــى مجموعة الرجال 
بطبعـــات مســـتوحاة مـــن الرســـوم المتحركـــة 
وتصميمات الجرافيتي وشـــعارات اسكواش 
غنيـــة  بألـــوان  وخطـــوط  كامـــو  وطبعـــات 
بالباســـتيل البرتقالـــي واألخضـــر. اكتشـــف 
متاجـــر  فـــي  كلًيـــا  الجديـــدة  المجموعـــة 

سبالش وسنتربوينت أو اونالين. 
يمكنك تســـوق أحدث مجموعة في متاجر سبالش 
في مارينا مول وســـقية الحياة وســـبالش في متاجر 
ســـنتربوينت في سيتي سنتر البحرين، مجمع الواحة 

في الجفير، ومجمع الواحة في الرفاع.
www.splashfashions. - تسوق أيًضا عبر اإلنترنت

www.centrepointstores.com و com

تصميم وتشغيل منصات ومسارح “المعارض الجديد” بـ 244 ألًفا

لتوريد قطع غيار لشركة “تطوير”
فتح مجلـــس المناقصات والمزايدات في جلســـته 
أمس مناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول؛ إلبرام عقد 
طويل األجل لمدة 5 ســـنوات وبموجبه يتم توريد 
قطـــع غيـــار “وذرفـــورد” الســـتخدامها فـــي مواقـــع 
مختلفـــه فـــي حقل البحريـــن، تقدمت إليها شـــركة 
وحيدة هي شركة ويذرفورد دريلينج إنترناشونال 

بحرين بنحو 988.9 ألف دينار.
ووفق وصـــف المناقصة، فإن قطع الغيار المطلوبة 
ســـيتم اســـتخدامها؛ إلعـــادة تجديـــد وحـــدة ضـــخ 
شـــعاع وذرفـــورد التي تـــم تركيبها في بئـــر النفط، 
ورفـــع الزيـــت من أســـفل الحفـــرة أثناء التشـــغيل؛ 
بسبب ارتدائه والحفاظ على الموثوقية والجدوى 

التي تحتاج استبدال قطع الغيار البالية.
كما فتح المجلس مناقصة للشـــركة القابضة للنفط 
والغاز؛ لتقديم خدمات البحث واالختيار التنفيذي 
للشـــركة، تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، وكان أقـــل 

Shane Phillips HR Consul- لشـــركة  )عطـــاء 
tancy( بقيمـــة 25 ألـــف دينار، وأكبرهـــا بقيمة 108 
آالف دينار. وتسعى الشركة القابضة للنفط والغاز؛ 
للحصـــول علـــى شـــركات بحـــث تنفيذيـــة دوليـــة، 
وتقديـــم مقترحـــات للقيـــام بالتوظيـــف االنتقائـــي 

نيابة عن الشركة على مدار 3 سنوات.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعـــارض؛ لتصميـــم وتصنيـــع وتوريد 
ومســـارح  منصـــات  وتشـــغيل  وفحـــص  وتركيـــب 
العرض والحواجز لمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات الجديد بالصخير، تقدمت إليها شركة 
)SICO Middle East DMCC( بنحـــو 243.7 ألـــف 

دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 7 مناقصـــات تابعة لــــ 6 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 22 عطاء، في حيـــن تم تعليق 
عطـــاء وحيـــد تابـــع لمناقصـــة. وبلـــغ مجمـــوع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 2.3 مليون دينار.
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، أولهما إلنجاز مشـــروع الصرف الصحي 
المقتـــرح في النويـــدرات بمجمع 645 الذي يشـــمل 
المشـــروع توصيـــل شـــبكة صـــرف صحـــي جديدة 
لخدمـــة 45 عقـــارا بالمجمـــع فـــي مـــدة 12 شـــهًرا، 
تنافســـت عليها 8 شركات، وكان أقل عطاء لشركة 
امســـي للصيانـــه والتعمير بنحـــو 157.1 ألف دينار، 
والثانية لالستعانة بمصادر خارجية لصيانة أجهزة 
الحاســـب اآللـــي وملحقاتـــه فـــي المبنـــى الرئيـــس 
وفروعه تنافســـت عليها شركتان، وكان أقل عطاء 
لشـــركة بيور ســـبورت لإللكترونيـــات بنحو 108.4 

ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية لالســـتعانة بشركة؛ لتقديم 
خدمات األمن والحراســـة للهيئة في مبنى البرشاء 
والكائن بالمحرق تنافســـت عليها 4 شـــركات، وكان 
أقل عطاء لشركة أي أس بي للحلول األمنية بنحو 

45.4 ألف دينار.

أمل الحامد

بـــاب البحريـــن، الشـــركة  أقامـــت شـــركة 
حلـــول  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  البحرينيـــة 
التحـــول الرقمـــي والتجـــارة اإللكترونيـــة 
الســـنوية  بالذكـــرى  احتفـــاالً  والدفـــع، 
الواحدة والعشـــرين على تأسيسها تحت 
عنـــوان “نحـــن رّواد المســـتقبل”. وتقديرًا 
لجهـــود موظفيها في تحقيـــق النجاحات 
أقامت الشـــركة احتفالية متكاملة، وذلك 
التنميـــة  ومـــدرب  مستشـــار  باســـتضافة 
البشرية وبدء األعمــــال، محمد األحمدي، 
وذلـــك ضمـــن برنامـــج تحفيـــزي تفاعلـــي 

بقيادة األحمدي. 
و صـــرح عماد العصفـــور المدير التنفيذي 
لشـــركة بـــاب البحريـــن “ نفخـــر بكوادرنـــا 
الوطنيـــة المؤمنة باألهداف التي نســـعى 
لتحقيقها والقادرة على مواجهة مختلف 
التحديات وتحويلها إلى إنجازات مبهرة 
باالبتـــكار والتطويـــر المســـتمر. وكمـــا إننا 
فخـــورون بثقـــة عمالئنا وشـــركائنا ونعتز 

باختيارهم شـــركة بـــاب البحريـــن كمنفذ 
ومطور ومستشـــار لمشـــاريعهم. وكان لنا 
كل الشـــرف في ابتكار وتطويـــر واختبار 
أنظمة متعددة محلية وعالمية ونيل ثقة 
العديد من الجهات الرسمية والحكومية”.

الواحـــدة  الذكـــرى  فـــي  “إننـــا  وأضـــاف 
والعشرين نحصد ثمار مبادراتنا وجهودنا 
االســـتباقية لتحول الرقمي والتي أثبتت 
وتابـــع  الكلمـــة”.  معنـــى  بـــكل  جدارتهـــا 
العصفـــور “الظروف االســـتثنائية الطارئة 

القاســـية  كورونـــا  جائحـــة  وتداعيـــات 
كانـــت بمثابة اختبار مفاجئ كشـــف مدى 
قدرتنا االســـتباقية علـــى التحول الرقمي 
فـــي  الســـريعة  واســـتجابتنا  الحقيقـــي، 
إدارة مثـــل هذه األزمات والمتغيرات هي 
الفـــارق الجوهري بيننا وبين المنافســـين 

واألنظمة األخرى”. 
 وكجزء من احتفاالتها بالذكرى الســـنوية 
متنوعـــة  باقـــات  عـــن  الشـــركة  أعلنـــت 

وعروض وخصومات حصرية لعمالئها.

