
أعلنت إدارة المعلومات الجنائية باإلدارة  «
العامة للمباحث واألدلة الجنائية عن 
إطالق خدمة إصدار شهادة التوظيف 

الحكومي للوزارات والمؤسسات 
الحكومية إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة 
اإللكترونية Bahrain.bh، ضمن سعيها 

لتقديم كافة خدماتها بشكل رقمي.

توقع تجار أن يشهد التسوق  «
اإللكتروني نمواً كبيراً هذا 

العام 2022 بفضل تغير عادات 
المستهلكين، مؤكدين أن جائحة 
كورونا ساهمت في تسريع وتيرة 
االعتماد على التجارة اإللكترونية 

من قبل التجار والمستهلكين.

حّذر وزراء خارجية الواليات  «
المتحدة وألمانيا وفرنسا 

أمس الخميس إيران من نفاد 
الوقت، منتقدين بطء وتيرة سير 

المفاوضات وما تحقق إلى حّد 
اآلن بعد نحو ثماني جوالت من 

المحادثات.

كشف رئيس مسرح الصواري  «
حسين العريبي لـ “البالد” أن 

المسرح يستعد لالحتفال 
بعيد تأسيسه الـ 30 تزامنا 

مع االحتفال باليوم العالمي 
للمسرح في شهر مارس، عبر 

تنظيم فعالية كبرى.

هزم فريق المنامة نظيره الحالة  «
بنتيجة )80/101( في المباراة 

التي جمعتهما مساء الخميس 
ضمن الدور التمهيدي لمسابقة 

كأس خليفة بن سلمان لكرة 
السلة على صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.

زيارة وزير الصناعة

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قـــام وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزيانـــي رئيس مجلس إدارة 
هيئة البحرين للســـياحة والمعارض بزيارة تفقدية لموقع مشـــروع ســـاحل 

خليج البحرين والواقع شمال منطقة خليج البحرين بالعاصمة.
كما قام الوزير زايد الزياني بزيارة ميدانية أخرى لموقع مشـــروع الواجهة 
البحرية لســـاحل قاللي، منوها بما سيشـــكله هذان المشـــروعان من إضافة 
جديـــدة؛ لتعزيز الســـياحة الداخلية في مملكة البحريـــن، إضافة إلى جذب 

المزيد من الزوار والسياح من خارج مملكة البحرين.

الزياني: “ساحل خليج البحرين و”ساحل 
قاللي” جاذبان لسّياح الداخل والخارج

النيابيـــة،  اســـتنكرت كتلـــة الميثـــاق 
ما تـــم تداولـــه مؤخرا عـــن تحركات 
داخـــل مجلـــس العمـــوم البريطانـــي، 
مبنيـــة علـــى معلومـــات مغلوطة عن 
الملـــف الحقوقـــي لمملكـــة البحريـــن، 
معبرة عن اســـتغرابها من قيام نواب 
عناصـــر  مـــن  معلوماتهـــم  باســـتقاء 
خارجة عن القانون وهاربة في لندن 
واعتبارهـــا حقائـــق مســـلمة وهو أمر 
مشين وبعيد عن األعراف البرلمانية.
وأعربـــت الكتلة عن اعتزازها بالملف 
الحقوقـــي في البحرين والذي يتمتع 
بالشـــفافية والعمـــل الـــدؤوب لتعزيز 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والمبادرات 
الحقوقيـــة الفريـــدة، عبـــر التواصـــل 
مع البرلمان المنتخب بإرادة شـــعبية 

حرة.

“الميثاق النيابية” تحركات 
“العموم البريطاني” مبنية 

على معلومات مغلوطة
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المنامة يهزم الحالة بكأس خليفة بن سلمانالعيد الـ30 لـ “الصواري”تحذير إيران من نفاد الوقتالعام الذهبي للعالمات التجاريةشهادة التوظيف الحكومي “إلكترونًيا”
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الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ألمـــر  تنفيـــذا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، بحصر األضـــرار وتعويض المتضررين ووضع 
حلـــول مســـتدامة للبنـــى التحتيـــة في المناطـــق التي 
شـــهدت تجمعا لمياه األمطـــار، أودعـــت وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي مبالغ التعويضات في حســـابات 
المواطنيـــن المتضررين من األمطار بحســـب البيانات 
التي اســـتلمتها من وزارة األشغال وشـــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
وأكدت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعويض 
المتضرريـــن الذين تم اســـتكمال البيانات من جانبهم، 
وذلك بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات 

المستحقة على وجه السرعة.
طلبـــات  بدراســـة  قامـــت  بأنهـــا  الـــوزارة  وأوضحـــت 

تـــم  والتـــي  المواطنيـــن  مـــن  المقدمـــة  التعويضـــات 
الشـــمالية  المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  مـــن  اســـتالمها 
والخاصـــة بمنطقـــة اللـــوزي، مشـــيدة بـــدور المجلـــس 
فـــي حصر األضـــرار الماديـــة التي وقعت علـــى منازل 
المواطنين بسبب تجمعات مياه األمطار، والذي يأتي 
مـــن منطلق التعاون المشـــترك بين المجالـــس البلدية 
والـــوزارة . وأكـــدت أن الـــوزارة وبالتنســـيق مـــع كافة 
الجهات المعنية يتم العمل على التطوير المستمر في 
خدمات البنية التحتية وذلك من خالل وضع الحلول 
المســـتدامة وبمعاييـــر عاليـــة لضمـــان جودتهـــا لكافة 
مناطـــق مملكة البحرين، مشـــيرًة إلـــى أنها تعمل دومًا 
علـــى تطوير كفـــاءة البنيـــة التحتية بما يتناســـب مع 
التوسع العمراني واالســـتثماري الذي تشهده المملكة، 
الفتـــة إلـــى أن كل ذلـــك يأتي في إطـــار الحرص على 
مصالـــح المواطنيـــن والمقيميـــن وتقديـــم كل مـــا من 

شأنه الخير والنماء للوطن.

إيداع مبالغ التعويضات لمتضرري األمطار في “اللوزي”
تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء ... “األشغال”:

عقدت األمين العـــام للمجلس األعلى المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري اجتماع عمل 
“عـــن بعد” مع الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحريـــن للتنمية  دالل الغيص، جرى 
خالله بحث مجـــاالت وآليات تكثيف 
وتطويـــر التعاون المشـــترك بما يدعم 
توجهـــات المرحلـــة القادمـــة للخطـــة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة 
ذات  للبنـــك  التطويريـــة  والخطـــط 
الصلـــة بتعزيز المشـــاركة االقتصادية 

للمرأة.
الطرفـــان  توافـــق  وخـــالل االجتمـــاع 
التوجهـــات  مواكبـــة  ضـــرورة  علـــى 
العالميـــة الحديثـــة في مجـــال تمكين 
وتمويل المؤسســـات الناشـــئة وتطور 
آليـــات احتضانهـــا، وتوفيـــر خدمـــات 

تطوير واختبار نماذج األعمال األولية 
المبتكـــرة، مـــع االســـتفادة مـــن أفضل 
الممارســـات الدولية في هـــذا المجال 
إليجاد خيارات تتناسب واحتياجات 
أكـــدت  وقـــد  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
األنصـــاري فـــي هـــذا الســـياق حـــرص 
المســـتمر؛  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
لتعزيـــز مجـــاالت الشـــراكة مـــع البنك 
والبناء على نتائج المبادرات النوعية 
رفـــع  فـــي  تســـاهم  التـــي  المشـــتركة 
مساهمة وتنافســـية المرأة البحرينية 
فـــي مجـــال ريادة األعمـــال مثل مركز 
البحرينيـــة  المـــرأة  قـــدرات  تنميـــة 
“ريـــادات” وتنويـــع الحلـــول التمويلية 
مـــن خـــالل محفظـــة تنميـــة النشـــاط 

التجاري لصاحبات األعمال.

محفظة لتنمية النشاط 
التجاري لصاحبات األعمال

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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البحرين أمام مجلس األمن: االعتداءات الحوثية على السعودية واإلمارات جرائم حرب
المنامة - بنا

اإلرهابيـــة  الهجمـــات  البحريـــن  مملكـــة  أدانـــت 
تســـتهدف  التـــي  الحوثـــي  لميليشـــيا  المتواصلـــة 
المدنييـــن والبنـــى التحتيـــة والمنشـــآت الحيويـــة 
وتزعـــزع األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والتي 
تشـــمل الهجمـــات المرتكبـــة ضـــد أراضـــي المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة والتي أدى بعضها إلى 

سقوط ضحايا مدنيين.
واستنكرت مملكة البحرين وأدانت بشدة االعتداء 
اإلرهابـــي اآلثـــم الذي قامـــت به ميليشـــيا الحوثي 
مؤخـــًرا علـــى منشـــآت مدنية فـــي إمـــارة أبوظبي 

بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، والذي 
أســـفر عـــن وفـــاة ثالثـــة مدنييـــن وإصابـــة آخرين 
بجـــروح، كمـــا أدانـــت اختطـــاف ســـفينة الشـــحن 
المدنيـــة، الروابي، التي تحمـــل علم دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
جـــاء ذلك خالل كلمة مملكـــة البحرين التي ألقاها 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب 
المتحـــدة فـــي نيويـــورك الســـفير جمـــال الرويعي، 
فـــي جلســـة المناقشـــة المفتوحـــة لمجلـــس األمـــن 
بشـــأن الحالة في الشـــرق األوســـط بما فيها قضية 

فلسطين.
وأشـــار  المنـــدوب الدائـــم إلـــى أن مملكـــة البحرين 
تعتبـــر هـــذه االعتـــداءات الحوثية على المنشـــآت 
المدنيـــة والمدنييـــن هـــي جرائـــم حـــرب، وتشـــكل 
انتهـــاًكا صارًخا لكافـــة القوانين الدوليـــة واعتداًء 
ســـافًرا على أراضي البلدين، مؤكـــًدا تأييد المملكة 
لجميـــع اإلجـــراءات التـــي ســـوف تتخذهـــا كل من 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
واســـتقرارهما  أمنهمـــا  علـــى  للحفـــاظ  المتحـــدة 

)03(وسالمة المواطنين والمقيمين فيهما.

الناقلـــة   - الخليـــج  طيـــران  قامـــت 
الوطنيـــة لمملكة البحريـــن - بتحويل 
عقود عدد مـــن موظفيها البحرينيين 
من عقود مغلقة ذات أجل محدد إلى 
عقـــود مفتوحـــة غيـــر محـــددة المدة؛ 
الدائـــم  ســـعيها  معـــرض  فـــي  وذلـــك 
للحفـــاظ علـــى الكفـــاءات البحرينيـــة 

وتشجيعها على التطوير والنماء.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج، وليد العلوي “إن هذه 

مـــا هي إال الدفعة األولى من موظفي 
طيـــران الخليـــج البحرينييـــن الذيـــن 
ستشملهم هذه المبادرة؛ حيث لطالما 
حرصت الناقلـــة الوطنية على بحرنة 
وظائفهـــا واالهتمام بحقـــوق الكوادر 
البحرينيـــة العاملـــة لديهـــا. سنســـتمر 
فـــي العمـــل علـــى تطويـــر الكفـــاءات 
البحرينيـــة واالرتقـــاء بها تماشـــًيا مع 
أهدافنـــا في خدمـــة مواطني المملكة 

واقتصادها الوطني”.

“طيران الخليج” تحول عقود البحرينيين 
من “مغلقة” لغير محددة المدة
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المهندس خلف يواصل سلسلة الزيارات الميدانية والجوالت التفقدية لمختلف المشاريع... ويؤكد:

“المنامة المركزي” سيشمل  3 مجمعات تجارية
المنامة -  بنا

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  وزيـــر  قـــام 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف بزيارة 
المركـــزي،  المنامـــة  ســـوق  إلـــى  تفقديـــة 
وذلك ضمـــن سلســـلة الزيـــارات الميدانية 
والجـــوالت التفقديـــة لالطالع على ســـير 
المشـــاريع التطويريـــة والخدميـــة، والتي 
تدعم أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ، حيـــث يأتي 
ذات  التطويريـــة  المشـــاريع  هـــذه  تنفيـــذ 
الطابـــع الخدمي بناًء على موافقة مجلس 
الوزراء برئاســـة  ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وخالل الزيارة التفقدية، أطلع الوزير على 
أعمـــال التطويـــر والصيانـــة المنفـــذة فـــي 
مرافـــق الســـوق والتـــي تصب فـــي خدمة 

التجار ومرتاديه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى 
الراميـــة  االســـتراتيجية  الخطـــة  لتنفيـــذ 
إلـــى إنشـــاء وتطوير األســـواق النموذجية 
احتياجـــات  تلبـــي  والتـــي  والحديثـــة، 

المواطنين والمقيمين.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الســـوق المركـــزي 

الكائـــن فـــي العاصمـــة المنامة يعـــد واحًدا 
مـــن أبـــرز األســـواق المركزية، حيـــث تبلغ 
مســـاحته 141 ألـــف متـــر مربع ويشـــمل 3 
مجمعـــات تجاريـــة، وهـــي مجّمـــع اللؤلـــؤ 
التجـــاري، ومجمع المارينا مول، وأســـواق 

رامز.

جانب من زيارة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لسوق المنامة المركزي

تنافســـت 3 شـــركات فـــي جلســـة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
لشـــركة  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
مطـــار البحريـــن لتنفيـــذ األعمـــال 
التحضيريـــة المتبقيـــة بمشـــروع 
تطويـــر مطـــار البحريـــن الدولـــي 
)الحزمـــة 1B(، وكان أقل لشـــركة 
المؤيـــد للمقـــاوالت عطـــاء بنحـــو 

1.2 مليـــون دينـــار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابـــة 1.7 مليـــون دينار. 
ويتضمـــن نطـــاق عمـــل )الحزمـــة 
المتبقيـــة  األعمـــال  إنجـــاز   ،)1B
لمحطـــة اإلطفـــاء، مبانـــي البوابة 
األمنية للمطار، مواقف ســـيارات 
والبنـــى  الشـــوارع  الموظفيـــن، 

التحتية المرتبطة بها.

لتنفيذ األعمال التحضيرية المتبقية بتطوير المطار

)17(

قـــال رئيـــس قســـم الرقابة والتفتيـــش بأمانة العاصمة عمار ياســـر بـــأن هنالك 12 خدمة 
يختص بها القســـم، منها اتخاذ اإلجراءات تجاه المخالفات والتي منها مخالفات البناء، 
ويعمـــل القســـم علـــى الحد مـــن المخالفات؛ للوصـــول إلى مدينـــة نظيفة وفقـــًا للقوانين 
المعمـــول بها.  وفي ســـؤال آخر لــــ “البالد” عن عدد مخالفات البنـــاء المرصودة في أمانة 
العاصمة خالل العام 2021 أجاب ياســـر مختتما بالقول “في المتوســـط نقوم برصد من 
700 إلى 1000 مخالفة ســـنوية، وفي ســـنة 2021 تم رصد 1200 مخالفة بالعاصمة، عن 

طريق تقنية الرصد المتحرك”.