الشركة تحتفل بالذكرى الـ 21 لتأسيسها

“باب البحرين”: مواجهة التحديات وتحويلها إلنجازات باالبتكار
بـــدأت تداعيات التوتـــرات المتزايدة 
بيـــن روســـيا وأوكرانيا تظهر بشـــكل 
متزايـــد فـــي األســـواق الزراعيـــة مـــع 
ارتفاع األســـعار وزيادة الضغط على 
تضخم أســـعار الغذاء العالمية. وأبرز 
هـــذه التداعيـــات القفزة التـــي طالت 
العقـــود اآلجلـــة للقمـــح في شـــيكاغو 
وباريـــس بنحـــو 10 % منـــذ منتصف 
ينايـــر لتصـــل إلى أعلـــى مســـتوياتها 
فـــي شـــهرين، فـــي حيـــن أن أســـعار 
الذرة قريبة من أعلى مستوياتها منذ 

يونيو.
فـــإن  الخبـــراء،  بعـــض  وبحســـب 
األحداث األخيرة تذكر األســـواق بما 
حـــدث في العـــام 2014 عندما ضمت 
روسيا شبه جزيرة القرم إليها ما أدى 
فـــي حينها إلـــى صعود أســـعار القمح 
على الرغم من أن الشـــحنات لم تتأثر 

بشكل كبير.

يذكـــر أن روســـيا وأوكرانيـــا تمثـــالن 
معا ما يقرب من ثلث شحنات القمح 

والشعير العالمية.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
Golden Grain فـــراس بدرا، إنه في 
حالة حدوث عمل عسكر روسي ضد 
أوكرانيـــا، فإن األراضي الخصبة على 
حدود روســـيا والتي مـــن المتوقع أن 
تصير األحداث فيها ما يؤشر إلى أن 
العمل الزراعي سيخضع للتوتر، وفي 

منطقـــة البحر األســـود أيضا ســـتتأثر 
مرافق كثيرة ومنها عمليات الشحن.

ولفـــت إلى أنـــه بعد العمل العســـكري 
ســـيتم فـــرض عقوبات على روســـيا، 
الغـــاز  أســـعار  ارتفـــاع  تعنـــي  والتـــي 

بشكل فوري وكذلك أسعار الشحن.
وتوقع بدرا ارتفاع أســـعار المنتجات 
بنحو 20 أو 30 %، إضافة إلى أسعار 
الشـــحن المرتفعة أصـــال، وبالتالي قد 

ترتفع أسعار القمح بنسبة 50 %.

التوترات بين روسيا وأوكرانيا تظهر باألسواق الزراعية

أسعار القمح عند أعلى مستوياتها في شهرين

شركة المحاصة
قوانيـــن الشـــركات تســـمح بعـــدة أنـــواع من الشـــركات إلتاحـــة الفرصة لممارســـة 
التجارة عبر أشـــكال مؤسســـية قانونية متنوعة. ومن أنواع الشركات نجد شركة 
المحاصة )جوينت فينشـــر( واالسم مأخوذ من “التحاص” أي القسمة أو االقتسام 
بالنســـبة بين الشـــركاء. وبالرغم من كثرة اســـتخدام مصطلح )الجوينت فينشـــر( 
إال أننا نالحظ أن اســـتخدامه في بعـــض الحاالت يتم خارج اإلطار الصحيح ألنه 
يطلـــق علـــى كل عمـــل تجـــاري حتى لو لـــم يأخذ الشـــكل القانوني وفـــق التعريف 
القانوني لشـــركة المحاصة. وذلك قد يعود ألن هذا النوع من النشـــاط قد ال يعتبر 
شـــركة، ويكـــون من المناســـب، عند ورود اللفـــظ، تبين اإلطار الذي تم اســـتخدام 

التعبير فيه.
وفق أحكام القوانين، نجد أن لشـــركة المحاصة طعما ونكهة خاصة. مع مالحظة 
أن تعريفهـــا مختلـــف فـــي بريطانيـــا عمـــا هـــو في فرنســـا وألمانيـــا، ولكـــن أهم ما 
يميـــز المحاصـــة عن الشـــركات األخرى أنها تظل الشـــركة الوحيـــدة التي ال تتمتع 
بالشـــخصية االعتبارية القانونية كما وأنها ال تخضع إلجراءات الشـــهر المفروضة 
على جميع الشـــركات ألن شـــركة المحاصة تســـتتر عن الغير )الطرف الثالث(. قد 
يكـــون هنـــاك من يرغب في ممارســـة العمـــل التجاري المؤسســـي ولكنه، ال يرغب 
في كشف هذا النشاط ألي سبب من األسباب التي تخصه، وبموجب القانون فإن 
مثـــل هذا الشـــخص يجـــد ضالته في “المحاصة” ألنها ال تشـــهر وال تســـجل وتظل 
شـــركة مســـتترة عن الغير على عكس أنواع الشـــركات األخرى التي يفرض عليها 

القانون اإلشهار.  
كل الشـــركات تنشأ بموجب العقد المبرم بين الشركاء، وبالنسبة لشركة المحاصة 
فإن هذا العقد هو األســـاس في تحديد مســـار العالقة بين الشـــركاء وهو الفيصل 
فـــي تحديد حقوقهم والتزاماتهم ويبين كل التفاصيل والشـــروط شـــاملة كيفية 
اقتســـام أربـــاح الشـــركة وخســـائرها بعـــد مراجعة الحســـابات وتدقيقهـــا في آخر 
العـــام. وكمـــا ذكرنا فإنه ال يتم الكشـــف عـــن المحاصة للغير ألنها مســـتترة وليس 
هنـــاك عالقـــة قانونية مع الشـــركة ألي طرف ثالـــث يتعامل معهـــا وتكون عالقته 
)الطـــرف الثالث( مع الشـــريك )الشـــركاء( الـــذي تعاقد معـــه ألن المحاصة ليس لها 
شـــخصية اعتبارية قانونية تمكنها من التعاقد والعمل مع الغير. وكاســـتثناء لهذه 
القاعـــدة العامة يجوز للطرف الثالث، في بعض الحاالت، التمســـك بالتعامل بعقد 
الشـــركة إذا توفـــر لديه مـــا يثبت أن الشـــركة تعاملت معه بصفتها كشـــركة قائمة 
وهـــي تتعامل معـــه بهذه الصفة وليس عـــن طريق أي من الشـــركاء. ولمن يرغب 
فـــي التمســـك بالتعامل مع الشـــركة وليس أفرادها فإننا ننصـــح بتوضيح هذا في 

المستندات القانونية الخاصة بالتعامل. 
قد تكون الشـــركة مؤقتة لعمل معين أو سلســـلة من األعمال يؤديها أحد الشركاء 
باســـمه على أن يقتســـم الربح بينه وبين الشـــركاء وفق االتفـــاق. ومن إيجابيات 
هذا النوع من الشـــركات أنه يتيح الفرصة ألشخاص مبتدئين لالتفاق فيما بينهم 
على تأســـيس المحاصة والعمل سويا وقد تكون البداية بمبلغ زهيد ويبدأ عملهم 
التجـــاري الـــذي قد يزدهر، ومن المعلوم أن هناك من ال يرغب في كشـــف نشـــاطه 
التجاري ألسباب شخصية أو اشتراطات وظيفية أو مهنية أو غيره. ونالحظ أن 
هذا النوع من الشـــركات يوفر الفرصة لشـــركات كبيرة أو بلدان لالتفاق لتأســـيس 
شـــركة المحاصة لعمل مشـــروع أو مشـــروعات تدر األرباح الطائلة وتوفر األفكار 
المتعـــددة، ونأخـــذ مثال االتفاق بيـــن انجلترا وفرنســـا لحفر القنـــال االنجليزي أو 
االتفاق المشـــترك القائم بين أميركا وكندا الستكشاف النفط في القطب الشمالي 
أو االتفـــاق ابين شـــركات الطيران العالمية لتأســـيس محاصة لالشـــتراك في نقل 
البضائـــع واألمتعة أو الركاب. واألمثلـــة عديدة ألعمال ناجحة تتم عبر هذا النوع 
من الشـــركات، والفرصة متاحة هنا للشـــباب للولوج في االســـتثمار عبر تأســـيس 