عمار ياسر لـ “^”: 1200 مخالفة بناء في العاصمة خالل 2021
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تـــرأس نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ  ســـمو  والتدريـــب  التعليـــم 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة االجتماع 
الـــدوري للمجلس عبـــر تقنية االتصال 
المرئـــي، إذ أكد ســـموه االهتمام الذي 
يحظـــى به قطـــاع التعليـــم والتدريب 
بفضل توجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، مشـــيًدا ســـموه بمـــا تحقق من 
إنجـــازات على المســـتوى الوطني في 
تطويـــر التعليم والتدريـــب، واالرتقاء 
بمخرجـــات هذيـــن القطاعيـــن ضمـــن 
أطر االستراتيجيات والمبادرات التي 
يشرف عليها المجلس األعلى لتطوير 

التعليم والتدريب.
بدايـــة  فـــي  المجلـــس  واســـتعرض 
االســـتراتيجيات  أهـــم  االجتمـــاع 
ومبـــادرات التطوير لقطاعـــي التعليم 
منـــذ  تنفيذهـــا  تـــم  التـــي  والتدريـــب 
العام 2005، وما نتج عنها من إنشـــاء 
مؤسسات رائدة كهيئة جودة التعليم 
والتدريـــب وكليـــة البحريـــن التقنيـــة 
وصـــواًل  للمعلميـــن  البحريـــن  وكليـــة 
إلى أحـــدث المبـــادرات الوطنية التي 
تهدف إلى تطويـــر التعليم والتدريب 
كمشـــروع تطويـــر الهيكل المؤسســـي 
والـــذي  والتعليـــم،  التربيـــة  لـــوزارة 
تجـــاوزت نســـبة اإلنجـــاز فيـــه 86 %، 
واســـتراتيجية تطويـــر التعليم ما بعد 
المدرســـي التـــي انطلقت فـــي أكتوبر 
2019 وفرق العمل التي انبثقت عنها.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفـــة، خـــالل اســـتعراض مقترح 

واالســـتراتيجية  الرؤيـــة  إعـــداد 
الوطنيـــة للتعليـــم والتدريـــب، أهمية 
مواصلـــة البنـــاء علـــى ما تـــم تحقيقه 
مـــن منجـــزات فـــي قطاعـــي التعليـــم 
علـــى  العمـــل  واســـتمرار  والتدريـــب، 
تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق أهداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وانتقـــل المجلـــس بعـــد ذلك لمناقشـــة 
مســـتجدات تنفيـــذ مشـــروع “مهارات 
مبـــادرة  أول  يعـــد  الـــذي  البحريـــن” 
وطنيـــة متكاملـــة تعمـــل علـــى وضـــع 

لمزاولـــة  احترافيـــة  مهنيـــة  معاييـــر 
الوظائف والمهن في مملكة البحرين، 
وتلبـــي الحاجـــة المتزايدة مـــن القوى 
العاملـــة والكـــوادر الوطنيـــة الماهـــرة 
في مختلـــف القطاعـــات، والتي يقوم 
علـــى تنفيذها كل من صنـــدوق العمل 
مـــن  عـــدد  مـــع  بالشـــراكة  “تمكيـــن” 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
المعنية بالتعليم والتدريب ومتطلبات 

سوق العمل المهنية.
ويهـــدف مشـــروع مهـــارات البحريـــن، 

والمصـــادر  المـــوارد  تقديـــم  إلـــى 
واألدوات التي تســـاعد فـــي التوجيه 
والمهـــارات  الوظائـــف  نحـــو  المهنـــي 
التـــي يتطلبهـــا ســـوق العمل بمـــا يعزز 
من فرص مخرجات التعليم للحصول 
على وظائف في القطاع الخاص، كما 
يوفر مصـــدًرا واضًحا وقواعد بيانات 
للمهارات المطلوبة للترقي في المسار 
المهني أو الوظيفي بحسب التغيرات 

العالمية في القطاعات المختلفة.
واطلـــع المجلـــس علـــى آخـــر مـــا تـــم 

إنجـــازه فـــي مشـــروع إنشـــاء جامعة 
الهداية الخليفية، إذ قدم وزير التربية 
والتعليم عرًضا حول آخر مستجدات 
والخطـــوات  الجامعـــة،  تأســـيس 
فـــي  تنفيذهـــا  تـــم  التـــي  اإلجرائيـــة 
الدراســـية  والبرامـــج  المشـــروع، 
المســـتحدثة التـــي ســـتقدمها لتواكب 
التطورات والتوجهات العالمية، ومنها 
وتكنولوجيـــا  االصطناعـــي،  الـــذكاء 

النانو والطاقة المتجددة.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، توجـــه نائب 

رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 
والتدريـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفـــة بالشـــكر والتقديـــر 
لجميـــع أعضـــاء المجلـــس، والعاملين 
فـــي اللجـــان الفرعيـــة وفـــرق العمـــل 
ومبـــادرات تطوير التعليم والتدريب، 
علـــى مـــا بذلـــوه ويبذلونه مـــن جهود 
والتطلعـــات  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
بالتعليـــم  الخاصـــة  الحكوميـــة 

والتدريب.

المنامة- بنا

خريطة طريق إلعداد الرؤية الوطنية للتعليم والتدريب
استكمال 86 % من مشروع تطوير هيكلة “التربية”... محمد بن مبارك:

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
والماء وائل المبارك، ســـفير دولة 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحريـــن 
بمناســـبة  وذلـــك  نائـــي،  آيتـــان 
تعيينه. وفي بداية اللقاء، رحب 
الوزير بسفير دولة إسرائيل لدى 

مملكة البحريـــن، متمنًيا له دوام 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي منصبـــه 
الجديـــد، كما جرى خـــالل اللقاء 
التباحـــث وتبـــادل اآلراء وتعزيز 
التعـــاون حول الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

المبارك يبحث التعاون مع 
السفير اإلسرائيلي

المنامة - بنا

تـــرأس رئيس هيئـــة األركان الفريق 
اجتمـــاع  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
لجنـــة الدفاع واألمن الوطني صباح 
العامـــة  بالقيـــادة  الخميـــس،  امـــس 
لقـــوة دفـــاع البحرين. وجـــرى أثناء 
الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث  االجتمـــاع 
الـــذي  بتطويـــر التعـــاون المشـــترك، 
من شـــأنه تعزيـــز عمليات التنســـيق 
بيـــن األجهـــزة العســـكرية واألمنيـــة 
بالمملكـــة وبمـــا يســـهم في ترســـيخ 
دعائـــم األمن ومرتكزات االســـتقرار 
للحفـــاظ على مكتســـبات ومقدرات 

الوطن.

حضـــر االجتماع رئيـــس األمن العام 
مديـــر  و  الحســـن،  طـــارق  الفريـــق 
اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس  أركان 
الركن الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود 
آل خليفـــة، و مســـاعد رئيـــس هيئة 
الركـــن  اللـــواء  للعمليـــات  األركان 
غانم إبراهيم الفضالة، وقائد سالح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي اللـــواء 
الركـــن بحري محمد العســـم، ومدير 
العمليـــات المشـــتركة اللـــواء الركـــن 
فـــؤاد ابراهيم الدوســـري، وعدد من 
كبار الضباط والمســـؤولين بالجهات 

المعنية.

تعزيز التنسيق بين األجهزة 
العسكرية واألمنية

رفع تنافسية المرأة البحرينية في ريادة األعمال... األنصاري:

محفظة لتنمية النشاط التجاري لصاحبات األعمال
عقـــدت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصاري اجتمـــاع عمل 
“عـــن بعد” مع الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحريـــن للتنميـــة  دالل الغيص، جرى 
خاللـــه بحث مجـــاالت وآليات تكثيف 
وتطويـــر التعاون المشـــترك بما يدعم 
للخطـــة  القادمـــة  المرحلـــة  توجهـــات 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة 
والخطط التطويرية للبنك ذات الصلة 

بتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، هنـــأت األنصاري 
الغيـــص علـــى تعيينها رئيســـًا تنفيذيًا 
للبنـــك، حيـــث أعربـــت لهـــا عـــن بالـــغ 
التمنيات بالتوفيق والســـداد لمســـيرة 
عملهـــا ضمـــن مســـؤولياتها الجديـــدة، 
واعتبـــرت، األمين العام للمجلس، هذا 
التكليف مؤشـــر ثقة يؤكد على متانة 
الـــدور الذي تتـــواله المـــرأة البحرينية 
في مجاالت التنميـــة كافة بما يؤهلها 
لتولي المزيد من المسؤوليات الوطنية 
فـــي مواقع صنع القرار المختلفة، ولما 

يبذلـــه القطاع المصرفـــي والمالي في 
البحرين من جهد ملموس في تطوير 
وتدريـــب الكفـــاءات الوطنيـــة بالنظر 
إلـــى الخبـــرة الطويلة التـــي تتمتع بها 

الرئيس التنفيذي للبنك. 
الطرفـــان  توافـــق  وخـــالل االجتمـــاع 
التوجهـــات  مواكبـــة  ضـــرورة  علـــى 
العالميـــة الحديثـــة في مجـــال تمكين 
وتمويل المؤسســـات الناشـــئة وتطور 

آليـــات احتضانهـــا، وتوفيـــر خدمـــات 
تطوير واختبار نماذج األعمال األولية 
المبتكـــرة، مـــع االســـتفادة مـــن أفضل 
الممارســـات الدولية في هـــذا المجال 
إليجاد خيارات تتناسب واحتياجات 
أكـــدت  وقـــد  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
األنصـــاري فـــي هـــذا الســـياق حـــرص 
المســـتمر؛  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
لتعزيـــز مجـــاالت الشـــراكة مـــع البنك 

والبناء على نتائج المبادرات النوعية 
رفـــع  فـــي  تســـاهم  التـــي  المشـــتركة 
مساهمة وتنافســـية المرأة البحرينية 
فـــي مجال ريـــادة األعمـــال مثل مركز 
البحرينيـــة  المـــرأة  قـــدرات  تنميـــة 
“ريـــادات” وتنويـــع الحلـــول التمويلية 
مـــن خـــالل محفظـــة تنميـــة النشـــاط 

التجاري لصاحبات األعمال.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الغيـــص حـــرص 
بنـــك البحريـــن للتنميـــة الدائـــم علـــى 
تطويـــر التعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة انطالقـــًا من توجهـــات الخطة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينية، 
وتلبيـــة احتياجـــات رائـــدات األعمال 
البحرينيات وتشجيعهن على االبتكار 
ودعـــم التوجهـــات الحديثـــة فـــي هذا 
فـــي  الرقمنـــة  كاســـتخدام  المجـــال 
مشـــروعاتهن ودخول مجاالت العمل 
فـــي  الرقمـــي  بالتحـــول  الصلـــة  ذات 

سوق العمل الحر.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

حميدان يشيد بجهود “الراشد التجارية” في توظيف المواطنين
التقـــى وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، جميـــل 
حميدان، مدير الموارد البشـــرية والشـــؤون اإلدارية 
بمجموعة الراشـــد التجارية، رئيس باركر وعدد من 

المسئولين في المجموعة والوزارة.
وأثناء اللقاء، اســـتعرض باركـــر خطة التوظيف في 
المجموعة للعام 2022، والتي تســـتهدف رفع نسب 
العمالـــة الوطنية في كافة فـــروع المجموعة بمملكة 
البحريـــن والمكتـــب الرئيـــس لهـــا، فضاًل عـــن برامج 
تطويـــر وتدريب الكـــوادر الوطنية ضمـــن برنامجي 
أشـــاد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  “ارتقـــاء”،  و  “فـــرص” 
حميـــدان بجهود المجموعة في توظيف المواطنين 
البحرينييـــن، مؤكـــًدا أهميـــة التركيـــز علـــى برامـــج 
التطويـــر والتدريـــب بمؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
واالهتمام بالموارد البشـــرية الوطنية لجعلها الخيار 

األفضل عند التوظيف لدى أصحاب العمل.
 مـــن جانبه، أكد باركر أن الكفـــاءات الوطنية أثبتت 
جدارتهـــا في مختلـــف المواقع اإلنتاجية بالشـــركة، 

مشـــيًدا بتعـــاون وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
مع منشـــآت القطـــاع الخاص لتوفيـــر األيدي العاملة 

الوطنية الماهرة ذات القدرات المهنية المناسبة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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االعتداءات الحوثية على السعودية واإلمارات جرائم حرب
الهجمات  الــبــحــريــن  مملكة  أدانــــت 
لميليشيا  ــة  ــمــتــواصــل ال اإلرهـــابـــيـــة 
المدنيين  تستهدف  الــتــي  الــحــوثــي 
الحيوية  والمنشآت  التحتية  والبنى 
ــرار في  ــقــ ــ ــت ــزع األمـــــن واالســ ــزعــ ــ وت
الــمــنــطــقــة والـــتـــي تــشــمــل الــهــجــمــات 
المرتكبة ضد أراضي المملكة العربية 
السعودية الشقيقة والتي أدى بعضها 

إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأدانت  البحرين  مملكة  واستنكرت 
الذي  اآلثم  اإلرهابي  االعتداء  بشدة 
مؤخًرا  الحوثي  ميليشيا  بــه  قامت 
ــارة  ــ عـــلـــى مـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة فــــي إمـ
العربية  اإلمـــــارات  بــدولــة  أبــوظــبــي 
عن  أسفر  والــذي  الشقيقة،  المتحدة 

آخرين  وإصابة  مدنيين  ثالثة  وفــاة 
أدانت اختطاف سفينة  بجروح، كما 
الشحن المدنية، الروابي، التي تحمل 
علم دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خالل كلمة مملكة البحرين 
لمملكة  الدائم  المندوب  ألقاها  التي 
الــبــحــريــن لـــدى األمـــم الــمــتــحــدة في 
نيويورك السفير جمال الرويعي، في 
لمجلس  المفتوحة  المناقشة  جلسة 
األمـــــن بـــشـــأن الـــحـــالـــة فـــي الــشــرق 

األوسط بما فيها قضية فلسطين.
وأشار  المندوب الدائم إلى أن مملكة 
ــداءات  ــتـ االعـ ــذه  هـ تعتبر  الــبــحــريــن 
الــحــوثــيــة عــلــى الــمــنــشــآت الــمــدنــيــة 
والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل 

ــكــافــة الــقــوانــيــن  ــا صـــارًخـــا ل ــاًك ــه ــت ان
الدولية واعتداًء سافًرا على أراضي 
البلدين، مؤكًدا تأييد المملكة لجميع 
تتخذها كل  التي سوف  اإلجــراءات 
من المملكة العربية السعودية ودولة 
للحفاظ  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
وسالمة  واستقرارهما  أمنهما  على 
كما  فيهما.  والمقيمين  المواطنين 
ــا الـــمـــنـــدوب الــــدائــــم الــمــجــتــمــع  ــ دعـ
ضد  حازمة  خطوات  التخاذ  الدولي 
أعمالها  تــؤكــد  الــتــي  الميلشيا  هـــذه 
اإلجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل 
واستقرار  أمــن  على  خطيًرا  تهديًدا 

المنطقة والعالم.
الــشــرق  فــي  الــســالم  ــول عملية  وحــ

ــم  ــدائـ ــد الـــمـــنـــدوب الـ ــ األوســــــــط، أكـ
ــيــة  ــدول أهــمــيــة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود ال
الشرق  في  السالم  بعملية  المتعلقة 
بين  المفاوضات  واستئناف  األوسط 

سعًيا  واالسرائيليين  الفلسطينيين 
الفلسطينية  القضية  تــســويــة  نــحــو 
وفق حل الدولتين واستناًدا لقرارات 

الشرعية الدولية.

وقال إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية 
تحرك المجتمع الدولي من أجل وضع 
ــة شــامــلــة لــمــعــالــجــة الــتــحــديــات  ــ رؤي
واالقــتــصــاديــة،  والسياسية  األمنية 
يبدأ  اإلنسانية  بــاألوضــاع  فالنهوض 
وتــوفــيــر مسببات  الـــســـالم،  ــإحــالل  ب
المنطقة  لكل دول  األمن واالستقرار 
األوســط  الشرق  منطقة  وأن  خاصة 
مسبوقة  غير  تحديات  اليوم  تواجه 
تتطلب مزيًدا من العمل الفاعل الذي 
يستلزم التعاون بين جميع األطراف 
ــــســــالم الـــمـــســـتـــدام فــي  لــتــحــقــيــق ال
المنطقة  إمكانات  وإطــالق  المنطقة، 
من خالل توثيق التعاون في مختلف 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

وزير المالية: مواصلة الجهود نحو تحقيق التعافي االقتصادي
تعزيز االستثمار بمختلف القطاعات تحقيقاً ألهداف التنمية المستدامة

ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي  أكـــد وزيــ
أن  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ 
مختلف  فــي  االســتــثــمــار  تعزيز  مــواصــلــة 
التنمية  عجلة  لرفد  الحيوية  القطاعات 
أجل  مــن  تعمل  أولــويــة  تعد  االقتصادية 
في  يسهم  بما  البحرين  مملكة  تحقيقها 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك 
كافة  تنفيذ  عــلــى  الــعــمــل  مــواصــلــة  عــبــر 
الموضوعة  المبادرات والبرامج والخطط 
وفقًا لرؤى وتطلعات عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتماشًيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة.