المحاصة وإبرام عقود واضحة تأتي بالخير للجميع.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

989
ألــــــف دينــــار

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

وزارة األشغال 
وشؤون البلديات 

والتخطيط 
العمراني

 مشروع الصرف الصحي المقترح في النويدرات
 8EMCE MAINTENANCEبمجمع 645

& CONSTRUCTION W.L.L157,092.52

 2PURE SUPPORTصيانة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته
ELECTRONICS108,416.00

عقد طويل األجل لمدة 5 سنوات لتوريد قطع غيار تطوير للبترول
 1Weatherford drilling“وذرفورد”

international bahrain W.L.L988,943.38

هيئة البحرين 
للسياحة 
والمعارض

تصميم وتصنيع و توريد وتركيب و فحص وتشغيل 
منصات ومسارح العرض والحواجز لمركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات الجديد
1SICO Middle East DMCC243,684.55

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

اتفاقية زمنية لمدة 3 سنوات لصيانة األنظمة األمنية في 
1PKE Gulf WLL779,620.80مواقع ومناطق بابكو

هيئة المعلومات 
والحكومة 
اإللكترونية

 4ASB SECURITYاالستعانة بشركة لتقديم خدمات األمن والحراسة للهيئة
SOLUTIONS S.P.C45,375

الشركة القابضة 
 5Shane Phillips HRتقديم خدمات البحث واالختيار التنفيذي للشركةللنفط والغاز

Consultancy25,000

المجموعة تتميز برسالة 
“عيش الحياة في ازدهار 

كامل”
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يمكـــن حفـــظ الدجـــاج النـــيء أو المطبـــوخ بأمان في 
الثالجـــة عنـــد 40 درجة فهرنهايت أو أقـــل أليام عدة، 
حيـــث يعتمـــد مقـــدار الوقت الـــذي يمكن تبريـــده فيه 
على نضارة لحم الدجاج عند شرائه ودرجات الحرارة 
التـــي يتعـــرض لها عند النقـــل من المتجر إلـــى التبريد 

المنزلي ونوع العبوة المستخدمة.
وإذا تســـربت العصائر النيئة من العبـــوة األصلية التي 
تحتـــوي علـــى الدجـــاج، فيجـــب إزالـــة هذه الســـوائل 
ووضع الدجاج في وعاء مغطى بورق الشمع، أو إعادة 
لفـــه بإحكام في البالســـتيك قبل وضعـــه في الثالجة. 
كمـــا يجـــب وضع العبـــوة على صحن مـــع جوانب لمنع 
عصائـــر اللحـــوم مـــن التنقيـــط على األطعمـــة األخرى. 
ويجـــب أن تبقى األطعمة األخـــرى بعيدة عن العصائر 
النيئـــة حتى ال تتالمس معها. كما يجب تخزين اللحم 

في أبرد قسم من الثالجة.
ومـــن اإلرشـــادات المهمـــة فـــي هذا الشـــأن، أنـــه يجب 
تبريـــد بقايـــا الدجاج في أقرب وقـــت ممكن، للحد من 
مقدار الوقت الذي تتعرض له لدرجات حرارة الغرفة، 
فـــال تتـــرك الدجاج أبًدا في درجة حـــرارة الغرفة ألكثر 

من ساعتين.

حفظ الدجاج بالتبريد الكنعد
د.ب4

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.6

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب2.5

الشعري
د.ب2

الهامور
د.ب4.5

اجلنم
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.6

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.3 د.ب

20 % تـراجــع سعـر “الغـوج” فـي أسبــوع
المانجو اليمني ينخفض 500 فلس

^شـــهد سعر كيلو المانجو اليمني بسوق المنامة 
المركزي، تراجًعا بمقدار 500 فلس في أسبوع، أي ما 
نســـبته 21.7 % إذ انخفض مـــن 2.3 دينار ليصل إلى 

1.8 دينار.
كما تراجع سعر كيلو البرقوق )الذي يطلق عليه محلًيا 
اسم الغوج( بقيمة 300 فلس أي ما نسبته 20 % في 

أسبوع من 1.5 دينار ليصل إلى 1.2 دينار.
وشـــهدت أنـــواع مـــن الفواكـــه تراجًعـــا فـــي أســـعارها 
بالســـوق المركـــزي فـــي أســـبوع، تـــراوح مـــا بيـــن 50 
فلـــس و500 فلـــس، إذ تراوحـــت نســـبة االنخفاض ما 
بين 6.25 % و21.7 %. وتراجع ســـعر كيلو المشمش 
بقيمـــة 100 فلـــس ليصـــل إلـــى 1.5 دينار، كمـــا تراجع 
ســـعر كيلو الشـــمام بقيمة 100 فلس ليصـــل إلى 600 

فلس.
وانخفـــض ســـعر كيلو التفـــاح األحمر اإليرانـــي بقيمة 

100 فلس ليصل إلى 500 فلس، فيما تراجع سعر 
كيلو الكمثرى كذلك بقيمة 50 فلًسا ليصل إلى 

750 فلًســـا، أيًضـــا تراجع ســـعر الموز بقيمة 
50 فلس ليصل إلى 450 فلًسا.

فـــي المقابـــل، شـــهدت أنواع أخـــرى من 
الفواكـــه ارتفاًعا في أســـعارها بالســـوق 
المركـــزي في أســـبوع، تراوحـــت ما بين 

100 فلـــس و200 فلس، إذ تراوحت نســـبة الزيادة ما 
بين 10 % و16.7 %.

وارتفع ســـعر كيلـــو الكيوي الذهبـــي بقيمة 200 فلس 
ليصـــل إلـــى 2.2 دينـــار، كما ارتفع ســـعر كيلـــو الرمان 
المصـــري بقيمـــة 100 فلـــس ليصـــل إلـــى 700 فلـــس، 
وارتفـــع كذلك ســـعر كيلـــو الجوافة بقيمـــة 100 فلس 

ليصل إلى 900 فلس.

الروبيان واألسماك متوافرة في السوق بكميات كبيرة
إقبال على الشراء من البحرين والسعودية

^أكد الجزاف علي سلمان، تاجر األسماك في سوق المنامة المركزي، 
لـ “البالد االقتصادي” توافر األسماك والروبيان بكميات وفيرة في السوق، 

وهنالك إقبال على الشراء.
ولفت ســـلمان إلى إقبال كبير على شـــراء الروبيان خصوًصا من المملكة 
العربيـــة الســـعودية، إذ يبلغ ســـعر الكيلو من الحجم الكبيـــر 5 دينار و3.5 
دينـــار للحجم الوســـط، في حين يصل ســـعر الكيلو في الســـعودية إلى 8 
دنانيـــر، مضيًفا أن الزبائن الســـعوديين يأتون بشـــكل يومي إلى البحرين 
للتســـوق والذهاب إلى المجمعات وشراء األسماك والروبيان، إذ إن هناك 
اإلقبال كبير على شراء الروبيان والعندق والشعري والهامور من الحجم 

الصغير زنة كيلو واحد إلى 1.5 كيلو.
وعن أســـعار األسماك، أوضح الجزاف أن ســـعر كيلو الكنعد البحريني بلغ 
4 دنانيـــر، والكنعـــد المســـتورد من الهند وباكســـتان يبلغ ســـعره 3 دنانير، 
والربيب بسعر 2.5 دينار، والهامور بسعر 4.5 دينار، والحمام العربي بسعر 
3 دنانير، والجنم بسعر 2.5 دينار، مشيًرا إلى أن سمك الصافي البحريني 

والشعري يتوافر الكيلو الواحد منهما بسعر دينارين و 2.5 دينار.