التنفيذي  الــمــديــر  لــقــائــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الدول  لمجموعة  الدولي  النقد  بصندوق 

الخاص  والــمــبــعــوث  والــمــالــديــف  العربية 
لألمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 
الوزير  لفت  حيث  الدين،  محيي  محمود 
جهودها  تواصل  البحرين  مملكة  أن  إلى 

ــافـــي االقـــتـــصـــادي  ــعـ ــتـ نـــحـــو تــحــقــيــق الـ
ــمــالــي مما  والـــوصـــول إلـــى االســـتـــقـــرار ال
يــســهــم فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
تبادل  استمرار  إلــى  مشيًرا  المستدامة، 
الــتــجــارب والــخــبــرات مــع صــنــدوق النقد 
المجالين االقتصادي والمالي  الدولي في 
األهــداف  يحقق  بما  كافة  األصــعــدة  على 

المنشودة.
الجهود  مناقشة  اللقاء  خــالل  جــرى  كما 
لدعم  الدولي  النقد  صندوق  يبذلها  الــذي 
الــنــمــو االقــتــصــادي الــعــالــمــي، إلـــى جانب 
االهتمام  ذات  القضايا  من  عــدد  مناقشة 

المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

فرص عمل واعدة للمواطنين وتنفيذ مشروعات كبيرة
البحرين حريصة على التخفيف من تداعيات كورونا... خالد بن عبداهلل:

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــــب رئ ــائ ــ ــد ن ــ ــ أك
المالية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  رئيس 
الــمــالــي الشيخ  واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، حرص مملكة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة عــاهــل الــبــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الــعــالقــات  تــعــزيــز  عــلــى  خليفة،  آل  حــمــد 
ــع الــمــؤســســات والــهــيــئــات  ــاون مـ ــعـ ــتـ والـ
الــدولــي،  النقد  صــنــدوق  السيما  األممية، 
الــتــي  ــتــداعــيــات  ال ــأة  وطــ مـــن  للتخفيف 
)كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها 

19( على العالم بأسره.
تنفذ  وهـــي  الــبــحــريــن  مملكة  “إن  وقـــال 
إلى  الرامية  خطتها  وأولــويــات  مــبــادرات 
التعافي االقتصادي، لتضع نصب  تحقيق 
الــواعــدة  العمل  فــرص  خلق  دائــًمــا  عينها 
عبر  الــنــمــو  وتــيــرة  وتــســريــع  للمواطنين، 
القطاعات  وتنمية  اإلجـــــراءات  تسهيل 
المساهمة  مواصلة  من  لتمكينها  الواعدة 

بشكل فاعل وإيجابي في الناتج المحلي 
البيئة  تحفيز  عــلــى  والــعــمــل  ــي،  اإلجــمــال
تنموية  مشاريع  خــالل  مــن  االقــتــصــاديــة 
والــريــادي  المهم  الموقع  باستثمار  كبرى 
لممارسة األعمال  للمملكة، بوصفها مركًزا 

واألنشطة”.
جاء ذلك لدى استقباله امس بمكتبه في 
المالية  ــر  وزيـ بــحــضــور  القضيبية،  قــصــر 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
النقد  صــنــدوق  فــي  الــعــربــيــة  للمجموعة 
بمناسبة  الــديــن،  محيي  محمود  الــدولــي 

زيارته المملكة.

خالد  الشيخ  اعــرب  اللقاء،  مستهل  وفي 
بن عبد هللا آل خليفة عن أمنياته لمحيي 
ــنــجــاح فــي منصبه  ــديــن بــالــتــوفــيــق وال ال
النقد  صندوق  ثقة  يعكس  الــذي  الجديد 
الــدول  الــدولــي فــي قــدرتــه على مساندة 
االقــتــصــاديــة،  أهــدافــهــا  لتحقيق  العربية 

وتشجيع فرص النمو لديها.
ــدور الــمــهــم الــــذي يــضــطــلــع به  ــالـ ه بـ ونـــــوَّ
في  ومساهمته  ــي،  ــدول ال النقد  صــنــدوق 
وقياس  العالمي،  المالي  االستقرار  تعزيز 
من  الحد  فــي  وجــهــوده  النمو،  مــؤشــرات 
الفقر، واتخاذ التدابير الالزمة للتعامل مع 

تحديات التغير المناخي.

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
النقد  صــنــدوق  فــي  الــعــربــيــة  للمجموعة 
الدولي، عن شكره وتقديره لنائب رئيس 
االستقبال،  حسن  على  ــــوزراء  ال مجلس 
الخطوات  على  نفسه  الــوقــت  فــي  مثنًيا 
لتوفير  الــبــحــريــن  مملكة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
الحماية الصحية واالجتماعية للمواطنين 
االستثنائية  الــظــروف  خــالل  والمقيمين 
عن  نجمت  والــتــي  العالم،  يشهدها  التي 
أن  إلى  كذلك  والفًتا  الجائحة،  تداعيات 
التعافي  لخطة  البحرين  مملكة  إطـــالق 
استشرافية  نــظــرة  عــن  تنم  االقــتــصــادي 
قادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

فرص عمل للطلبة البحرينيين في القطاع السياحي
الزياني: تأهيل الكوادر البشرية وفقا ألفضل المعايير العالمية

والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر  أكــد 
الــبــحــريــن  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
للسياحة والمعارض زايد  الزياني حرص 
الــالزم؛ من  الدعم  تقديم كل  الهيئة على 
للضيافة  فــاتــيــل  بــكــلــيــة  ــنــهــوض  ال أجـــل 
بدورها  القيام  من  وتمكينها  وتطويرها 
في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقا 
ألفضل المعايير العالمية المعمول بها في 
قطاع الضيافة والسياحة، مشيرا إلى أن 
ذات  المشروعات  أحد  تعتبر  الكلية  هذه 
إضافة  السياحة،  لهيئة  بالنسبة  األولوية 
المنشآت  ــد  ــدا فــي رفـ الــمــهــم جـ لـــدورهـــا 
الهيئة  مــشــروعــات  فيها  بــمــا  الــســيــاحــيــة 
الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة بــالــعــنــاصــر ذات 

الخبرة والمدربة.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوزير زايد 
مقرها  في  للضيافة  فاتيل  لكلية  الزياني 

بمنطقة الجسرة بحضور الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر 
المدير  استقبالهما  في  كان  حيث  قائدي، 
بن  خــالــد  الــشــيــخ  للكلية  الــجــديــد  ــعــام  ال
الزيارة  تضمنت  حيث  خليفة،  آل  خليفة 
الــتــي تضم  الكلية  مــرافــق  ــل  داخـ جــولــة 
العملي،  للتدريب  وأخرى  دراسية  قاعات 
ــدي على  ــر وقــائ ــوزي كــمــا اطــلــع كــل مــن ال

مناهج الكلية وخطط تطويرها.
إلى  الــزيــارة  الزياني خــالل  الوزير  وأشــار 
التدريبي  الـــذراع  تشكل  فاتيل  كلية  أن 
لــلــقــطــاع الـــســـيـــاحـــي كـــكـــل فــــي مــمــلــكــة 
في  الكلية  هــذه  دور  إلــى  الفتا  البحرين، 
البحرين  إستراتيجية  أهــــداف  تحقيق 
السياحية 2026-2022 وخلق فرص عمل 
المزيد  وجــذب  المواطنين،  أمــام  نوعية 
السياحة،  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــارات  مــن 

القطاع  لتطور  أساسية  كركيزة  ومكانتها 
ــي تــنــويــع مــصــادر  وتــحــقــيــق أهــــدافــــه فـ
الدخل ورفع مساهمته في الناتج المحلي 

اإلجمالي.
من جانبه، أوضح الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليفة أن العمل بدأ بالفعل على تطوير 
مختلف أركان العملية التعليمية في هذه 
الكلية، وتحقيق أهدافها في جعل مملكة 
ــلــتــدريــب فـــي مــجــال  ــبــحــريــن مـــركـــزا ل ال
مستوى  على  والسياحة  الضيافة  قطاع 
لــواحــدة من  األوســـط، وتحويلها  الــشــرق 
للضيافة  الفرنسية  فــاتــيــل  كــلــيــات  أكــثــر 
“هذا  وقــال  تميزا،  العالم  حول  المنتشرة 
مشوار طويل بدأناه اليوم ونحن مصرون 
بــإشــراف  فــيــه  والــنــجــاح  استكماله  عــلــى 
للسياحة  البحرين  هيئة  ومساندة  ودعم 

والمعارض”.

للقطاع  الــمــرتــقــب  الــتــعــافــي  أن  واعــتــبــر 
القطاع  هذا  استعادة  السياحي من شأنه 
العمل  فــرص  توليد  فــي  الــحــيــوي  ــدوره  لـ
مضاعفة  على  يشجع  مــا  وهــو  النوعية، 
الجهود؛ من أجل توفير الفرص التعليمية 

الشباب  إمكانات وقــدرات  تعزز من  التي 
قطاع  مــجــاالت  مختلف  فــي  البحريني 
ــضــيــافــة والـــســـيـــاحـــة، وتــمــكــيــنــهــم من  ال
ال  فــرص عمل حتى وهــم  الحصول على 
إلى  إضافة  الدراسة،  مقاعد  على  يزالون 

جذب  عبر  التعليمية  السياحة  تشجيع 
المزيد من الطالب الدوليين للدراسة في 
والقدرات  بالمهارات  وتزويدهم  الكلية، 
الــنــوعــيــة الـــالزمـــة لــلــنــجــاح والــتــمــيــز في 

حياتهم المهنية.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - وزارة الخارجية

ــة  ــ ــي ــارجــ ــخــ ــ ــل وزيــــــــــر ال ــ ــب ــ ــق ــ ــت اســ
الوزارة،  بمقر  الزياني،  عبداللطيف 
ــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا  امـ
البحرين  مملكة  لـــدى  االتــحــاديــة 
اللقاء،  خالل  وجــرى  بوكمان.  كاي 
ــات الــثــنــائــيــة  ــالقـ ــعـ ــراض الـ ــعـ ــتـ اسـ
ــبــحــريــن  الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن مــمــلــكــة ال
وما  االتحادية  ألمانيا  وجمهورية 
به من متانة وقوة في ظل  تتسم 
توطيد  عــلــى  ــمــتــبــادل  ال الـــحـــرص 
على  والتأكيد  الــصــداقــة،  عــالقــات 

الثنائي  الــتــعــاون  مــواصــلــة  أهمية 
واالرتقاء به إلى مستويات أرحب 
بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 
البلدين  على  والنفع  بالخير  ويعود 
إلى  إضافة  الصديقين،  والشعبين 
مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
المشترك  االهتمام  ذات  والقضايا 
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء، رئيس قطاع الشؤون 
أحمد  الخارجية  بــوزارة  األوروبية 

القرينيس.

توطيد العالقات مع ألمانيا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

األشغال وشؤون  وزارة  أعلنت 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
العامة  اإلدارة  مــع  وبالتنسيق 
ــوزارة الــداخــلــيــة، بأن  ــ لــلــمــرور ب
أعـــمـــال إنـــشـــاء مــبــنــى مــواقــف 
بــمــنــطــقــة  األدوار  ــددة  ــعــ ــ ــت مــ
شارع  غلق  تستدعي  المحرق، 
ــبـــدهللا لـــلـــمـــرور في  الــشــيــخ عـ

الــجــزء الــمــحــصــور بــيــن شــارع 
 1125 وطــريــق  سلمان  الشيخ 
إلى  المرورية  الحركة  وتحويل 

الطرق المحيطة.
الموقع  فــي  العمل  يتم  ســوف 
المذكور غدا الجمعة من الساعة 
 5:00 الساعة  إلى  5:00 صباحًا 

مساًء.

غلق شارع الشيخ عبداهلل بداعي إنشاء مبنى للمواقف



local@albiladpress.com

الجمعة 21 يناير 2022 - 18 جمادى الثانية 1443 - العدد 4847
04

قام وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
بزيـــارة تفقديـــة إلـــى ســـوق المنامـــة 
سلســـلة  ضمـــن  وذلـــك  المركـــزي، 
والجـــوالت  الميدانيـــة  الزيـــارات 
التفقدية لالطالع على سير المشاريع 
التطويريـــة والخدميـــة، والتـــي تدعم 
أهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ، 
حيـــث يأتـــي تنفيـــذ هـــذه المشـــاريع 
التطويرية ذات الطابـــع الخدمي بناًء 
على موافقة مجلس الوزراء برئاســـة  
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.
أطلـــع  التفقديـــة،  الزيـــارة  وخـــالل 
الوزير علـــى أعمال التطوير والصيانة 
المنفـــذة فـــي مرافـــق الســـوق والتـــي 
تصـــب في خدمـــة التجـــار ومرتاديه، 
لتنفيـــذ  تســـعى  الـــوزارة  أن  مؤكـــدًا 
الخطـــة االســـتراتيجية الراميـــة إلـــى 
إنشـــاء وتطوير األســـواق النموذجية 
والحديثـــة، والتـــي تلبـــي احتياجـــات 

المواطنين والمقيمين.
وأشـــار الوزير إلى أن السوق المركزي 
يعـــد  المنامـــة  العاصمـــة  فـــي  الكائـــن 
واحـــًدا مـــن أبـــرز األســـواق المركزية، 
حيـــث تبلـــغ مســـاحته 141 ألـــف متـــر 
مربـــع ويشـــمل 3 مجمعـــات تجاريـــة، 
وهـــي مجّمع اللؤلؤ التجـــاري، ومجمع 
المارينـــا مـــول، وأســـواق رامـــز، الفًتـــا 
إلـــى أنـــه تـــم االطـــالع علـــى الخطـــة 
ومنطقـــة  للمجمعـــات،  التطويريـــة 
المنطقـــة  فـــي  الشـــاحنات  وقـــوف 
الشـــمالية مـــن الســـوق، ومـــن المؤمل 
البدء في تشـــغيله خـــالل الربع الثاني 

من العام الجاري.
وأضاف الوزير أن أعمال التطوير قيد 
التنفيذ بســـوق الخضـــروات والفواكه 
واللحوم، باإلضافة إلى سوق األسماك 

المـــزاد  كمنطقـــة  األخـــرى  والمناطـــق 
ومنطقة الشحن والتفريغ.

وتابـــع أن الســـوق المركـــزي يعتبر من 
أهـــم المراكـــز التموينيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، والذي ُيشّكل مركزًا أساسيًا 
بمختلـــف  الغذائيـــة  الســـلع  لتمويـــن 
أنواعهـــا، الفًتـــا إلى أن ســـوق المنامة 
المركزي يشـــكل محورًا رئيسًا للحركة 
التجاريـــة المتخصصـــة في اســـتيراد 
المواد الغذائية من مختلف مصادرها 
بالعالـــم والتي تعـــرض جنبًا إلى جنب 

مـــع اإلنتـــاج المحلـــي مـــن المحاصيل 
الزراعية بالمملكة. 

علـــى  الـــوزارة  حـــرص  الوزيـــر  وأكـــد 
تطويـــر الســـوق الحيوي بما يتناســـب 
مع احتياجات المواطنين والمقيمين، 
الخدمـــات  توفيـــر  إلـــى  إضافـــة 
التطويريـــة كافـــة الســـتيعاب حاجـــة 

التجار والباعة.
وأشـــار إلـــى أن أعمـــال التأهيـــل فـــي 
صيانـــة  تشـــمل  المركـــزي،  الســـوق 
الدوريـــة  والمعاينـــات  المكيفـــات، 

ألنظمـــة التهوية، مـــع تخصيص فريق 
مـــدار  علـــى  يعمـــل  متكامـــل  صيانـــة 
الســـاعة، وتحسين مســـتوى اإلضاءة 
الداخليـــة، ومواصلـــة تطويـــر أعمـــال 
النظافـــة لجميـــع األســـواق، والممرات 

ومساحات الشحن والتفريغ.
ورافق الوزير خالل الجولة التفقدية، 
النائب سوســـن كمال، ووكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بن 
أحمـــد آل خليفـــة ، ومديـــر عـــام أمانة 
العاصمـــة محمـــد الســـهلي ، ورئيـــس 

مجلس أمانـــة العاصمة صالح طرادة، 
ومهندســـي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 

الوزارة.  
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت النائـــب سوســـن 
برئاســـة  الحكومـــة  توليـــه  مـــا  كمـــال 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مـــن اهتمام 
وحرص مســـتمر على تنفيذ المشاريع 
التطويريـــة والخدميـــة، منوهـــة بدور 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
تطويـــر  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 

للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 
والمقيمين.