إعداد: أمل الحامد

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 350 فلسمانجو: 1.2 دينارموز: 450 فلساتفاح: 500 فلس

شمام: 600 فلسبطيخ: 400 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 700 فلس

جوافة: 900 فلس عنب: 1.7 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 30 فلسا للحزمةبربير: 25 فلسا للحزمة

جرجير: 15 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس: 30 فلسا للحزمة

ريحان: 50 فلسا للحزمةرويد: 20 فلسا للحزمةسبانخ: 50 فلسا للحزمة

أسعار اخلضروات

طماطم:
350 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
450 فلس

فاصوليا:
1.1 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
800 فلس

بصل أحمر:
250 فلسا

بامية:
1.3 دينار

ليمون:
400 فلس

زنجبيل:
900 فلس

بطاطس:
250 فلسا

فندال:
400 فلس

بروكلي:
دينار

فلفل أخضر:
600 فلس

قرنبيط:
500 فلس

مشروم:
750 فلس

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس

^تراجع سعر كيلو البطاطا الحلوة “الفندال” واليقطين بسوق المنامة المركزي، 
بنســـبة 20 % في أســـبوع، إذ انخفض ســـعر كيلو الفندال واليقطين من 500 فلس 
ليصـــل إلـــى 400 فلس. وشـــهدت مجموعة من الخضروات تراجًعا في أســـعارها، إذ 

تراوحت ما بين 50 فلًسا و100 فلس، وبنسب تتراوح ما بين 6.7 % و20 %.
ومن أبرز الخضروات التي تراجع ســـعرها بالكيلو في أســـبوع: الفلفل البارد األخضر 
بقيمـــة 100 فلـــس ليصل إلى 600 فلس، الباذنجان بقيمة 100 فلس ليصل إلى 500 
فلـــس، الزنجبيـــل بقيمة 100 فلس ليصل إلى 900 فلس، البطاطس بقيمة 50 فلًســـا 
ليصل إلى 250 فلًســـا، الكوســـة بقيمة 50 فلًســـا لتبلغ 450 فلًســـا، الملفوف األبيض 
بقيمـــة 50 فلًســـا ليصل إلى 250 فلًســـا، والطماطـــم بقيمة 50 فلًســـا ليصل إلى 350 
فلًســـا. في حين، شـــهدت بعـــض أنواع 
الخضروات ارتفاًعا في أسعارها، إذ 
ارتفع ســـعر كيلو الليمـــون األصفر 
بقيمة 50 فلًســـا ليصل إلى 400 
فلس، كما ارتفع ســـعر المشروم 
بقيمة 50 فلًســـا ليصل إلى 750 

فلًسا.

^أفـــاد تاجـــر الدواجـــن في ســـوق 
المنامـــة المركزية صادق ســـلمان “البالد 
فـــي  شـــحا  هنـــاك  بـــأن  االقتصـــادي” 
المعـــروض من بيض المائـــدة البحريني 
في الســـوق المركزية منذ أكثر من شهر؛ 
نظـــًرا النخفاض كميات اإلنتاج، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه فـــي الســـابق كان يتـــم توفيـــر 
“شـــدة” بيض المائـــدة البحريني مكونة 
مـــن 30 بيضـــة، أمـــا حالًيا فيتـــم توفير 
“شـــدة” بيض مكونة من 15 حبة بســـعر 
دينار ليصل سعر 30 بيضة إلى دينارين 
بدال من 1.8 إلى 1.9 دينار لشدة البيض 

المكونة من 30 بيضة.
وأضـــاف أن إقبـــال الزبائـــن في الســـوق 
المائـــدة  بيـــض  شـــراء  علـــى  المركزيـــة 
ذي الســـعر المناســـب، مؤكـــًدا أن أفضل 
األنـــواع بيض المائـــدة البحريني، إال أن 
هنـــاك شـــحا كبيـــرا بالكميـــات المتوفرة 
منـــه؛ لـــذا يرتفـــع الطلـــب علـــى البيـــض 
المائـــدة  بيـــض  أن  المســـتورد، مضيًفـــا 
الســـعودي ارتفع سعره قليال ليتراوح ما 

بين 1.5 و1.6 دينار، وكذلك ارتفع ســـعر 
بيض المائدة المستورد من أوكرانيا من 
دينـــار واحـــد ليصـــل إلـــى 1.4 دينار في 

هذا األسبوع.
وأشـــار سلمان إلى وجود تنافس ما بين 
بيض المائدة المســـتورد من الســـعودية 
وتركيـــا، كما أن بيض المائدة الســـعودي 
واألوكرانـــي يأتيان فـــي المرتبة الثانية 

بعد بيض المائدة البحريني.
وأضـــاف أن بيـــض المائـــدة المســـتورد 
من تركيا انخفض ســـعره هذا األســـبوع 
ليتراوح مـــا بين 1.3 و1.4 دينار بعد أن 
وصـــل فـــي وقت ســـابق إلـــى 1.5 و1.6 

دينار.
وذكـــر أن بيـــض المائـــدة المســـتورد من 
الكويت يتوفر حالًيا في الســـوق وتباع 

الشدة بسعر 1.4 دينار.
وعلـــى صعيد ذي صلة، أفاد ســـلمان أن 
ســـعر الدواجـــن مســـتقر في الســـوق، إذ 
يبلغ ســـعر كيلو دجاج المزرعة والتنمية 

1.3 دينار.

سعر “الفندال” ينخفض %20 في أسبوع 

شح المعروض من البيض البحريني 
يرفع أسعار المستورد



وزارة  أعــــلــــنــــت 
والتجارة  الصناعة 
ــة عــلــى  ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
ــتــواصــل  ــع ال ــواقـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــي عــن 
القرار  قرب دخول 
بــإصــدار  الــخــاص   2021 لسنة   15 رقـــم 
التسليح  لمنتجات حديد  الفنية  الالئحة 
التنفيذ  حيز  الكربوني”  الصلب  “قضبان 
بتاريخ 29 يناير 2022، والذي تم نشره 
في الجريدة الرسمية رقم 3508 بتاريخ 
الصناعة  2021 بقرار من وزير  28 يناير 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة زايــــد بـــن راشـــد 
الــمــادة الثانية  الــزيــانــي، حيث جــاء فــي 
التالي  اليوم  به من  يعمل  أنه  القرار  من 
لمضي سنة واحدة على تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.
المساعد  الوكيل  صرح  المناسبة،  وبهذه 

الشيخ  والــخــارجــيــة  المحلية  لــلــتــجــارة 
صــدور  ــأن  ب خليفة  آل  سلمان  بــن  حمد 
الفنية  الــالئــحــة  بــإصــدار  المعني  ــقــرار  ال
لمنتجات حديد التسليح “قضبان الصلب 
الــكــربــونــي”، هــو قــرار يهدف إلــى تقنين 
ــداول  ــ وتــنــظــيــم اســـتـــيـــراد وتــصــنــيــع وتـ
مــنــتــجــات حــديــد الــتــســلــيــح، مـــن خــالل 
بهذه  الخاصة  الفنية  المتطلبات  تحديد 
سالمة  على  المحافظة  بغية  المنتجات؛ 
التحتية،  والبنية  العمرانية  المنشآت 
ــمــواطــنــيــن  ــة ال ــالمـ والـــحـــفـــاظ عـــلـــى سـ

والمقيمين في مملكة البحرين. 
ــار الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــتــجــارة  ــد أشــ وقـ
إجـــراءات  أن  إلــى  والخارجية  المحلية 
تقويم المطابقة لمنتجات حديد التسليح 
المطابقة  تــقــويــم  إلجــــــراءات  مــشــابــهــة 
لمنتجات اإلسمنت البورتلندي واإلسمنت 
األبـــيـــض، حــيــث يــجــب عــلــى الــمــســتــورد 

توفير البيان الجمركي، وفاتورة الشراء، 
وشهادة مطابقة للمواد صادرة من إدارة 

هندسة المواد بوزارة األشغال. 
وستكون آلية الرقابة على هذه المنتجات 
من  الحدودية  المنافذ  على  الرقابة  عبر 

الشحنات  مطابقة  مــن  التحقق  خـــالل 
الواردة للمعايير واالشتراطات المطلوبة، 
على  التفتيشية  الحمالت  عبر  وكــذلــك 
الــتــزام  مــن  للتحقق  المحلية؛  ــواق  األســ

الفاعلين االقتصاديين بتطبيق القرار. 
المحلية  للتجارة  المساعد  الوكيل  وأكــد 

عملية  ينظم  القرار  هذا  بأن  والخارجية 
استيراد منتجات حديد التسليح بحيث 
كما  الفنية،  للمتطلبات  مطابقة  تــكــون 
ويدعو جميع الفاعلين االقتصاديين إلى 
التعاون وااللتزام باالشتراطات المطلوبة 
 29 بتاريخ  اإللزامي  التطبيق  بداية  مع 

باإلفساح  يسمح  لن  حيث   ،2022 يناير 
عبر  واردة  جــمــركــيــة  أيـــة شــحــنــات  عــن 
إال  البحرين  لمملكة  الجمركية  المنافذ 
لالشتراطات  مطابقتها  من  التحقق  بعد 
الــقــرار  فــي  عليها  المنصوص  المطلوبة 
حديد  منتجات  الئحة  بــإصــدار  الــخــاص 

التسليح “قضبان الصلب الكربوني”. 
آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  نوه  وختامًا، 
والمقاييس  الــفــحــص  إدارة  أن  خليفة 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  ــوزارة  ــ ب
ــي الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــمـــواد  مــســتــمــرة فــ
ضمان  بــهــدف  الــبــنــاء؛  ــواد  ومـ اإلنشائية 
تساهم  التي  واللوائح  الــقــرارات  تطبيق 
والمجتمع.  األفـــراد  وسالمة  حماية  في 
لتلقي  تام  استعداد  على  اإلدارة  أن  كما 
عبر  االقتصاديين  الفاعلين  استفسارات 
هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، 

.bsmd@moic.gov.bh بريد إلكتروني

“الصناعة” تشرع بالرقابة على منتجات حديد التسليح
القرار يدخل حيز التنفيذ غدا ويستهدف سالمة المنشآت العمرانية

الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة
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وزارة  شــــــاركــــــت 
والتجارة  الصناعة 
ممثلًة  والــســيــاحــة 
فـــــــــــي الــــــوكــــــيــــــل 
الـــمـــســـاعـــد لــتــنــمــيــة 
ــد  ــالـ ــة خـ ــاعــ ــ ــن ــصــ ــ ال
العلوي، وكبار مسؤولي القطاع الصناعي 
منظمة  نظمتها  التي  العمل  ورشــة  فــي 
الــخــلــيــج لــالســتــشــارات الــصــنــاعــيــة عن 
طريق تقنية االتصال المرئي على مدى 
استراتيجية  لصياغة  متتاليين  يومين 

خليجية موحدة لتنمية الصناعة.
التعاون  لجنة  لــقــرار  تنفيذًا  ــك  ذل جــاء 
ــا الـــثـــامـــن  ــهـ ــمـــاعـ ــتـ ــي فــــي اجـ ــاعـ ــنـ ــصـ الـ
ــقـــد فـــي أكــتــوبــر  ــن، الـــــذي ُعـ ــ ــي ــعــ ــ واألرب
الماضي في المنامة، وشدد على ضرورة 
الموحدة  االستراتيجية  وثيقة  تحديث 
التكامل  لتحقيق  سعيًا  الصناعة  لتنمية 

الــصــنــاعــي بــيــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
وان  خصوصا  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول 
البيئة  في  الصناعي  القطاع  نمو  فــرص 
ــدول الــمــجــلــس تــشــجــع على  ــ خــصــبــة لـ
التحويلية،  الــصــنــاعــات  فــي  االســتــثــمــار 
مــا سيسهم في  الــتــعــديــن  إلـــى  إضــافــة 

زيـــــادة مــســاهــمــة الــقــطــاع فـــي الــنــاتــج 
المجلس  دول  اقتصاديات  في  المحلي 
لتحقيق  لتحقيقه  الدول  ما تطمح  وهو 
وقد  المنطقة.   فــي  والنمو  االســتــدامــة 
استراتيجيًة  البحرين  مملكة  أطلقت 
كجزء  الصناعة  بقطاع  معنيًة  وطنيًة 
من خطة التعافي االقتصادي لتمتد في 

ُبنيت  والــتــي   )2026  -  2022( األعـــوام 
على عدد من الركائز أهمها التكامل في 
تحول  دعــم  عبر  الخليجية  الصناعات 
الرابعة  الصناعية  الــثــورة  نحو  القطاع 
وتــحــقــيــق مــفــاهــيــم االقــتــصــاد الــدائــري 
البنية  فــي  لالستثمار  إضــافــة  للكربون، 

التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع.

سعًيا لتحقيق التكامل بالقطاع بين دول مجلس التعاون

صياغة استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصناعة

خالد العلوي

جانب من ورشة العمل االفتراضية

أطلـــق المجلس العام للبنوك والمؤسســـات 
المالية اإلسالمية المظلة الرسمية للصناعة 
الماليـــة اإلســـالمية أمـــس تقريـــره الخاص 
اإلســـالمية:  االســـتثمار  “صناديـــق  حـــول: 
االتجاهـــات والتحديـــات والفـــرص”   خالل 

ندوة إلكترونية.
التقريـــر  هـــذا  “يأتـــي  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
تتابًعـــا إلصـــدارات المجلـــس العـــام حـــول 
االســـتبيان  أهمهـــا:  المواضيـــع  مختلـــف 
العالمـــي للمصرفيين اإلســـالميين، وتقرير 
االســـتبيان العالمـــي للتأميـــن التكافلي، إذ 
ســـعينا أن يكون هذا التقرير بمثابة مرجع 
بيـــن األبحـــاث األكاديميـــة  الفجـــوة  لســـد 
صناديـــق  بســـوق  المتعلقـــة  والدراســـات 
االســـتثمار اإلســـالمية والتي تعتبـــر قليلة 
إلـــى حد مـــا مقارنة مـــع الخدمـــات المالية 
األخـــرى. وعمدنـــا إلـــى تثقيـــف األعضـــاء 
وأصحاب المصلحة بأهمية سوق صناديق 

االســـتثمار اإلســـالمية عبـــر توفير دراســـة 
مرجعيـــة لفهـــم هـــذا القطـــاع وممارســـاته 
الحاليـــة، والفـــرص الرئيســـية التـــي يمكن 
اســـتغاللها، والتحديـــات التـــي قـــد تعيـــق 

نموها.
صناديـــق  ســـوق  “شـــهد  البيـــان  وأضـــاف 
االســـتثمار اإلســـالمية العالمي نمًوا بنسبة 
18 % فـــي المتوســـط ســـنويا في األصول 
المدارة خالل العقد الماضي، ويعتبر تقرير 
المجلس العام حول: “صناديق االســـتثمار 
والتحديـــات  التوجهـــات  اإلســـالمية: 
والفرص” تقريًرا خاًصا يقدم منظوًرا حول 
مشـــاركة المؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية 
في ســـوق صناديق االســـتثمار اإلســـالمية 
االســـتبيان،  ردود  علـــى  وبنـــاًء  العالمـــي. 
ســـيقدم التقريـــر نظـــرة واســـعة وتحليـــاًل 
معمًقـــا حول المخـــاوف الرئيســـة واآلفاق 
الجديـــدة للصناديق االســـتثمارية، إضافة 