كما أشـــادت كمال بجهـــود الوزارة في 
إنشـــاء وتطويـــر األســـواق المركزيـــة 
فـــي مختلف مناطـــق مملكة البحرين، 
الفتًة إلى أن أعمال التطوير والتوسع 
في إنشاء األسواق المركزية بالمملكة 
من شـــأنها تنشـــيط الحركـــة التجارية 
فـــرص اســـتثمارية، وتلبيـــة  وتوفيـــر 
المواطنيـــن  ومتطلبـــات  احتياجـــات، 

والمقيمين.

المنامة -  بنا

تشغيل “باركات” الشاحنات في “المركزي” خالل الربع الثاني
تأهيل السوق بفريق صيانة متكامل يعمل 24 ساعة ... خلف:

أعمــال التطويــر تشمــل ســوق الخضــراوات واللحــوم واألسمــاك ومنطقــة المــزاد

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــام 
رئيـــس  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة 
لموقـــع  تفقديـــة  بزيـــارة  والمعـــارض 
البحريـــن  خليـــج  ســـاحل  مشـــروع 
والواقع شمال منطقة خليج البحرين 
بالعاصمة بحضـــور الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
ناصر قائدي وعـــدد من المعنيين في 
الهيئة والشـــركة االستشارية المعينة 

باإلشراف على تنفيذ المشروع.
واطلـــع الوزير الزياني خـــالل الزيارة 
التفقديـــة علـــى عـــرض مـــن الشـــركة 
األعمـــال  نســـبة  حـــول  االستشـــارية 
المنجزة في المشـــروع منذ تدشـــينه 
فـــي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي ووتيرة 
اإلنجـــاز بهـــذا المشـــروع الـــذي يمتـــد 
علـــى مســـاحة تفـــوق 170 ألـــف متر 
مربـــع بواجهـــة ســـاحلية بطـــول 600 
متـــر، موزعـــة علـــى خمـــس قســـائم، 
مخصصـــة  منطقـــة  إلـــى  إضافـــة 
للمرافق الخدميـــة و425 موقفا عاما 

للمشروع.
كمـــا قام الوزيـــر زايد الزيانـــي بزيارة 
مشـــروع  لموقـــع  أخـــرى  ميدانيـــة 
قاللـــي  لســـاحل  البحريـــة  الواجهـــة 
والواقـــع علـــى الشـــارع المـــؤدي إلـــى 
بمحافظـــة  أمـــواج  جـــزر  منطقـــة 
المحرق، وذلك بمرافقة قائدي وعدد 
مـــن المعنييـــن فـــي الهيئة والشـــركة 
االستشـــارية المعينة لإلشـــراف على 
تنفيذ المشروع، وجرى خالل الزيارة 
االطـــالع علـــى مراحـــل ســـير العمـــل 
فـــي المشـــروع ومـــا يتـــم حاليـــا مـــن 

عمل علـــى إتمام مرحلـــة دفان موقع 
المشـــروع وبنـــاء الحاجـــز الصخـــري 
للموقع البالغ مســـاحته 100 ألف متر 
مربع ويمتد على مسافة 2 كيلومتر.

وأكـــد وزيـــر الصناعـــة  خـــالل هاتين 
الزيارتين أن كال من مشـــروع ساحل 
خليـــج البحريـــن ومشـــروع الواجهة 
يندرجـــان  قاللـــي  لســـاحل  البحريـــة 

فـــي إطار تحقيـــق أهـــداف المخطط 
اإلســـتراتيجية  للخطـــة  الهيكلـــي 
الســـياحية لمملكة البحريـــن لألعوام 
إطالقهـــا  تـــم  التـــي   2026  -  2022

البحريـــن  هيئـــة  قبـــل  مـــن  مؤخـــرًا 
للســـياحة والمعـــارض والتـــي تندرج 
التعافـــي االقتصـــادي،  تحـــت خطـــة 
منوها بما سيشكله هذان المشروعان 

مـــن إضافة جديدة؛ لتعزيز الســـياحة 
الداخلية في مملكة البحرين، إضافة 
إلى جذب المزيد من الزوار والسياح 

من خارج مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

الزياني: مشروعان جاذبان لسّياح الداخل والخارج
متفقًدا وتيرة اإلنجاز في ساحلي خليج البحرين وقاللي
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1639 طفل تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا

خالل اليومين األول والثاني من بدء تطعيم الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً بتطعيم )فايزر - بيونتيك(

أشــادت وزارة الصحــة باالقبــال الكبيــر ألخــذ التطعيــم المضاد لفيروس كورونا )فايــزر - بيونتيك( للفئة العمرية 5 إلى 11 عاًما بمركز التطعيم بمجمع ســترة 
التجاري، مما يعكس وعي أولياء األمور بأهمية التطعيم في رفع االستجابة المناعية للجسم وحماية للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي.

بصحبـــة  األمـــور  أوليـــاء  بـــادر  وقـــد 
أطفالهـــم بالتواجد في مركز التطعيم 
بحســـب  التجـــاري  ســـترة  بمجمـــع 
المواعيـــد المحـــددة لتلقـــي أطفالهـــم 
للتطعيـــم، حيث شـــهد المركز حضورا 
واســـعا ممن بادر بالتســـجيل للتطعيم 
عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  أن  بعـــد 
فتـــح باب التســـجيل للتطعيم المضاد 

لفيروس كورونـــا للفئة العمرية 5 إلى 
11 فـــي إطـــار وصول الدفعـــة األولى 
من تطعيم )فايزر - بيونتيك( الخاص 

بهذه الفئة العمري.
والكـــوادر  العمـــل  فـــرق  قامـــت  وقـــد 
فـــي  طفـــل   1639 بتطعيـــم  العاملـــة 
بـــدء  مـــن  والثانـــي  األول  اليوميـــن 
تطعيـــم الفئة العمريـــة 5 إلى 11 عامًا 

بتطعيم )فايزر - بيونتيك( .
وزارة  الصدد،جـــددت  هـــذا  وفـــي 
الصحـــة الدعـــوة لكافة أوليـــاء األمور 
الراغبيـــن فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن 
الفئـــة العمرية المذكـــورة إلى المبادرة 
بتســـجيل أطفالهـــم ألخـــذ التطعيـــم، 
عبر تطبيق “مجتمع واعي” أو الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 

إلـــى  مشـــيرًة   ،healthalert.gov.bh
أن التطعيم ســـيكون متاًحا في مركز 
التطعيـــم بمجمع ســـترة التجاري، كما 
يتطلب التســـجيل موافقـــة ولي األمر 
قبـــل أخذ التطعيـــم للراغبين من هذه 
إضافـــة  المذكـــورة،  العمريـــة  الفئـــات 
إلـــى وجـــود مرافـــق معهـــم عنـــد أخذ 

التطعيم.

رحـــب كل مـــن رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
البالد مؤنس المردي، والرئيس التنفيذي 
أحمد البحر بزيارة مؤســـس نادي أطفال 
منصـــة اإلبداع المدرب ســـمير نور الدين 
مـــن  المدربـــات ومجموعـــة  مـــن  وعـــدد 
تـــم  األطفـــال والناشـــئة ضمـــن برنامـــج 
تنظيمه بالتعاون مع أسرة تحرير ملحق 
“أجيـــال البـــالد” بمناســـبة االحتفال بيوم 

الطفل الخليجي.
وشـــمل البرنامـــج الذي شـــارك فيـــه عدد 
مـــن األطفـــال والناشـــئة حضورًيـــا فـــي 
مبنـــى الصحيفـــة وعبر االتصـــال المرئي 
“زووم” التعـــرف على جوانـــب من العمل 
الصحفـــي، حيـــث قـــدم رئيـــس التحرير 
نبـــذة مختصرة حـــول أقســـام الصحيفة 
والمهـــام الوظيفيـــة للصحفيين واألطقم 
اإلداريـــة والفنيـــة، فيمـــا ألقـــى الرئيـــس 
التنفيـــذي كلمة قصيرة تنـــاول فيها أهم 
متطلبات نجـــاح الصحافي أو اإلعالمي، 
كمـــا تطـــرق إلـــى تجربـــة الصحيفـــة في 
إصـــدار ملحـــق “أجيـــال البـــالد” كتجربة 
وثقافـــة  صحافـــة  مجـــال  فـــي  واعـــدة 
الطفل، فيما تحدثت مدير أول المبيعات 
والتسويق واالشـــتراكات دليلة أرناؤوط 
حول أهمية مثل هذه األنشـــطة الســـيما 
وأنهـــا تدخـــل في إطـــار مبادرة “ســـفراء 
الطفولـــة”، وترفد تجربة “أجيـــال البالد” 
في اكتشـــاف مواهب األطفال والناشئة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وخصوًصـــا في 

مجال الكتابة.

وفي الجـــزء الثاني من برنامـــج الزيارة، 
فـــي  األولـــى  المجموعـــة  انتظمـــت 
اإلجـــراءات  وفـــق  المحاضـــرات  قاعـــة 
عبـــر  الثانيـــة  والمجموعـــة  االحترازيـــة 
للمشـــاركة  “زووم”؛  المرئـــي  االتصـــال 
فـــي الـــدورة التدريبـــة التي حاضـــر فيها 
مشـــرف تحرير المالحق بصحيفة البالد 
ســـعيد محمد ســـعيد بعنـــوان “اإلعالمي 

الصغير”، وشـــارك المتدربون في النقاش 
والتمارين التي شملت تعريفات مبسطة 
للفئـــة المســـتهدفة حول اإلعـــالم وفنون 
الكتابة الصحافية وكيفية االستفادة من 
منصـــات التواصل االجتماعـــي واإلعالم 
الرقمـــي، باإلضافـــة إلـــى مبادئ ميســـرة 
حول فـــن الكتابة وكيفية اختيار األفكار 

وترجمتها إلى نصوص مميزة للقراءة.

.. وفتـــح بـــاب المشـــاركة فـــي مســـابقة 
“اإلعالمي الصغير”

أجيـــال”  “ملحـــق  تحريـــر  أســـرة  دعـــت 
منصـــة  أطفـــال  نـــادي  مـــع  وبالتعـــاون 
والمشـــاركين  النـــادي  أعضـــاء  اإلبـــداع 
فـــي دورة “اإلعالمي الصغير” للمشـــاركة 
فـــي مســـابقة الكتابة التـــي خصصت لها 
الصحيفـــة ثالث جوائز مالية: 100 دينار 

للفائـــز األول، و50 دينارا للفائزين الثاني 
والثالث.

وبإمـــكان الراغبين المشـــاركة فـــي كتابة 
موضوعات حرة يتم اختيار أفكارها من 

بين هذه العناوين: 
-1 فكرة سفراء الطفولة.

-2 نادي أطفال منصة اإلبداع.
-3 ملحق أجيال البالد.

وبإمكان الراغبين بالمشـــاركة االستعانة 
بأوليـــاء أمورهـــم وذويهـــم فـــي اختيـــار 
الفكـــرة وكتابتهـــا بشـــكل متميـــز على أال 
يزيـــد عـــدد الكلمات عـــن 300 كلمة، وتم 
تحديـــد نهايـــة شـــهر ينايـــر 2022 كآخـــر 
موعد الســـتالم المشـــاركات التي ســـيتم 
Ajyal@ :تلقيهـــا على البريـــد اإللكتروني

.albiladpress.com

مشاركون حضوريا وعبر االتصال المرئي في دورة “اإلعالمي الصغير”
بالتعاون بين “أجيال البالد” ونادي أطفال منصة اإلبداع

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

اســـتمرت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
والطاقـــات  الجهـــود  كافـــة  بتكثيـــف 
لشـــفط  للطـــوارئ؛  فريـــق  بتشـــكيل 
تجمعات مياه األمطـــار في مجمعات 
المنطقة الجنوبيـــة كافة بالتعاون مع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني، حيث تم توفير 
26 صهريجـــًا لشـــفط تجمعـــات ميـــاه 
األمطـــار، بـــدًءا مـــن المواقـــع الطارئة 
والرئيســـة  العامـــة  الشـــوارع  وعلـــى 

وقرب المنازل واألحياء السكنية.
وقد بلـــغ عـــدد بالغات ميـــاه األمطار 
المستلمة في اآلونة األخيرة 57 بالغًا 
تمـــت مباشـــرتها علـــى الفـــور من قبل 
فريـــق الطوارئ. وتم شـــفط تجمعات 
ميـــاه األمطـــار فـــي نحـــو 101 موقع. 
وبلغ عدد الشـــحنات التي تم شـــفطها 
 4.225.000 بمقـــدار  شـــحنة،   845

جالون.
وقـــد تم تنفيذ العمـــل في عدة مواقع 
هي مدينة عيســـى ومدينـــة زايد في 

16 موقعـــا، وبلغـــت عـــدد الشـــحنات 
العمـــل  واســـتمر  شـــحنة.   131 فيهـــا 

في شـــفط ميـــاه األمطار فـــي كل من 
ســـند  وهـــورة  النويـــدرات  منطقتـــي 

بمعـــدل 8 مواقع، وتم شـــفط عدد 33 
شحنة.

أما في منطقتـــي الحجيات والبحير، 
فقـــد تم شـــفط المياه فـــي 10 مواقع 
منطقـــة  وفـــي  شـــحنة،   111 عـــدد 
البوكوارة تم شـــفط مياه األمطار في 
عدد 29 موقعا وبلغت عدد الشحنات 
257 شـــحنة. وفـــي الرفـــاع الشـــرقي 
والغربـــي، بلـــغ عـــدد المواقـــع التي تم 
تنفيـــذ العمـــل فيها 21 موقعـــًا بمعدل 

شفط 260 شحنة من مياه األمطار. 
وفـــي منطقتي جـــري الشـــيخ وعالي 
تم شـــفط المياه مـــن 9 مواقع بمعدل 
28 شـــحنة. وفـــي مناطق الزالق ودار 
كليب وســـافرة تم تنفيذ العمل في 6 
مواقـــع عدد 15 شـــحنة. وفي منطقة 
عوالي تم شـــفط الميـــاه في موقعين 

بمعدل عدد 10 شحنات.

تلقي 57 بالغاً باشرها فريق الطوارئ فورا ... بلدية المنطقة الجنوبية:

26 صهريجًا تشفط تجمعات األمطار من نحو 101 موقع
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  اســـتقبل 
لحقـــوق اإلنســـان علي الدرازي، رئيســـة 
االتحاد النسائي البحريني أحالم رجب، 
بحضور رئيس لجنة الحقوق والحريات 
الصالـــح،  فوزيـــة  بالمؤسســـة  العامـــة 
إدارة  مجلـــس  عضـــوات  مـــن  وعـــدد 
االتحاد النســـائي البحريني، وذلك بمقر 
المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف.

ونوه الدرازي بالدور البارز الذي تضطلع 
به المرأة البحرينية في شتى المجاالت، 
الســـيما مســـاهمتها الفعالـــة في ســـياق 
جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة 
فيـــروس كورونـــا، مثمنا جهـــود االتحاد 
المـــرأة  ومســـاندة  دعـــم  فـــي  النســـائي 
بشـــكل دائـــم، ومؤكـــدا دعم المؤسســـة 

للجهـــود التـــي يبذلهـــا االتحـــاد لتحقيق 
األهداف المشـــتركة. كما تم بحث سبل 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز 
بين المؤسســـة واالتحاد لزيـــادة الوعي 
بأهميـــة تمكيـــن المـــرأة مـــن المشـــاركة 
السياســـي  المســـتوى  علـــى  الفعالـــة 
واالقتصـــادي والثقافـــي؛ كونها شـــريكا 
فاعـــال ورئيســـا فـــي المســـيرة التنموية 

المستدامة لمملكة البحرين.
مـــن جانبهـــن، أعربـــت رئيســـة االتحـــاد 
النســـائي البحريني عن خالص تقديرها 
للجهود التي تبذلها المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان لدعـــم المـــرأة، وعلـــى 
تعاونهـــا الدائـــم والبناء مـــع االتحاد بما 

يمكنه من القيام بالدور المنوط به.