إلى إبراز التحديات في نمو سوق صناديق 
االســـتثمار اإلســـالمية في المســـتقبل على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والعالمـــي حســـب رأي 
المشـــاركين مـــن البنوك ومؤسســـات إدارة 
الصناديق االســـتثمارية. وستســـاعد نتائج 
المؤسســـات  تثقيـــف  فـــي  التقريـــر  هـــذا 
األعضاء وأصحاب المصلحة حول ســـوق 
وفهـــم  اإلســـالمية،  االســـتثمار  صناديـــق 

التطـــورات الحالية والتحديات الرئيســـية 
تقديـــم  فـــي  المؤسســـات  تواجههـــا  التـــي 
منتجـــات وخدمـــات لصناديـــق االســـتثمار 
مـــن  االســـتفادة  عـــن  ناهيـــك  اإلســـالمية، 
التوجهـــات العالميـــة، واألفـــكار المبتكـــرة، 
والفـــرص المتزايـــدة.  تـــم افتتـــاح النـــدوة 
بكلمـــة ترحيبية مـــن األمين العام للمجلس 
علـــى  وتعليًقـــا  بلعتيـــق.  عبداإللـــه  العـــام، 

إطالق التقرير، علق بلعتيق “بصفتنا صوت 
الصناعـــة المالية اإلســـالمية حـــول العالم، 
فمـــن الضـــروري جـــًدا أن نتابـــع تطـــورات 
الصناعـــة علـــى جميع األصعـــدة، خصوصا 
الخدمـــات الماليـــة التـــي لـــم يتـــم التركيـــز 
عليهـــا في األبحاث والدراســـات الســـابقة. 
وعليـــه، تـــم تحضيـــر هـــذا التقريـــر ليكون 
فريـــًدا مـــن نوعه في إبراز ســـوق صناديق 
االســـتثمار اإلســـالمية وعـــرض تطوراتهـــا 
األخيـــرة واالتجاهـــات والفرص الرئيســـية 
التـــي ستشـــكل المنحنـــى المســـتقبلي. كما 
نأمـــل أن يســـاعد هذا التقريـــر المصرفيين 
ومـــدراء صناديـــق االســـتثمار اإلســـالمية 
في جميـــع أنحاء العالم على االطالع على 
آخـــر تطـــورات ســـوق صناديق االســـتثمار 
بهـــا  المحيطـــة  العوائـــق  علـــى  والتعـــرف 
اليـــوم  المتاحـــة  الجوهريـــة  والفـــرص 
القطـــاع  وازدهـــار  نمـــو  فـــي  الســـتغاللها 

المالي اإلســـالمي”.  شـــهدت الندوة جلسة 
حوارية مع خبـــراء االقتصاد ورواد العمل 
المصرفي اإلســـالمي لمناقشـــة المخرجات 
الرئيســـة للتقريـــر والممارســـات المعاصرة، 
التكنولوجيـــا  تبنـــي  ســـبل  إلـــى  إضافـــة 
المالية والتوجهات العالمية لالســـتثمارات 
المســـتدامة والمســـؤولة، مـــن بيـــن العديد 
مـــن العوامل المؤثرة في مســـتقبل ســـوق 
صناديق االستثمار اإلسالمية. وشارك في 
المناقشات بيتر كيسي، مستشار، المجلس 
الخدمـــات   - أشـــرف عمـــار، مديـــر  العـــام، 
برايـــس  الماليـــة،  للخدمـــات  االستشـــارية 
ووترهاوس كوبرز لوكســـمبورج، سيســـيل 
أولـــى،  ســـاين كوتلـــوكا، خبيـــرة قانونيـــة 
مجلـــس أســـواق رأس المـــال فـــي تركيـــا، 
محمـــد المصـــري، مديـــر - تغطيـــة العمالء، 
شـــعاع كابيتـــال، اإلمـــارات، ومحمـــد بالل، 

باحث اقتصادي، المجلس العام.

سوق صناديق االستثمار اإلسالمية العالمي ينمو بـ 18 %
خبراء اقتصاد يناقشون في ندوة مخرجات تقرير “المجلس العام” للبنوك

جانب من الندوة

أعلـــن االحتياطي الفيدرالـــي األميركي 
الفائـــدة  معـــدالت  لرفـــع  اســـتعداده 
األساسية في مارس وذلك للمرة األولى 
منـــذ خفضهـــا إلـــى الصفـــر مـــع تفّشـــي 
جائحـــة كوفيد، مشـــيرًا إلى مســـتويات 
عاليـــة مـــن التضخـــم وانتعـــاش ســـوق 
تســـريح  عمليـــات  أعقـــاب  فـــي  العمـــل 

جماعي طبعت بداية الوباء.
ولـــم يحمـــل القرار الـــذي أعلنتـــه اللجنة 
الفيدرالية للســـوق المفتوحة المسؤولة 
عن وضع السياســـات النقدية في ختام 
مـــن  الكثيـــر  يوميـــن،  اســـتمر  اجتمـــاع 
المفاجـــآت وخال من أي مؤشـــرات على 
اســـتعداد البنك المركـــزي التخاذ تدابير 
لموجـــة  للتصـــدي  المتوقـــع  مـــن  أشـــد 
التضخم التي دفعت بأســـعار االستهالك 
إلـــى أعلـــى مســـتوياتها في عقـــود العام 
الماضـــي. وقالت اللجنـــة في بيان عقب 
االجتماع إّنه “مع نسبة تضخم أعلى من 
2 %، وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه 
ســـيكون من المناسب قريبًا رفع النطاق 
المســـتهدف لمعـــدالت الفائـــدة لألموال 

الفيدرالية”. وألمح رئيس البنك جيروم 
بـــاول بقوة إلى أن البنك على اســـتعداد 
لرفـــع معـــدالت الفائـــدة فـــي اجتماعـــه 

التالي المقرر في مارس المقبل. 
وقـــال “أعتقـــد أن اللجنة تفكـــر في رفع 
معـــدالت الفائدة لألموال الفيدرالية في 
اجتمـــاع مـــارس إذا مـــا كانـــت الظروف 
مواتيـــة لذلك”. وعلى وقـــع إعالن باول 
إلـــى  ســـتريت  وول  أســـهم  تراجعـــت 

المنطقة السلبية.
وتم تخفيض المعدالت الرئيسة للفائدة 
لتبقـــى بيـــن 0 و0.25 %، فـــي مـــارس 
2020 فـــي مواجهـــة جائحـــة كوفيد 19 

لدعم االقتصاد عبر االستهالك.