تفعيل مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا

قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة 
العاصمة عمار ياســـر بأن هنالك 12 خدمة 
يختص بها القسم، منها اتخاذ اإلجراءات 
تجـــاه المخالفـــات والتـــي منهـــا مخالفات 
البنـــاء، ويعمـــل القســـم علـــى الحـــد مـــن 
المخالفـــات؛ للوصـــول إلى مدينـــة نظيفة 

وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأشـــار ياســـر على هامش استضافته من 
قبـــل مجلس أمانـــة العاصمة صبـــاح يوم 
أمـــس عبـــر تطبيـــق )زووم( بـــأن “ظاهـــرة 
الحظائـــر غيـــر المرخصة، كانت بالســـابق 
في مناطق نائية عن الزحمة، لكن بســـبب 
الزحـــف العمرانـــي أصبحـــت قريبـــة مـــن 

المناطق المأهولة”. 
وأوضـــح “أن البلديـــة اتخـــذت إجـــراءات 
أن  مردفـــا   ،2009 العـــام  منـــذ  تجاههـــا 
فـــي  يدخـــل  المرخصـــة  غيـــر  الحظائـــر 
متابعتهـــا أكثر من جهـــة حكومية، ويمنع 
قانـــون الصحـــة الجديد إنشـــاء مثل هذه 
الحظائـــر، وهنالـــك إجـــراءات تقـــوم بهـــا 

وزارة الصحة بهذا الشأن”.
وواصـــل “إن دور البلديـــة هـــو اســـتخدام 
ولقـــد  محلهـــا،  بغيـــر  المنطقـــة  تصنيـــف 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  اجتمعنـــا 
وأطلعناهم على طبيعـــة هذه المخالفات، 
وتقـــوم كل جهـــة بدورهـــا بهـــذا الجانـــب، 
وإدارة الصحـــة العامـــة تلجـــأ لإلجراءات 
الالزمـــة بذلـــك، والوقوف علـــى أضرارها 

الصحية والبيئة”.
وعلـــى جانـــب آخـــر، قال ياســـر “بالنســـبة 
للكراجـــات غيـــر المرخصـــة فـــي المنازل، 
والتـــي تمـــارس بعض األنشـــطة كتصليح 
قانونـــي  ســـند  لدينـــا  ليـــس  الســـيارات، 
عقـــد  تـــم  فلقـــد  وعليـــه  األمـــر،  لتنفيـــذ 
اجتماعـــات متعـــددة مـــع وزارة الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة والتي أكدت أنه من 

اختصاصها”.
هـــذه  ضـــد  إجـــراءات  “أخذنـــا  وتابـــع 
الكراجـــات بممارســـة نشـــاط بمـــكان غيـــر 
مرخص، فـــي حين تقـــوم وزارة الصناعة 
بأخـــذ إجرائها والمتعلق بممارســـة نشـــاط 
مـــن دون ســـجل، وبإجـــراءات تصـــل إلى 

النيابة العامة حتى يتم إزالة المخالفة”.
وفـــي حديث عـــن عمـــل الباعـــة الجائلين 
“وضعـــت  ياســـر  قـــال  المرخصيـــن،  غيـــر 
أمانة العاصمة شروط تنظيم عمل الباعة 
الجائليـــن؛ بســـبب أن هنالـــك مـــن يمارس 
ذلـــك بأماكـــن غيـــر ســـليمة، وبشـــكل غير 
منظـــم، وغيـــر نظيـــف، ولقـــد تـــم تحديد 
البضائـــع  لمصـــادرة  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
الموجـــودة للباعـــة المخالفيـــن بالتنســـيق 
مـــع وزارة الداخلية، ولقد تم تحديد عدد 

منهم في شارع 77”.
وزاد “تـــم رصـــد 50 بائعـــا مخالفـــا خـــالل 
هـــي  الحمـــالت  بـــأن  علمـــا   ،2020 العـــام 
شـــبه أسبوعية، ومنها لشـــارع 77 وشارع 
صعصعـــة والشـــوارع القريبة مـــن منطقة 
النعيـــم والتـــي يكثـــر بهـــا ســـكن العمالـــة 

اآلسيوية”.
الرقابـــة  قســـم  رئيـــس  بعدهـــا  وتطـــرق 
والتفتيـــش بأمانـــة العاصمـــة عمار ياســـر 
بقولـــه  البنـــاء،  مخالفـــات  عـــن  بحديثـــه 

“ينظـــم هـــذا األمر قانـــون تنظيـــم المباني 
لســـنة 1977، وكما ترون، فالتشريع قديم 
وعـــام، وال يوجـــد به اختصاصـــات كثيرة 
تمكنـــا من أخـــذ اإلجـــراءات، وعليه فلقد 
تم تغليـــظ العقوبات فـــي القانون الصادر 
بالعـــام 2014، حيـــث تصـــل الغرامـــة إلى 
20 دينـــارا أو إزالـــة المخالفـــة والتحويـــل 

للمحكمة”.
وأبان ياســـر “التعديل الجديد يشمل أخذ 
اإلجـــراءات وفـــق 3 قـــرارات منتظمة، ثم 
تحـــال القضيـــة للمحكمـــة للنظـــر بشـــأنها، 
ولقـــد غلظ القانـــون رقم 41 لســـنة 2014 
العقوبـــة، حيـــث يحكـــم عليـــه بغرامة من 
1000 دينـــار إلـــى 5000 دينـــار، وإذا كان 
الترخيص غيـــر موجود، فتكـــون الغرامة 
مـــن 5000 دينار إلـــى 10000 دينار كيفما 
قـــرارات  “تصـــدر  مبينـــا  القاضـــي”،  يـــرى 
إداريـــة معينـــة إلزالة المخالفـــات متى ما 
كان الضـــرر قائمـــا ســـواء على المـــارة، أو 

الصحة أو العامة”.
وأضـــاف “قـــد ال تكـــون األمـــور واضحـــة 
لـــدى الجيـــران، فيمـــا يخـــص بالتصاريح 
البلدية التي قد يختلف منها من جار إلى 
آخـــر، والتي ترتبط بتصنيـــف المنطقة أو 
العقار نفســـه، خصوصًا وأن أغلب مناطق 
البحرين تم إعادة تصنيفها بشـــكل كامل، 

يضـــاف إلـــى ذلـــك أخـــذ بعـــض الجيـــران 
للتراخيص قبل إقرار التصنيف الجديد”.

يرتبـــط  األمـــر  أن  “عـــن  ياســـر  وكشـــف 
بالحركـــة المروريـــة فـــي المنطقة، وحجم 
العقار، ومساحتها، وهي أمور كلها ُتدرس 
بدقـــة، والبلدية عليها إصـــدار التراخيص 

بما يتفق مع تصنيف المنطقة”.
وأوضـــح بـــأن “كل الخدمـــات بالبلدية تم 
وضعها وفق خطة جودة كاملة، تساعدنا 
التـــي  علـــى معرفـــة طبيعـــة اإلجـــراءات 
يجب اتخاذها، مع توحيد كافة إجراءات 
الرقابـــة والتفتيش، والتي وضعت أفضل 
الممارســـات بهذا الشأن، بعد اعتمادها من 
قبـــل الوزير، وعليـــه فالتوحيد قائم حاليا 

بين كافة الجهات البلدية بهذا الشأن”.
وفي ســـؤال عن الخطوات التي اتخذتها 
البلديـــة تجـــاه الحظائـــر غيـــر المرخصـــة 
بالعاصمـــة، أجاب ياســـر “قمنا بعمل حملة 
بمنطقة البرهامـــة، وتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بخصوص الحظائر غير المرخصة 
والتـــي بلغ عددهـــا 12 حظيرة، كما قامت 
وزارة التجـــارة بمخالفتهـــا لعـــدم وجـــود 

ترخيـــص، ورصـــد المختصون مـــن وزارة 
الصحة لألضرار الصحية الناتجة”.

وتابـــع “يضاف إليها المخالفات الموجودة 
فـــي منطقـــة الحـــزام األخضـــر، حيـــث ال 
يســـمح فيه بأي شـــكل بمنح أي ترخيص 
إلنشـــاء حظيـــرة”. وفـــي ســـؤال آخـــر عن 
والحيوانـــات  الدواجـــن  تربيـــة  ظاهـــرة 
األليفـــة بالبيـــوت ومـــا تســـببه مـــن إزعاج 
وروائـــح كريهـــة مزعجـــة للجيـــران، علق 
واضـــح  قانـــون  “هنالـــك  بالقـــول  ياســـر 
ينظـــم هـــذا الشـــأن، وهـــو قانـــون الصحة 
العـــام والصـــادر العـــام 2017 ، ولقد نصت 
إحدى مـــواده على عدم تربية الحيوانات 
بالمنـــازل، إال بأخـــذ ترخيص مـــن الجهات 
دراســـة  يتطلـــب  أمـــر  وهـــو  المختصـــة، 

الحالة”.
“الســـكينة  هنالـــك  أن  “أضـــف  وأردف 
العامة” والتي تختص بها وزارة الداخلية 
ويرتبط بوجود السكينة العامة بالمناطق 
مراكـــز  األمـــر  هـــذا  وتتابـــع  الســـكنية، 

الشرطة”.
وعـــن فتـــح النوافذ على منـــازل الجيران، 

أكـــد ياســـر “مصـــرح بـــه متـــى مـــا توفـــر 
االرتداد المناسب لذلك”.

وفي سؤال لـ “البالد” عن جدوى القرارات 
المتخذة تجـــاه المخالفين في البناء، في 
ظل تأخر اإلجراءات ضدهم، وتشجيعهم 
للجيران بالســـير في ذات المســـار”، أجاب 
عمـــار بقوله “يتم اتخـــاذ اإلجراءات تجاه 
المخالفيـــن بالتنســـيق مع النيابـــة العامة، 
مـــع حفظ حق المواطن بذلك، ومن خالل 

السير بثالثة إجراءات قضائية”.
المناطـــق  تصنيـــف  مســـألة  إلـــى  ولفـــت 
السكنية والتي تختص بها وزارة اإلسكان؛ 
ألنها من وقع العقد مع المســـتفيد، وتصل 
إلـــى  المخالفيـــن  تجـــاه  قـــرارات  بعـــض 
ســـحب الوحـــدة الســـكنية”. وفي ســـؤال 
آخـــر لــــ “البالد” عن عـــدد مخالفـــات البناء 
المرصودة في أمانة العاصمة خالل العام 
2021 أجـــاب ياســـر مختتمـــا بالقول “في 
المتوسط نقوم برصد من 700 إلى 1000 
مخالفـــة ســـنوية، وفـــي ســـنة 2021 تـــم 
رصد 1200 مخالفة بالعاصمة، عن طريق 

تقنية الرصد المتحرك”.

عمار ياسر لـ “^”: 1200 مخالفة بناء في العاصمة خالل 2021
12 حظيرة غير مرخصة بالبرهامة وال تصريح لبنائها بالحزام األخضر

نواب بريطانيون يستقون معلوماتهم من الهاربين في لندن
البحرين في طليعة دول العالم حقوقيا وملفها شفاف... “الميثاق النيابية”:

اســـتنكرت كتلـــة الميثـــاق النيابيـــة، مـــا تم 
تداولـــه مؤخرا عن تحركات داخل مجلس 
العمـــوم البريطانـــي، مبنية علـــى معلومات 
لمملكـــة  الحقوقـــي  الملـــف  عـــن  مغلوطـــة 
البحريـــن، معبرة عـــن اســـتغرابها من قيام 
نـــواب باســـتقاء معلوماتهـــم مـــن عناصـــر 
خارجـــة عـــن القانـــون وهاربـــة فـــي لنـــدن 
واعتبارها حقائق مســـلمة وهو أمر مشـــين 
وبعيد عـــن األعراف البرلمانية. فيما ثمنت 
الكتلـــة في الوقت ذاته الموقف المســـئول 
لعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني 
وفـــي مقدمتهـــم النائـــب بوب ســـتيوارت، 
الذي فند االدعـــاءات المضللة والمغلوطة. 
بالملـــف  اعتزازهـــا  عـــن  الكتلـــة  وأعربـــت 
يتمتـــع  والـــذي  البحريـــن  فـــي  الحقوقـــي 
بالشـــفافية والعمل الـــدؤوب لتعزيز مبادئ 
الحقوقيـــة  والمبـــادرات  اإلنســـان  حقـــوق 

البرلمـــان  مـــع  التواصـــل  عبـــر  الفريـــدة، 
المنتخـــب بإرادة شـــعبية حـــرة، مؤكدة أن 
البحريـــن في طليعـــة دول العالـــم حقوقيا 
خاصـــة مـــع تنفيـــذ سلســـلة مـــن البرامـــج 
اإلصـــالح  بمراكـــز  الرائـــدة  اإلصالحيـــة 
والتأهيـــل والتوســـع فـــي تطبيـــق أحـــكام 

قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأشادت كتلة الميثاق النيابية بتصريحات 
األوســـط  الشـــرق  لشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر 
الخارجيـــة  بـــوزارة  أفريقيـــا  وشـــمال 
مـــع  الوثيقـــة  العالقـــة  عـــن  البريطانيـــة 
الحكومة البحرينية ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي، حيـــث ســـبق للوزيـــر وأن التقـــى 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النـــواب رئيس 
الكتلـــة محمـــد السيســـي البوعينين خالل 

زيارته األخيرة للبحرين.
وأشـــار بيان الكتلة إلى النتائـــج اإليجابية 
لزيـــارة عـــدد مـــن النـــواب مؤخـــرا لمركـــز 

االصالح والتأهيل في “جو” وكذلك الزيارة 
المماثلـــة التـــي قام بهـــا عدد من الســـفراء 
المعتمديـــن لـــدى البحرين وفـــي مقدمتهم 
ســـفير المملكة المتحدة ، حيث اطلعوا عن 
قـــرب على اإلجراءات والخدمات المقدمة 
للنـــزالء وفـــي مقدمتهـــا الرعايـــة الصحية 

المتكاملة على مدار الساعة.

وثمـــن البيـــان التـــزام الجهـــات الحقوقيـــة 
ألي  الفوريـــة  باالســـتجابة  البحريـــن  فـــي 
شـــكوى قـــد تمثـــل شـــبهة انتهـــاك لحقـــوق 
اإلنســـان، وذلـــك عبـــر العديـــد مـــن اآلليات 
الوطنيـــة لتعزيـــز وحماية حقوق اإلنســـان 
بشـــكل مســـتقل، ومن ذلك األمانـــة العامة 
الخاصـــة  التحقيـــق  ووحـــدة  للتظلمـــات 
ومفوضية حقوق الســـجناء والمحتجزين 

والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
ودعـــت كتلـــة الميثـــاق النيابيـــة إلـــى عدم 
مضللـــة  ادعـــاءات  أي  وراء  االنســـياق 
ومواقـــف منحازة من قبـــل أطراف معلوم 
عداؤهـــا للبحريـــن وإنجازاتهـــا فـــي مجال 
ترحيبهـــا  عـــن  معبـــرة  اإلنســـان،  حقـــوق 
العمـــوم  مجلـــس  أعضـــاء  مـــع  بالتواصـــل 
المنجـــزات  علـــى  للتأكيـــد  البريطانـــي 
الحقوقية والبرامـــج اإلصالحية المتقدمة 
التـــي تتبناها البحريـــن في مراكز اإلصالح 

والتأهيل.