“الفيدرالي”: مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس

المركـــز  عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  أفـــادت 
اإلحصائـــي لـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة أن أســـعار المســـتهلكين 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
مســـتوى  فـــي  ارتفاًعـــا  شـــهدت  العربيـــة 
أســـعارها بنســـبة 1.9 % في شـــهر نوفمبر 
2021م مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 

السابق.
وأظهـــرت األرقـــام الصـــادرة عـــن المركـــز 
اإلحصائي أن مجموعـــة الثقافة والترفيه 
شـــهدت ارتفاًعا بنسبة 8.3 %، ومجموعة 
النقـــل 8.2 %، ومجموعة التعليم 3.8 %، 
ومجموعة األغذية والمشـــروبات 2.5 %، 
 ،%  1.8 والفنـــادق  المطاعـــم  ومجموعـــة 

ومجموعة األثـــاث والتجهيـــزات المنزلية 
والخدمـــات  الســـلع  ومجموعـــة   ،%  1.4
المتنوعـــة 1.3 %، ومجموعـــة االتصاالت 
فـــي   ،%  0.3 التبـــغ  ومجموعـــة   ،%  1.2
المقابل انخفضت أســـعار مجموعة السكن 
المالبـــس  ومجموعـــة   ،%  -1.6 بنســـبة 
واألحذية 0.1- %، فيما اســـتقرت أســـعار 
مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

المجموعـــات  بمســـاهمات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الرئيســـة في التضخم الخليجي العام في 
شـــهر نوفمبـــر 2021، ســـاهمت مجموعـــة 
النقل بنســـبة 1.1 نقطة مئوية من إجمالي 
معـــدل التضخـــم الخليجي البالـــغ 1.9 %، 
ومجموعـــة األغذية والمشـــروبات بنســـبة 

الثقافـــة  ومجموعـــة  مئويـــة،  نقطـــة   0.5
والترفيـــه بنســـبة 0.3 نقطـــة مئوية، وكل 
من مجموعة األثاث ومجموعة االتصاالت 
ومجموعـــة التعليـــم ومجموعـــة المطاعم 
والفنـــادق ومجموعـــة الســـلع والخدمـــات 
المتنوعـــة بنســـبة 0.1 نقطـــة مئويـــة لـــكل 
منهـــم، فـــي المقابـــل ســـاهمت مجموعـــة 
الســـكن بمساهمة ســـالبة بلغت 0.4- نقطة 
مئويـــة، فيما لم تســـجل بقية المجموعات 

أي مساهمة تذكر في هذا الشهر. 
ومن حيث مســـاهمة دول المجلس الست 
في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 
المملكـــة  أن  األرقـــام  أظهـــرت  2021م، 
العربيـــة الســـعودية ســـاهمت بمـــا نســـبته 

0.7 نقطـــة مئوية، ودولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة بنســـبة 0.4 نقطـــة مئويـــة، فيما 

ســـاهمت بقية الدول األعضاء بنســـبة 0.8 
نقطة مئوية.

وأشـــارت بيانـــات المركـــز إلـــى أن أســـعار 
المســـتهلكين فـــي دول المجلـــس شـــهدت 
ارتفاًعا طفيًفا في مستوى أسعارها بنسبة 
0.3 % فـــي شـــهر نوفمبـــر 2021م مقارنة 
مع الشـــهر الســـابق، وعن أهم المجموعات 
كالتالـــي:  هـــي  ارتفاًعـــا  شـــهدت  التـــي 
مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0 %، 
ومجوعة الســـلع والخدمات المتنوعة 1.2 
%، ومجموعـــة النقـــل 0.8 %، ومجموعة 
ومجموعـــة   ،%  0.2 والفنـــادق  المطاعـــم 
األغذية والمشـــروبات 0.1 %، في المقابل 
انخفضـــت األســـعار في مجموعـــة األثاث 
بنسبة 0.2- %، بينما استقرت أسعار باقي 

المجموعات عند مستوياتها السابقة.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات االستهالكية بدول الخليج في نوفمبر 2021
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نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  أظهـــرت 
لمجلـــس  اإللكترونـــي  الموقـــع  فـــي 
المناقصـــات والمزايدات أمس فتح 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  مناقصـــة 
)بابكو( إلبرام اتفاقية زمنية لمدة 3 
سنوات لصيانه األنظمة األمنية في 
مواقع ومناطق بابكو، تقدمت إليها 
شركة وحيدة هي شركة بي كي اي 
جلف بعطاء بنحو 779.6 ألف دينار. 

ووفق وصف المناقصة، فإن شـــركة 
بابكـــو تتطلع إلبـــرام اتفاقية زمنية 
لصيانة األنظمـــة األمنية في مواقع 
ومناطـــق الشـــركة لمـــدة 3 ســـنوات 
ميالدية. والهدف األســـاس من هذا 
المشـــروع هو توفير خدمات الدعم 
الفنـــي وصيانـــة منظومـــات األمـــن 
والســـالمة والذي يتضمـــن الفحص 
والكاميـــرات  لألجهـــزة  والصيانـــة 

األمنية في مناطق الشركة.

نمـــوا  األميركـــي  االقتصـــاد  حقـــق 
بلـــغ 6.9 % فـــي الربـــع الرابـــع مـــن 
2021، وجـــاء هـــذا النمـــو أعلـــى من 
متوسط التوقعات التي كانت تشير 
إلـــى نمـــو بــــ 5.5 %. وقالـــت وزارة 
التجـــارة األميركية، أمس الخميس، 
فـــي تقديرهـــا المســـبق لنمـــو الناتج 
المحلي اإلجمالي إن الناتج المحلي 
اإلجمالي زاد بمعدل ســـنوي 6.9 % 
فـــي الربـــع األخيـــر. ويأتـــي ذلك في 
أعقـــاب وتيرة نمـــو 2.3 % في الربع 
الثالث. وكان اقتصاديون استطلعت 
رويتـــرز آراءهـــم قـــد توقعـــوا زيادة 
معدل نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي 
5.5 %. وتراوحـــت التقديـــرات مـــن 
معـــدل منخفـــض يصل إلـــى 3.4 % 

إلى معدل مرتفع يصل إلى 7 %.
ونمـــا االقتصـــاد 5.7 % فـــي العـــام 
منـــذ  األقـــوى  النمـــو  وهـــو   ،2021
العـــام 1984 أي فـــي 37 عاما. وكان 
االقتصـــاد قـــد انكمـــش 3.4 % فـــي 

العام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 
74 عاما.

ونمـــو العـــام الماضـــي مدفـــوع إلـــى 
حـــد كبيـــر بحوافـــز ماليـــة ضخمـــة، 
باإلضافة إلى خفض أســـعار الفائدة 
بشـــكل كبيـــر. ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن 
الزخم تالشى بحلول ديسمبر جراء 
موجة جديدة من عدوى كوفيد19- 
يغذيها انتشـــار المتحـــور أوميكرون 
مـــا  وهـــو  كورونـــا،  فيـــروس  مـــن 
ســـاهم في تقويض اإلنفـــاق وكذلك 
اضطراب أنشطة المصانع وشركات 

الخدمات.
وأظهـــر تقريـــر منفصـــل صـــادر عـــن 
الخميـــس  أمـــس  العمـــل  وزارة 
انخفاض عـــدد طلبات إعانة البطالة 
الحكومية المقدمة للمرة األولى 30 
ألـــف طلب إلـــى مســـتوى معدل في 
ضـــوء العوامل الموســـمية عند 260 
ألفـــا فـــي األســـبوع المنتهـــي في 22 

يناير.

780 ألف دينار لصيانة األنظمة األمنية بـ “بابكو”

االقتصاد األميركي يحقق أعلى نمو في 37 عاما

انتخاب مجلس إدارة اتحاد مالك جزر أمواج 15 مارس

انتخابات “الغرفة” في أرض المعارض ومسار خاص لغير المتطعمين

الختيار 9 أعضاء جدد و3 آخرين احتياط

االنتخـــاب حضوريًّـــا بنسبة 100 % حتى لو تحولنــــا للمستـــوى البرتقالي.. المسقطي:

تشمل إجمالي ملكية “القابضة” في BBK و”سوليدرتي”

علمـــت “البـــالد االقتصـــادي” أن الجمعيـــة 
جـــزر  مـــالك  باتحـــاد  الخاصـــة  العموميـــة 
أمواج ســـتنتخب مجلس إدارة المشـــروع 
خـــالل 15 مـــن شـــهر مـــارس المقبـــل وفق 
الخطة الزمنية، حيث ستنتخب 9 أعضاء 
أبـــدى  احتيـــاط. وقـــد  أعضـــاء  جـــدد و3 
عـــدد كبيـــر مـــن المـــالك رغبتهـــم بخـــوض 
الجديـــدة  اإلدارة  أن  إذ  االنتخابـــات، 
ستمســـك بزمام األمـــور، وأن كل األوضاع 