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صرحت مديـــر إدارة الشـــؤون الصحية 
واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخليـــة المقدم 
فاطمـــة عمـــر عبدالغفار بأنه تـــم تفعيل 
بعـــد،  عـــن  الطبيـــة  خدمـــة االستشـــارة 
وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة 
من قبـــل الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
وأوضحـــت بـــأن اإلدارة تســـعى لخدمة 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  جميـــع 
وعائالتهم بشـــكل مســـتمر دون الحاجة 
للتردد على المركز الصحي لألمن العام؛ 
بهدف الحفاظ على ســـالمتهم وتطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة كافة؛ 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت مدير إدارة الشؤون الصحية 

لمنتســـبي  يمكـــن  بأنـــه  واالجتماعيـــة 
االستشـــارات  طلـــب  الداخليـــة  وزارة 
طلـــب  البســـيطة،  والصحيـــة  الطبيـــة 
التحاليل المختبرية، وتجديد الوصفات 
الطبيـــة لألمـــراض المزمنة عبـــر تطبيق 
“الواتساب” على الرقم 39788490، كما 
يمكنهم االســـتفادة مـــن خدمات العالج 
الطبيعـــي التـــي تشـــمل تقييـــم الحالـــة 

الصحية، وتقديم النصح واإلرشـــاد من 
خـــالل الرقـــم 39788497، مشـــيرًة إلى 
أنـــه يمكـــن للراغبين من االســـتفادة من 
هـــذه الخدمـــة التواصـــل علـــى األرقـــام 
المذكـــورة خـــالل فترة الدوام الرســـمي 
)األحـــد إلـــى الخميس( من كل أســـبوع، 
مـــن الســـاعة 7 صباحـــًا حتى الســـاعة 2 

مساًء.

العامـــة  بـــاإلدارة  الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة  أعلنـــت 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة عـــن إطالق خدمـــة إصدار 
شـــهادة التوظيـــف الحكومـــي للـــوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة إلكترونيًا عبـــر بوابة الحكومـــة اإللكترونية 

.Bahrain.bh
وأشـــارت إدارة المعلومـــات الجنائيـــة إلـــى أنهـــا تســـعى 
لتقديم كافة خدماتها بشـــكل رقمي للتماشي مع الخطة 
االســـتراتيجية لإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
والتي تهدف من خاللها إلى تحقيق التحول اإللكتروني 
لكافـــة الخدمات التـــي توفرها فضال عـــن األنظمة التي 
تقوم عليها، وهو ما ســـيؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة 

وفاعلية الخدمات الُمقدمة ورفع مستوى اإلنتاجية.
وأوضحـــت اإلدارة بأنـــه علـــى الراغبين بإصدار شـــهادة 
التوظيـــف الحكومـــي الدخـــول عبـــر بوابـــة الحكومـــة 
االلكترونيـــة واختيـــار أيقونـــة اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلة الجنائية، وبعدها اختيار شـــهادة ُحسن السيرة، 
ومن ثم الغرض من إصدار الشهادة “العمل لدى الوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة فـــي البحريـــن”، داعيـــة كافـــة 

المســـتفيدين مـــن خدمـــات إدارة المعلومـــات الجنائيـــة 
إلى االستفادة إلكترونيًا من الخدمة المذكورة من أجل 

توفير الوقت والجهد وسرعة اإلنجاز.

ال حاجة للتردد على المركز الصحي لألمن العام

المقدم فاطمة: تفعيل خدمة االستشارة الطبية عن بعد
إصدار شهادة التوظيف الحكومي “إلكترونًيا”
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غلق محلين تهربا من “المضافة” و5 سنوات سجًنا ألصحابها
واصلـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
الجهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  والســـياحة 
تكثيـــف  لإليـــرادات  الوطنـــي 
الحمالت التفتيشية على المحالت 
والمنشـــآت التجاريـــة، حيث قامت 
ومنشـــأة  محـــالً   146 بتفتيـــش 
تجاريـــة فـــي مختلـــف محافظـــات 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لالطـــالع 
علـــى جاهزيـــة المنشـــآت التجارية 
لتطبيـــق القيمـــة المضافة بنســـبتها 
األساســـية المعدلـــة ونشـــر الوعـــي 
اتباعهـــا خـــالل  الواجـــب  باآلليـــات 

هذه المرحلة. 
وتـــم خـــالل الحمـــالت التفتيشـــية 

تســـتوجب  مخالفـــة   118 رصـــد 
فـــرض الغرامـــات اإلداريـــة التي قد 
تصل إلـــى 10 آالف دينـــار بحريني 
وفقـــًا لقانون القيمـــة المضافة، إلى 
جانـــب رصـــد بعـــض الحـــاالت التي 
قـــد تعـــد مـــن حـــاالت التهـــرب مـــن 
القيمة المضافة وفًقا لقانون القيمة 
المضافـــة والتـــي اســـتوجبت غلـــق 

محلين اثنين تحفظيًا. 
وبنـــاًء عليـــه، فـــإن وزارة الصناعـــة 
والتجـــارة والســـياحة بالتعـــاون مع 
الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات بصـــدد 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية حيال 
المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت 
ارتكابـــه إحـــدى جرائـــم التهرب من 

القيمـــة المضافـــة - والتـــي قد تصل 
عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات 
والغرامـــة التي تعـــادل ثالثة أمثال 

القيمـــة المضافة المتهرب عنها- إلى 
الجهات المختصة لتحريك الدعوى 

الجنائية في مواجهته. 

مـــن جانبـــه، أكـــد الجهـــاز الوطنـــي 
جهـــود  تضافـــر  أهميـــة  لإليـــرادات 
األطـــراف المعنيـــة كافـــة؛ إلنجـــاح 
المراحل المختلفة للتطبيق، وشدد 
وكافـــة  المســـتهلكين  دعـــوة  علـــى 
المواطنيـــن والمقيمين إلـــى تقديم 
الشـــكاوى عند مالحظة أية مخالفة 
أو تجـــاوز لقانـــون القيمـــة المضافة 
أو تطبيق القيمة المضافة بنســـبتها 
األساسية المعدلة وذلك عبر قنوات 

التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المســـتهلكين 
وقطـــاع األعمـــال للتواصـــل وطرح 
االستفســـارات حـــول كل مـــا يتعلق 
التواصـــل  عبـــر  المضافـــة  بالقيمـــة 

الرقـــم  علـــى  االتصـــال  مركـــز  مـــع 
أحـــد  مـــع  للتواصـــل   80008001
المختصيـــن المتواجدين على مدار 
الســـاعة، طـــوال أيـــام األســـبوع، أو 
إرسال االستفسارات أو المالحظات 
vat@nbr. على البريـــد اإللكتروني
gov.bh إضافة إلى االســـتفادة من 
المعلومـــات المفصلـــة المتاحة على 
الموقـــع اإللكتروني للجهاز الوطني 
 .www.nbr.gov.bh لإليـــرادات 
كمـــا يمكن االطالع على المعلومات 
التي ينشـــرها الجهاز باســـتمرار من 
خالل قنـــوات التواصل االجتماعي 
@( ويوتيـــوب  وانســـتغرام  تويتـــر 

.)BahrainNBR

المنامة - بنا

في حضرة اإلمارات تنحني الحضارات
Û  توســمتها حضــارة، بــل حضــارات لتنوع ما تهبــك من كنوز

إبداعاتهــا المتنوعة من دولة تشــكلت مــن رحم العصامية 
اإلنســانية، حيــث هندســْت  عليهــا  تتكــئ  بــإدارة حديثــة 
إبداعهــا كدولــة مدنيــة متماســكة، اســتطاعت وفــي زمــن 
قياســي تحويــل ترابهــا الصحــراوي إلــى ذهــب، ذهــب مــن 
هيبة الُحكم الرشــيد إلى فكر المؤسســات من فلســفة جان 
جاك روســو في فصل الســلطات، وأفكار المفكر جون لوك 
فــي بناء الفكر الفلســفي الحر للدولة، وفلســفة فولتير في 
اإلنسانية “صوت في اإلنسانية عدا على اتكائها على تراث 
عربــي فلســفي مــن ابــن رشــد فــي النــص الفلســفي الديني 
النقدي إلى فكر ابن خلدون في االجتماع وعمران المدن.

Û  وبيــن هــذا وذاك، امتزجــت الدولــة ببنــاء متماســك بمظلة
وحكمــة وتوجيــه ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
رئيــس دولــة اإلمــارات الــذي كان وال يــزال يرســم حكمــة 
لــت خطــوط سياســة البــاد العامــة التــي  الُحكــم التــي أصَّ
تحولــت إلــى منهــج ُحكــم لحكمــة حكيــم فــي وضــع رؤيــة 
بنــاء الدولــة والقبــض علــى المصيــر  عميقــة مــن تجربــة 

الجميل بأصابع من نور. 
Û  فــي الزايديــة”  “النظريــة  تنبثــق  تاريخيــة  لحظــة  وفــي 

الثاقبــة  والرؤيــة  السياســة،  مــن  الديــن  قداســة  حمايــة 
فــي بنــاء اقتصــاد قائــم علــى نظريــة مركبــة مــن فكــر آدم 
ســميث وجــون كينــز وميلتون فريدمــان وديفيــد ريكاردو 
إلــى عبقريــة التطلــع واإلبــداع إلكســير فكــر “الراشــدية” 
فــي اســتنطاق شــمس الحضــارة عبــر اصطيــاد المشــاريع 
اســتجذاب  فــي  الســاحرة  واالســتثمارية  االقتصاديــة 
الترســانة  إلــى  أبوظبــي  اللوفــر  متحــف  فمــن  األدمغــة. 
العســكرية وتحويل أبوظبي إلى شــريان اقتصادي بجذب 
كبار مستثمري العالم. “الزايدية” من فكر الشيخ محمد بن 
ر فــي صناعة هيبة  زايــد آل نهيــان الــذي تحــول إلــى المنظَّ
دولــة تحولــت إلى هيبة إقليم، تعملقت إلى كبرياء حضور 
عالمي ُيحســب لدولته ألف حســاب في صناعة التحالفات 

وهندسة السياسات الدولية.

Û  رجــٌل عقلــه بعمــق محيــط، فراســته تزاحــم المــدى، وقلبه 
ينبــض نــدى وثقافتــه تنشــد شــدى، يزاحم الكون مشــاريع 
حضارة تبرر في كل منعطف انتصاره. وينطبق عليه ذات 
القــول المأثــور الجميــل “ثمــة رجــال ال يتســع لهــم المــكان 

وألقابهم تعجز على التطويق”.
Û  ،ثورتهــم هــدوء، وهدوؤهــم ثــورة، صامتون فــي الحديث

وإذا تحدثوا كانوا أقوى من الحديد.
Û  ثمــة رجــال بِكبــر الكــون أو يزيــد. رجل بصماته فــي الدول

مــدراس ومستشــفيات، ودعــم مالــي بــا حــدود فــي دعم 
اقتصادات الدول، ووقوف صامد في الدفاع عن العروبة 

والعرب والعالم اإلسامي وحضارة العالم.
Û  بــن راشــد آل مكتــوم، قنــاص وهنــا يبــرز الشــيخ محمــد 

األدمغــة وصائــد العقــول ومتقــن تحويــل المشــاريع علــى 
شــكل ماســة نــادرة فــي الدهشــة واالبتــكار، رجــل مــازال 
يــزرع فــي أنفســنا َجلَجلــة األجــراس لمشــاريع علــى هيئــة 
امُتون  أعراس إلمارات العز ودانته دبي فـ “اأَلْشخاص الصَّ
عُقولهــم أكثــُر ازدَحاما” كما هو قول العالم الكبير، ســتيفن 

هوكينج.
Û  إنه المكتوم الذي أتقن اصطياد زرقة السماء لوحة إبداع

ل الدولة إلى أســطورة تزاحم  ليمألهــا بالنجــوم، رجل حــوَّ
العصــري  والتراكــم  والمدنيــة  التــراث  بواقعيــة  العنقــاء 
بمشــاريع تكابــر أكبــر الــدول حداثــة، حيــث مــازال يســتفز 
العالم ويثير اســتغرابه بمشاريع واســتقطاب ملفٍت، ليس 

آخرها “إكسبو دبي”.
Û  وبين كل ذلك، تلمح كل حاكم إمارة من أبوظبي إلى دبي

إلــى الشــارقة إلــى بقيــة اإلمــارات، كل حاكم يصنــع لؤلؤة 
إمارتــه ليتشــكل ِعقد اللؤلؤ األكمــل ليوضع على ِجيد دولة 
اإلمارات. إلى دبلوماسية الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
الــذي طــرح جــزءا من أســلحته الدبلوماســية، حيــث ألقى 
علــى الطاولــة الدوليــة عبقريته بأرقام حقيقية في كســب 
العالم، حيث حجز مقعدا لإلمارات في مجلس األمن؛ ذاك 
الذي طبخ الدبلوماسية على نار الحكمة الهادئة، غيرعابئ 

بوضع يده في عش الدبابير؛ ليصنع جسرا ويطلق نهرا.
Û  أتقــن الصمــت، فكانــت أدواتــه مكبــرات للصمــت فــي زمن

الضجيــج، تجــاوز ذاكــرة ترتعــد، فقــام بخياطــة الخرائط 
بحلول تِعد. خطف المشهد، وراح يرمم الجروح بالصروح 

بإطفاء األزمات بمد الجسور مع الدول.
Û  عقــول حــكام اجتمعــت في بنــاء اإلمارات فردوســا أرضيا

ساحرا أصبح محل تطلع العالم. عندما أمشي في شوارع 
اإلمــارات، أشــعر أني أســير فــي فردوس أرضــي في رحلة 
مــع عالــم خيالــي من حيــث الجمــال الحضــاري والهندســة 
المعمارية والحكومة اإلكترونية واإلبداع العقاري والجزر 
الســاحرة مع رقي الشــعب اإلماراتي الذي أصبح من أكثر 
الشــعوب تعليمــا ووعيــا والــذي أصبح من ضمن الشــعوب 
الــذي يحصــل على النصيب األعلى مــن الناتج المحلي من 

اقتصاد باده.
Û  دولــة وصلــت إلى الفضــاء عبر “مســبار األمــل”، وأصبحت

محــل إعجــاب كل العالــم. دولــة هــي أكبــر مــن حــدث غبي 
يحمل دالالت الغباء السياسي من اعتداء إرهابي جنوني 
آثــم مــن قبــل الحوثييــن بقائدهــم الفتــى الصغيــر الملقــن 
بخطابات مبتســرة ومكرورة في أكثر من وكيل على أكثر 
مــن أرض بعقل قروســطي يخرج منــه غبار التاريخ والذي 
يقــوم بالوكالــة فــي هــذا الفعــل المراهقي، والذي ســيكون 
نديم الندم على فعلته، مقدما على إعدام سياســي عالمي 
لميليشــياته بعدمــا فــك أزرار قميص عنترياتــه “الطهرانية 
“بالوكالة، والتى ســتقوده ذات يوم لقراءة دفتر خساراته 
واجتماعــي  سياســي  إرهــاق  إلــى  اليمنييــن  قــادت  التــي 
ونســف  المدنيــة  محاربتــه  بســبب  اقتصــادي؛  وانهيــار 
كل تاريــخ اليمــن األصيــل. فهــو أضعــف مــن أن ينــال مــن 
اإلمــارات، وقد أضر نفســه محليا وإقليميــا وعالميا، وعزز 

إثبات إرهابه.
Û  ،بالتقســيط تتجــاوزه  اليمــن  أصبحــت  الــذي  الفتــي  هــذا 

وســتتجاوزه مــع مــن وراءه. فاليمنيون اجتازوا المســافة 
الضروريــة والعمليــة لتركه وراءهم عمليا ومعنويا بعد أن 

حول قلوب اليمنيين إلى ألغام مكدســة ستنفجر ذات يوم 
فــي مكــر تاريخي ليكــون مجرد صفحة باليــة من صفحات 

التاريخ كما هي نظرية هيجل. 
Û  فتــى قائــم على تحويل المذاهب إلى ألغام ميليشــياوية ال

صلــة لهــا بالدين وال المذاهب، لما فــي هيكل األوهام الذي 
زرعــه مــن تدليــس أيديولوجــي ممســرح، يقطــر برغماتيــة 
مــن  المهلهــل  قداســه  قرابيــن  علــى  قاتلــة  وميكافيليــة 
نرجســية تمثيــل دور الزعيــم “الســيكوباتي” الثيوقراطــي، 
والتــي تعيــش فــي كهــوف القداســة الزائفــة مــن حــراس 
أســرى  إلــى  لتحولهــم  الحاضــر؛  بجهنــم  الماضــي  هيــاكل 
قــاع الدوغمائيــة، والتــي وضعــت جماعته أمــام منعطف 
تاريخــي بائــس، وفــي مــأزق أخاقــي فاضــح أمــام العرب 
والمســلمين والعالــم، وهو يحول اليمن الســعيد إلى كومة 
تــراب ينخــر فــي أشــجارها ســوس البراغماتيــة الضيقــة، 
حيــث ألغــى كل المكونــات اليمنيــة وتاريخ اليمــن من أيام 
الملكيــة إلــى الجمهوريــة إلــى المليشــياوية إلــى تحويــل 
للمــدارس  الذهــاب  مــن  اليمــن  وشــباب  أطفــال  بعــض 
والجامعات إلى معســكرات تستغل براءة األطفال بثقافة 
القطعان المخمورة المنتشــية والمقادة إلى المسلخ، وهي 
تبتســم علــى طريقــة نظريــة غوســتاف لوبــون فــي كتابــه 
“سيكولوجية الجماهير”، هذا الفتى المستأجر من التاريخ 
والقــادم من الجبال محما بعــبء الماضوية، والذي حول 
الديــن إلــى ملجأ للغارقيــن في الوهــم والهاربين من األمل 
إلــى حيــث األلــم هــو أضعــف أن يقــارع المنطــق بالمنطــق 

والحجة بالحجة دون اللجوء إلى الهذيان طريقا. 
Û  لقــد بات لزاما علينا كــدول وحكومات ومثقفين ومفكرين

بــأن نخــرج صارخيــن فــي دعــم اإلمــارات قيــادة وشــعبا 
بــكل قوتنــا، وفي كل المجــاالت، ودورنــا كمثقفين أن ندق 
األجراس بســاح الكلمة وترســانة المعرفة دفاعا عن باد 
ســكنتنا بالحــب والحضارة وســكناها نقطف ثمــار مدنيتها 
دنيــا وإكســير  اقتصاديــة وأمــن حيــاة وجمــال  مشــاريع 

وجود ومصير واحد ال يقبل التقسيم قدرا ونعيما.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

في إطار التوجيهات الملكية السامية 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتنفيًذا 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ألمـــر 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بتوزيـــع 
2000 وحـــدة ســـكنية إضافيـــة علـــى 
المواطنيـــن، واصلـــت وزارة اإلســـكان 
تســـليم شـــهادات التخصيـــص بمدينة 
شـــرق ســـترة، وتســـليم المفاتيـــح في 

مدينة سلمان ألصحاب الطلبات ضمن 
القوائم التي قامـــت بإعدادها بصورة 
مســـبقة، إذ تمت عملية التسليم وفًقا 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 

الالزمة في عملية التوزيع.
مواصلـــة  اإلســـكان  وزارة  وأكـــدت 
علـــى  اإلســـكانية  التوزيعـــات  عمليـــة 
المواطنيـــن المســـتحقين من مختلف 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن بوتيـــرة 
ضمـــن  ومســـتمرة  متســـارعة  عمـــل 

الجـــدول الزمنـــي، الفتـــًة إلـــى تكامل 
خطة العمل فيما يتعلق بإنشـــاء مدن 
جديدة ومشـــاريع تنموية تســـهم في 
خلق المزيد من المشـــاريع اإلســـكانية 
االســـتفادة  للمواطنيـــن  يمكـــن  التـــي 
منهـــا، وذلـــك تحقيًقـــا ألهـــداف خطة 
التعافي االقتصادي. وأوضحت وزارة 
يتميـــز  المشـــاريع  هـــذه  أن  اإلســـكان 
بعضها بمواقعها المطلة على واجهات 
بحريـــة، كما توفر مســـارات لممارســـة 

رياضة المشـــي والدراجـــات الهوائية، 
فضاًل عن توافر المساحات المفتوحة 
والمســـاحات  بالتشـــجير  واالهتمـــام 
الخضـــراء، وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص 
الحكومة علـــى توفير مقومات جودة 
الحياة بالمشـــاريع اإلســـكانية، مؤكدة 
حرصهـــا الدائم على توفير المتطلبات 
اإلســـكانية والتنموية من أجل تقديم 
التـــي  للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 

تلبي جميع احتياجاتهم ورغباتهم.

تنفيًذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة

رصد 118 مخالفة تستوجب غرامات بـ 10 آالف دينار ... “التجارة”:

تسليم الشهادات في شرق سترة والمفاتيح في مدينة سلمان
المنامة - وزارة اإلسكان
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بغداد ـ وكاالت

ــة، أمـــس  ــ ــي ــ ــراق كـــشـــفـــت مــــصــــادر عــ
الــخــمــيــس، عــن صــــدور أوامــــر قبض 
الجيش  فــي  الضباط  مــن  عــدد  بحق 
لجماعات  أسلحة  بيع  بتهمة  العراقي 

مسلحة.
الــمــصــادر أن األســلــحــة التي  ــدت  وأكـ
بــيــعــت لــلــمــيــلــيــشــيــات، هـــي أســلــحــة 
ليلية  ونــواظــيــر  وخفيفة  متوسطة 
سلمتها  عــســكــريــة  ومـــعـــدات  وعــتــاد 
ــلــقــوات  ــي ل ــ ــدول ــ قـــــوات الــتــحــالــف ال
ــار دعـــم الجيش  ــعــراقــيــة، فـــي إطــ ال

العراقي.
كما أشارت إلى أن التحقيقات مازالت 
القبض  ــر  ــ أوامـ عـــدد  وأن  مــســتــمــرة، 

تـــجـــاوزت الــعــشــرة بــحــق ضــبــاط في 
الجيش العراقي.

كــذلــك بــيــنــت أن الــكــشــف عـــن هــذه 
العليا  األمنية  الجهات  دفــع  العملية 
الصنوف  كــل  فــي  األســلــحــة  لتدقيق 

العسكرية وجردها.
نشرت  الــمــاضــي،  ديسمبر   23 وفـــي 
معلومات حول قضية ضابط عراقي 
“باع” أسلحة أهداها التحالف الدولي 
ــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي األشــهــر  إلـــى الـ

األخيرة.
ووفقا للمصادر، فإن “القضاء العراقي 
أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط 

آخرين مشتركين بقضية البيع”.

العراق .. أوامر توقيف لضباط باعوا أسلحة للميليشيات

عواصم ـ وكاالت

حّذر وزراء خارجية الواليات المتحدة 
إيران  الخميس  أمس  وفرنسا  وألمانيا 
الوقت، منتقدين بطء وتيرة  نفاد  من 
حّد  إلــى  تحقق  ومــا  المفاوضات  سير 
جـــــوالت من  ثــمــانــي  نــحــو  بــعــد  اآلن 

المحادثات.
ورأى وزير الخارجية األميركي أنتوني 
إعــادة إحياء  أنــه في اإلمــكــان  بلينكن 
الــنــووي  االتــفــاق بــشــأن برنامج إيـــران 
“تقدم متواضع” في  بعدما تم تحقيق 

المحادثات.
مع  مــحــادثــات  بعد  لصحافيين  وقـــال 
نظرائه األوروبيين “يمكنني القول إننا 
األسابيع  فــي  متواضعا  تقّدما  شهدنا 

المحادثات”  من  الماضية  األخيرة 
ــا بــيــن  ــي فــيــيــن الـــجـــاريـــة فــ

الكبرى  والــقــوى  ــران  إيـ
“تقييمي  وبــالــتــالــي 
ــد مـــحـــادثـــاتـــي  ــعــ ــ ب

مــع الــزمــاء، أن الــعــودة إلــى االمتثال 
المتبادل ال يزال ممكنا”.

ــخــارجــيــة  ــدت وزيـــــــرة ال ــ ــ بــــدورهــــا أك
األلمانية أنالينا بيربوك في تصريحات 
أدلت بها خال مؤتمر صحافي مشترك 
تحقيق  إلــى  الحاجة  على  بلينكن  مــع 
الرامية  المحادثات  في  عاجل”  “تقّدم 
إلعادة إحياء االتفاق النووي مع إيران.

ــيــن إن  ــرل ــي ب ــت لــصــحــافــيــيــن فـ ــالـ وقـ
“الـــنـــافـــذة إليـــجـــاد حـــل تـــشـــارف على 
في  “الــمــفــاوضــات  مضيفة  اإلغـــــاق”، 
مرحلة حاسمة. نحتاج إلى تقّدم عاجل 
للغاية وإال فلن ننجح في التوصل إلى 

اتفاق مشترك”.
واتفق بلينكن على أن المفاوضات 
أمام “لحظة حاسمة”، مؤكدا أن 
إلى  للتوصل  ينفد”  “الــوقــت 

اتفاق.

واشنطن وحلفاؤها يحذرون إيران من نفاد الوقت
لندن - وكاالت

المحافظين  مــن  ــارز  بـ مــشــرع  كــشــف 
جديدة  فضيحة  عن  راج،  وليام  هو 
رئيس  متاعب  ستعمق  صــّحــت،  إذا 
ــذي  ــوريـــس جـــونـــســـون الـ الــــــــوزراء بـ
من  حــتــى  متنامية  دعــــوات  يــواجــه 

داخل حزبه، بالتنحي من منصبه.
اإلدارة  لجنة  رئيس  وهو  راج  واتهم 
الـــعـــامـــة والـــــشـــــؤون الـــدســـتـــوريـــة، 
الخميس  أمس  البريطانية  الحكومة 
ــواب  ــ ــع ومـــحـــاولـــة ابــــتــــزاز ن ــرويـ ــتـ بـ
بالبرلمان تشتبه في أنهم يرغبون في 
عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون 
الذي  جونسون  ويواجه  منصبه.  من 
في  حزبه  داخــل  كبيرة  أغلبية  حقق 

للتنحي  مــتــزايــدة  دعـــوات   ،2019
سلسلة  بسبب  منصبه؛  عن 

ــراره  فــضــائــح مــنــهــا إقــ
بحضور حفل أقيم 
فــي مــقــر إقــامــتــه 

بريطانيا  كــانــت  وقـــت  فــي  الــرســمــي 
تطبق فيه إغاقا لمكافحة كوفيد19-. 
سنا  األصغر  المشرعين  بعض  ويقود 
لكن  بجونسون،  لإلطاحة  مــحــاوالت 
حزب  فــي  المخضرمين  أحــد  هجوم 
ــار الــدهــشــة  ــ ــا أثـ ــو مـ الــمــحــافــظــيــن هـ
البرلمان  فــي  لجونسون  قــال  عندما 

“استحلفك بالله ... ارحل”.
وتعهد جونسون )57 عاما( باالستمرار 
المحافظين  حــزب  سيقود  إنــه  قائا 

في االنتخابات المقبلة.
ــيــان قــبــل اجــتــمــاع  ــال راج فـــي ب ــ وق
تعرض  األخــيــرة  األيـــام  “فــي  اللجنة 
عـــدد مــن أعــضــاء الــبــرلــمــان لضغوط 
ــاء في  ــيــات تـــرويـــع مـــن أعـــضـ وعــمــل
المعلنة  رغبتهم  بسبب  الحكومة؛ 
أو المفترضة في إجراء اقتراع 
الثقة من قيادة  على سحب 

الحزب”.

“فضيحة” ابتزاز وترويع تعمق متاعب جونسون
تل أبيب ـ آر تي

ــي،  ــل ــي ــد رئــيــس الـــــــوزراء اإلســرائ أكــ
عقده  اجتماع  خال  بينيت،  نفتالي 
مع قيادة الجيش، أن حكومته تعتبر 
“إلـــحـــاق أضـــــرار مــلــمــوســة بــالــنــظــام 
أساسية  مهمة  ووكـــائـــه”  اإليـــرانـــي 

بالنسبة إليها.
أنــه  بــيــان،  فــي  بينيت  مكتب  ــر  وذكـ
أجـــــرى، أمــــس الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــا 
ــيـــب مــع  فــــي مـــقـــر الـــكـــريـــاه بـــتـــل أبـ
للجيش  العامة  األركان  أعضاء هيئة 
اإلســرائــيــلــي حــضــره كـــل مـــن وزيـــر 
هيئة  ورئيس  غانتس،  بيني  الدفاع، 
األركــــــان، الــفــريــق أفــيــف كــوخــافــي، 
أمير  الــدفــاع،  ــوزارة  لـ الــعــام  والمدير 

إيشل.
ــيــس الـــــوزراء  وتـــحـــدث رئ

مـــــع أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
األركـــــــان الــعــامــة، 
ــان،  ــيـ ــبـ حـــســـب الـ

عن “تصوره اإلستراتيجي للتحديات 
المختلفة التي تواجهها دولة إسرائيل، 
وأكد  اإليــرانــي”.  الملف  رأسها  وعلى 
ــى أن  ــتـــمـــاع عــل بــيــنــيــت خــــال االجـ
الرئيسة تتمثل  “مهمة دولة إسرائيل 
بالنظام  ملموسة  أضـــرار  إلــحــاق  فــي 

اإليراني وبوكائه في المنطقة”.
كما أشار إلى “مسألة توطيد العاقات 
األميركية وإلى مواصلة  اإلسرائيلية 
من  الدولية  إسرائيل  مكانة  تحصين 
اإلسرائيلية  الخاصية  تعزيز  خــال 
الــمــجــاالت، والسيما  مــن  فــي سلسلة 
ــهــاي تـــك، والــتــعــامــل مع  فــي فـــرع ال

فيروس كورونا وغير ذلك”.
إيران عدوا أساسيا  وتعتبر إسرائيل 
لـــهـــا وســـبـــق أن شـــنـــت عــمــلــيــات 
تستهدف  مــتــعــددة  عــســكــريــة 
وحلفائها  اإليــرانــيــة  ــقــوات  ال

في المنطقة.

بينيت: مهمتنا إلحاق الضرر بنظام إيران ووكالئه

قتلى وجرحى بانفجار 
في الهور الباكستانية

الهور ـ أ ف ب

مصرعهما  شخصين  عن  يقل  ال  ما  لقي 
الخميس في  وأصيب 22 آخــرون أمــس 
انفجار قنبلة في منطقة تسوق مزدحمة 
لما  وفقا  الباكستانية،  الهــور  مدينة  في 

ذكرته الشرطة ومسؤولون.
ــرح الــمــتــحــدث بــاســم شــرطــة الهــور  وصـ
تظهر  األولية  “التحقيقات  أن  عارف  رنا 
على  مضبوطا  جــهــازا  كــان  االنفجار  أن 

دراجة نارية”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 

على الفور.

في  الشرعية  دعــم  تحالف  أعــلــن 
اليمن، أمس الخميس، أنه نفذ 21 
الحوثي  ميليشيا  ضــد  استهدافا 
ــأرب خـــال الــــ 24 ســاعــة،  فـــي مــ
االســـتـــهـــدافـــات  أن  إلــــى  ــرا  مــشــي
دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين 

وقتلت أكثر من 60 عنصرا.
ــفـــذت مــقــاتــات  ــاق، نـ ــيـ ــسـ فـــي الـ
معسكرات  ضد  عمليات  التحالف 

في  الحوثي  ميليشيات  ومخازن 
أنحاء مختلفة من صنعاء.

ــف، صـــــورًا من  ــتــحــال كــمــا نــشــر ال
الــقــصــف الــــذي طـــال مــعــســكــرات 
ومخازن الميليشيات الحوثية في 

العاصمة.
أعلن  بعدما  التطورات  هــذه  أتــت 
بدأ  أنــه  الخميس،  فجر  التحالف 
واســعــة  عــســكــريــة  عملية  تنفيذ 

الحوثيين  ميليشيا  قــدرات  لشل 
في عدد من المحافظات اليمنية.

عـــقـــب هــــــذا اإلعــــــــــان، وصـــلـــت 
ــدادات عــســكــريــة كــبــيــرة  ــعــ ــ ــت اســ
التقدم  أجل  من  اليمني؛  للجيش 
نــحــو مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة جــنــوب 

مأرب.
أن  الــــمــــعــــلــــومــــات  وأضـــــــافـــــــت 
قد  كبيرة  عسكرية  اســتــعــدادات 

اليمني  الــجــيــش  قــــوات  ــت  وصــل
في مــأرب بدعم من تحالف دعم 

الشرعية.
التحالف  كشف  بعدما  ذلــك  جــاء 
أن قواته تتابع القيادات اإلرهابية 
المسؤولة عن استهداف المدنيين 
وليسوا بمنأى عن التعامل، وذلك 
فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة األنــبــاء 

الرسمية السعودية )واس(.