ذاهبة إلى االتجاه المنشود.
يأتـــي ذلـــك بعـــد اجتمـــاع جهاز المســـاحة 
إدارة  ومجلـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري مـــع عـــدد من 
مالك جـــزر أمواج لالســـتماع آلرائهم فيما 
يخـــص اتحاد مالك جزر أمـــواج، من أجل 
اتخاذ القـــرارات التي تصـــب في مصلحة 

جميع األطراف وإيجاد الحلول المناســـبة 
لحلحلة القضايا والمشـــاكل حسب ما نص 
عليـــه قانـــون التنظيـــم العقـــاري رقـــم 27 
لســـنة 2017 والقرارات المنظمة له، حيث 
تـــم االطالع علـــى مرئيات المـــالك لتقديم 
تقرير مفصال وشـــامال فيمـــا يخص اتحاد 
مـــالك جـــزر أمـــواج ورفعـــه إلـــى مجلـــس 
إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري لمناقشته 

واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري أصدرت 
في وقت ســـابق القرار رقم 7 لسنة 2018 
بتنظيـــم أحكام اتحـــاد المـــالك والعقارات 
المشتركة، كما أصدرت القرار رقم 1 لسنة 
2020 بشأن تنظيم أحكام اتحادات المالك 
للعقارات المشـــتركة بحيـــث يكفل حقوق 
الجميـــع من خـــالل تنظيـــم جميـــع األمور 

المتعلقـــة باتحـــادات المـــالك والجمعيـــات 
العمومية.

وتحرص مؤسســـة التنظيـــم العقاري على 
تقديـــم الدعـــم من أجـــل تطبيـــق األنظمة 
والقوانيـــن بمـــا يكفـــل حقـــوق الجميع، إذ 
تحث المؤسسة جميع المالك في العقارات 
المشـــتركة بضرورة المشـــاركة الفعالة في 
اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية من خالل 
الحضور والمشـــاركة بما يكفل حق انتفاع 
األجـــزاء المشـــتركة وســـير أعمـــال اتحاد 
المالك وتحقيق المصلحة العامة للمشروع 
أعضـــاء  بصفتهـــم  المـــالك  أن  وخاصـــة 
االتحاد هم أصحـــاب القرار واالختصاص 
األصيـــل دون غيرهـــم، وتؤكد المؤسســـة 
دعوتهـــا إلى مالك الوحـــدات العقارية في 
المشـــاريع ذات األجـــزاء المشـــتركة علـــى 
أهمية المشاركة في إنشاء وتفعيل اتحاد 

المالك لعقاراتهم.

كشـــف رئيـــس لجنـــة االنتخابـــات للـــدورة 
)30( الختيـــار مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 
لــــ  المســـقطي  عـــادل  البحريـــن،  وصناعـــة 
“البالد االقتصادي”، عن أن اللجنة المشرفة 
اختـــارت مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 

الســـنابس  منطقـــة  فـــي  المعـــارض(  )أرض 
ليكون الموقع الرسمي لعقد انتخابات بيت 

التجار أواخر مارس المقبل.
الغرفـــة  انتخابـــات  أن  المســـقطي  وأكـــد 
ا بنسبة 100 %، مستبعدا  ستكون حضوريًّ
تطبيـــق التصويـــت اإللكترونـــي حتـــى ولو 
تحول مستوى انتشار فيروس كورونا إلى 

المســـتوى البرتقالـــي أو األحمـــر، مبينـــا أنه 
سيتم تخصيص مســـار خاص للمترشحين 
غيـــر  أو  المتطعميـــن  غيـــر  والناخبيـــن 
الحامليـــن للـــدرع األخضـــر، علـــى أن تكون 
المســـارات األخرى متاحـــة للحاصلين على 

التطعيم وأصحاب الدرع األخضر.
بالقـــول  تصريحـــه  المســـقطي  واختتـــم 

“استقرت اللجنة على نشر تفاصيل جداول 
الناخبيـــن علـــى الموقع اإللكترونـــي للغرفة 
بداية الشـــهر المقبل وعلى الناخبين التأكد 
مـــن صالحيـــة العضويـــة وصحـــة البيانات 
المدرجـــة على الموقع مؤكـــًدا أن هذا األمر 
مســـؤولية الناخب وعليه التحقق من كافة 

عادل المسقطي المعلومات الخاصة به”.

تسليم السيارة للفائز بحملة اشتراكات صحيفة “^” فيصل عبد العزيز الجار بحضور رئيس التحرير مؤنس المردي 
والقائم بأعمال المدير العام ومدير المبيعات لشركة التسهيالت للسيارات، سامي بو حسن.

“السـالم” يستحــوذ علـى أعمـــال التجزئـــة المصرفيـــة لـ “اإلثمــار”
أعلن بنك السالم وشركة اإلثمار القابضة عن اتفاقهما على صفقة تتمثل 
في اســتحواذ بنك الســالم علــى األعمال المصرفية لألفــراد لبنك اإلثمار 
، باإلضافــة إلــى االســتحواذ كذلــك على إجمالــي ملكية اإلثمــار القابضة 
فــي كلٍّ مــن بنــك البحريــن والكويــت ومجموعــة ســوليدرتي القابضــة. 
ويأتــي هــذا اإلعالن امتــدادًا لمذكرة التفاهم الموّقعــة بين الطرفين في 
أكتوبر 2021. وال تزال الصفقة خاضعة لموافقة مساهمي شركة اإلثمار 

القابضة وتوقيع االتفاقيات النهائية.

وتتماشـــى هـــذه الصفقة مـــع أهداف 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي لتطويـــر 

قطاع الصيرفة اإلسالمية.
و صـــّرح رئيس مجلـــس إدارة اإلثمار 
القابضة صاحب السمو الملكي األمير 
عمرو الفيصل: “تتماشى هذه الصفقة 

مـــع بنـــك الســـالم مـــع إســـتراتيجية 
اإلثمـــار القابضـــة طويلـــة األمـــد التي 
تهدف إلى خلق قيمة لمســـاهميها من 
خـــالل توفير أوجـــه العمل المشـــترك 
داخـــل محافظها االســـتثمارية. وبعد 
اســـتكمال الصفقـــة ستســـتمر اإلثمار 

القابضة بـــإدارة محفظة من األصول 
الماليـــة المتنوعة التي تشـــمل أصوالً 
محليـــة ودولية والتي تتضمن أعمال 
الخدمات المصرفية المرخص لها من 
قبل الســـلطات الرقابية في البحرين 

وباكستان”.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
بنك السالم الشيخ خالد بن مستهيل 
المعشني: “إن هذه الصفقة ستساهم 
في تعزيز أفق النمو المستقبلي لبنك 

الـــذي شـــهد نمـــوًا ملحوظـــًا  الســـالم 
خالل األعـــوام الثالثـــة الماضية، مما 

سيســـهم فـــي ترســـيخ مكانـــة البنـــك 
كاألســـرع نمـــًوا في مملكـــة البحرين. 

مـــن  بســـجل حافـــل  البنـــك  ويتمتـــع 
االســـتحواذ  عمليـــات  فـــي  النجـــاح 
المســـتهدف لألصول بما يتماشى مع 
إستراتيجية النمو طويلة األمد. وإن 
االســـتحواذ على محفظـــة الخدمات 
اإلثمـــار،  لبنـــك  لألفـــراد  المصرفيـــة 
مـــع تاريخه الغنـــي الممتد لمـــا يقرب 
مـــن أربعة عقـــود، ســـيعزز مكانة بنك 
الســـالم كمؤسســـة ماليـــة رائـــدة في 

البحرين”.
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