التحالف ينفذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب

سفير اإلمارات بواشنطن: هجمات أبوظبي نفذت بكروز وباليستي ومسيرات

مصادر: اعتداءات الحوثي اإلرهابية نفذت بأسلحة إيرانية
أعــلــن سفير اإلمــــارات لــدى الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة يـــوســـف الــعــتــيــبــة أمـــس 
الخميس أن صواريخ كروز وصواريخ 
ــى جــانــب  ــ بــالــيــســتــيــة اســتــخــدمــت إل
طائرات مسيرة في الهجوم الذي وقع 
في  مدنية  منشآت  على  اإلثنين  يــوم 

أبوظبي، مؤكدا اعتراض عدد منها.
“اســتــهــدفــت عـــدة هجمات  ــاف:  ــ وأضـ
مواقع مدنية في اإلمارات بمزيج من 
باليستية  كــروز وصــواريــخ  صــواريــخ 
عدد  اعتراض  وتم  مسيرة،  وطائرات 
تعليقاته  فــي  العتيبة  وقــــال  مــنــهــا”. 
منذ  اليمن  من  “خرجت  ــارات  اإلمـ إن 
بلد ليس  مــدة”. وأضــاف أن “مهاجمة 
ــادة  ــدا إعـ فــي حــالــة اشــتــبــاك يــبــرر جـ

التوصيف اإلرهابي للحوثيين”.
ــيـــات الـــحـــوثـــي  ــيـــشـ ــلـ ــيـ وأعــــلــــنــــت مـ
اإلرهـــابـــي،  الــهــجــوم  عــن  مسؤوليتها 
وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة “رويـــتـــرز” عن 
الهجوم،  على  وردا  باسمها.  متحدث 
إن  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  قال 
إدارته تدرس إعادة توصيفها لجماعة 
ــيــة.  ــحــوثــي كــمــنــظــمــة إرهــابــيــة دول ال
وكانت اإلدارة قد ألغت هذا التوصيف 
وتطالب  الماضي.  فبراير  أواخــر  في 

اإلمارات بإعادته.
وتـــســـبـــب هـــجـــوم الـــحـــوثـــيـــيـــن عــلــى 

بمقتل عمال ووقوع أضرار،  اإلمارات 
كما فتح الباب واسعًا أمام الكثير من 
التهديدات  حــول  االستفهام  عامات 
واستعمال  المنطقة  ألمـــن  اإليــرانــيــة 
طهران للميليشيات التابعة لها في شّن 

هجمات على الدول العربية.
ــتـــوّفـــرة مــنــذ أشــهــر  الــمــعــلــومــات الـــمـ
ــى أن اإليـــرانـــيـــيـــن حــّســنــوا  ــ تــشــيــر إل
خـــــال الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن مــن 
دقــــة الـــصـــواريـــخ والــمــســيــرات الــتــي 

اإليرانية،  الصواريخ  برنامج  ينتجها 
واستعمال الحوثيين لمسيرات دقيقة 
وعلى مسافة تصل إلى أكثر من 1700 
كلم وهي المسافة بين منطقة سيطرة 
أن  يــؤكــد  إنــمــا  وأبــوظــبــي،  الحوثيين 
هذه  تسريب  مــن  تمّكنوا  اإليــرانــيــيــن 
الـــصـــواريـــخ الـــمـــطـــّورة لــديــهــم خــال 
في  الحوثيين  ــى  إل الماضية  األشــهــر 
ــيــمــن. مـــصـــادر عــســكــريــة أمــيــركــيــة،  ال
أشارت إلى أن هذا االحتمال صحيح، 

األميركية  الــقــوات  أن  على  وشـــددت 
والـــقـــوى الــعــســكــريــة الــمــشــاركــة في 
تسيير دوريات بحرية في منطقة بحر 
العرب والخليج العربي، تمكنت خال 
كميات  اعتراض  في  الماضية  األشهر 
كبيرة من األسلحة، الفردية ومضادات 
الـــــدروع وغــيــرهــا، لــكــن األمــيــركــيــيــن 
يستطيعون  ال  اآلخـــريـــن،  والــشــركــاء 
كل  وفــي  المئة  في  مئة  نتائج  ضمان 

األوقات.

عواصم ـ وكاالت

ميليشيا الحوثي تحمل أسلحة إيرانية

عواصم ـ وكاالت

وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
الرئيس  إدارة  ــى  إل انــتــقــادات  الــمــالــكــي، 
األميركي جو بايدن، منددا بتباطئها في 
ترامب  دونــالــد  سلفه  سياسات  مراجعة 

بشأن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
الــمــالــكــي، أثـــنـــاء جــلــســة عقدها  ــار  ــ وأشـ
مجلس األمن الدولي، إلى أنه كانت هناك 
الفلسطينيين  لــدى  اآلمـــال  بعض  أصــا 
في أن يكفي تولي بايدن مقاليد الحكم 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  إدارة  وانهيار 
ـــ “تــمــهــيــد  الــســابــق بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو لـ
السام”  لتحقيق  الزخم  لتجديد  طريقة 
ــى أن  ــفــت الــمــالــكــي إلـ فــي الــمــنــطــقــة. ول
مراجعتها  من  الرغم  على  بايدن،  إدارة 
القانونية  “غير  تــرامــب  سياسات  بعض 
والطائشة” تتباطأ في تصرفاتها، ال سيما 
باستئناف  واشــنــطــن  وعـــد  يــخــص  فيما 

عمل قنصليتها في القدس الشرقية.

اتخاذ  إلــى  األمــن  المالكي مجلس  ودعــا 
إجراءات عاجلة لحل النزاع الفلسطيني-

اإلسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين، محذرا 
تــرفــع وتــيــرة أنشطتها  مــن أن إســرائــيــل 
ومــصــادرة  الــمــنــازل  وهـــدم  االستعمارية 
األراضــــــــــــي و”حـــــتـــــى ضـــــم األراضــــــــي 

الفلسطينية”.
وتــابــع “فــي حــال عــدم اإلحــســاس بهذه 
تــحــضــروا لحضور  الــعــاجــلــة،  ــرورة  ــضـ الـ
سيجلبه  ما  بكل  الحل  هذا  دفن  مراسم 
ــذا الــمــوت مــن الــتــبــعــات إلـــى مايين  هـ

الفلسطينيين وغيرهم”. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا وزيـــــر الـــدولـــة 
ــط  ــرق األوســ ــشـ ــؤون الـ ــشـ ــبــريــطــانــي لـ ال
ــال إفــريــقــيــا، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي،  ــمـ وشـ
إســرائــيــل إلـــى وقـــف الــمــمــارســات التي 
أن  ويمكن  لــهــا،  داعـــي  ال  مــعــانــاة  تسبب 

تؤجج التوترات على األرض.

“تويتر”:  عبر  تغريدة  في  كليفرلي  وقال 
لعائلة  ــقــســري  ال اإلخـــــاء  أعـــقـــاب  “فـــي 
الشيخ  حي  في  منزلهم  وهــدم  صالحية 
حكومة  أحــث  الشرقية،  بالقدس  جــراح 
إسرائيل على وقف هذه الممارسات التي 
أن  ويمكن  ضــروريــة  غير  معاناة  تسبب 

تؤجج التوترات على األرض”.

بريطانيا تدعو إسرائيل لوقف ممارسات تؤجج التوترات

وزير خارجية فلسطين يحذر من “موت حل الدولتين”

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

عواصم ـ وكاالت

ندد الكرملين أمس الخميس بتصريحات 
ــدن حــول  ــايـ ــو بـ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـ
ــتــي وعـــد بــهــا مــوســكــو بــرد  ــيــا وال أوكــران
“قــــــاس” فـــي حــــال هــاجــمــت أوكـــرانـــيـــا 

عسكريا، معتبرا أنها “مزعزعة للوضع”.
ــا ســـتـــشـــرع فــي  ــهـ ــنـــت روســــيــــا، أنـ ــلـ وأعـ
بعضها  النطاق،  واسعة  حربية  مناورات 
أزمة  أخــرى، في خضم تصاعد  مع دول 
ــا، فــي وقـــت تــراشــقــت موسكو  ــي أوكــران
األزمة  خلفية  على  االتهامات  وبروكسل 

ذاتها.
الـــى ذلـــك، قــالــت وكــالــة “فــرانــس بــرس” 
واشنطن  إن  مسؤولين،  عن  نقا  أمــس، 
الــبــلــطــيــق  دول  ــلـــب  طـ ــلـــى  عـ وافــــقــــت 
بأسلحة  أوكــرانــيــا  بتزويد  لها  وسمحت 

فتاكة أميركية الصنع.
ــال الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي،  ــ ــن جــهــتــه، ق مـ
إن روســيــا ســتــواجــه “كـــارثـــة” فــي حــال 

إلــى  أيــضــا  مــشــيــرا  ــيــا،  أوكــران مهاجمتها 
“كبيرة”  بشرية  خسائر  تكبدها  احتمال 
تــقــاريــر  ــالـــت  الــمــعــركــة. وقـ عــلــى أرض 
خال  ستبدأ  بايدن(  )إدارة  إن  صحفية 
أيــضــا عملية  الـــقـــادمـــة  الــقــلــيــلــة  األيـــــام 
من  دوالر  مليون   200 قيمته  ما  تسليم 
والذخيرة  للدبابات  المضادة  الصواريخ 

وغيرها من المعدات إلى أوكرانيا”.

ــى هـــذا، قــال الــنــاطــق بــاســم الكرملين  إل
ــلــصــحــافــيــيــن  دمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف ل
ــدوام وال  ــ “الــتــصــريــحــات تــتــكــرر عــلــى الـ
تساهم في تهدئة التوتر الحالي بل إنها 

قد تساهم في زعزعة الوضع”.
وقالت وسائل إعام روسية إن البحرية 
في  مــنــاورات  سلسلة  ستجري  الروسية 

يناير وفبراير.

كرة النار تتدحرج.. مناورات واتهامات ووعيد أوروبي بعقوبات

ضوء أميركي لنقل أسلحة فتاكة ألوكرانيا.. وروسيا تتأهب

األساطيل البحرية الروسية ستجري سلسلة تدريبات بداية من يناير

دبي - العربية.نت



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

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

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:37731155

17555593

 بأعلى معايير الجودة واألمان..

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل 
إعالن بتصفية

 شركة لوكماتا كوفي شوب شركة تضامن بحرينية
وتحويل القيد إلى مؤسسة فردية         

  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها 
شركة لوكماتا كوفي شوب شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب قيد رقم 

1-134279، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة
قيدها  وتحويل  للشركة.  مصفيا  جهرمي   ابراهيم  جعفر  ميرزا  ابراهيم  علي 
ابراهيم غلوم  أحمد  باسم  إلى مؤسسة فردية  فيه من أصول وموجودات  بما 

حسن محمد.
عنوان المصفي: علي ابراهيم ميرزا جعفر ابراهيم جهرمي  

bh.7@hotmail.com     -    +973 36672020  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

 شركة سندويشات ومعصرة رابيوال ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-88789         

  
تقدم  قد  بأنه  والسياحة   والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة بموجب قيد رقم  إليها )شركة سندويشات ومعصرة رابيوال ذ.م.م(  

1-88789، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة
محمد عبدالحميد محمد صالح الريس مصفيا للشركة.

عنوان المصفي: حمد عبدالحميد محمد صالح الريس  
aldardocument@gmail.com     -    +973 33220715  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل 
إعالن  بشأن بيع محل تجاري )العارضية لكي المالبس(

وتحويله إلى شركة تضامن بحرينية      
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة )العارضية لكي المالبس( والمملوكة للسيدة 
مريم حسن علي والمسجلة بموجب القيد رقم 50381-2 ، بطلب بيع المحل 
التجاري )العارضية لكي المالبس( المذكور وتحويل القيد إلى شركة تضامن 
المحل  مالك  بتنازل  بحريني، وذلك  دينار   )1000( برأسمال وقدره  بحرينية  
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  المالبس(  لكي  التجاري)العارضية 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 جميل حسن يعقوب يوسف بنسبة 50%

فاطمة أحمد ابراهيم أحمد المرهون بنسبة 50% 

التاريخ : 12/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة   -  إدارة التسجيل

CR2022-5810 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نوره محبوب اسماعيل علي

االسم التجاري الحالي : نور األقصى للعقارات
االسم التجاري الجديد : نور األقصى للخدمات

قيد رقم : 73832 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021-187433   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدهللا علي احمد الدوسري

االسم التجاري الحالي : افنيو اوتو لبيع السيارات
االسم التجاري الجديد : أوتو افنيو لبيع وشراء السيارات

قيد رقم : 42083 – 10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة  شركة آيه أند جي للحلول اإلداريه ذ.م.م 
 

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  شركة آيه أند جي للحلول اإلداريه ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   

96668   بطلب تغيير اسم الشركة
من: شركة آيه أند جي للحلول اإلداريه ذ.م.م  

A & G MANAGEMENT SOLUTIONS COMPANY WLL 
الى: شركة آيه أند جي لحلول التدريب ذ.م.م

A & G TRAINING SOLUTIONS COMPANY W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
)شركة مونتريال فيو يونيفورم ذ.م.م(

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة عادل سلطان حسن سلطان الزري و السيد نجيب ابراهيم حسن كاظم 
والمسجلة   ، ذ.م.م  يونيفورم  فيو  مونتريال  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره 
بموجب القيد رقم )119746(، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية( 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022- 10836   إعالن رقم

تقدم الينا ليلوه احمد حمود عواد العيسى طالبة تحويل المحل التجاري التالي 
الى عبد هللا احمد عبد هللا خليل الخليفات

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

اإلعالن
رقم القيد : 2 – 134679

االسم التجاري : كفتريا دينا الكرك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة قولدن سوبر شو - شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  قولدن 
سوبر شو - شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   126720-1   بطلب 

تغيير اسم الشركة من:
قولدن سوبر شو - شركة تضامن بحرينية

GOLDEN SUPER SHOW - BAHRAINI PARTNERSHIP  COMPANY
الى: ساس العربية لإلستشارات االدارية شركة تضامن بحرينية

  SAS ARABIA MANAGEMENT CONSULTANTS BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية  وتحويل القيد إلى  شركة ذات

مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة  كفتيريا هبا والمملوكة للسيد/السيدة  حنان جاسم محمد حسن شويطر  

  والمسجلة بموجب القيد رقم  53099   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  
المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة   برأسمال وقدره 2000 دينار 
أصول  من  جزء  عن  الفردية   المؤسسة  التجاري   المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني، 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية اسماؤهم :
CHERUKUNNUMMAL MUHAMMAD % 33

HISHAM AHAMMED % 33
SAKARIYYA KELOTH MEETHAL % 33

حنان جاسم محمد حسن شويطر 1%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
)شركة شركة اوبكو لالدارة ذ.م.م.(

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
لشركة  شركة  القانوني  المصفي  باعتباره  السيدة سوسن علي محمد شنبه   /
اوبكو لالدارة ذ.م.م.، والمسجلة بموجب القيد رقم )131286-1(، طالبا إشهار 
انتهاء ٔاعمال 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

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )اي بي اف تك ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )اي بي 
التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،)146362-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  تك  اف 

للفرع رقم )1(
ABF TECH W.L.L  -    ) من: )اي بي اف تك ذ.م.م

الى: )هايدراتك لحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذ.م.م(
 HYDRATECH INFORMATION AND COMMUNICATIONS

TECHNOLOGY SOLUTIONS W.L.L
إلى اإلدارة  التقدم باعتراضه  التجاري  لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم  فعلى كل من 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة  افاق الخليج للحفريات وتاجير المعدات ش.م.ب مقفلة 
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  افاق 
الخليج للحفريات وتاجير المعدات ش.م.ب مقفلة   المسجلة بموجب القيد رقم   5354   

بطلب تغيير اسم الشركة من: افاق الخليج للحفريات وتاجير المعدات ش.م.ب مقفلة
AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIP-

MENTS RENNTAL BSC CLOSED
الى:افاق الخليج للحفريات وتاجير المعدات ش.م.ب مقفلة

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIP
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  الساحل الالمع للتجارة العامة
وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  الساحل الالمع للتجارة العامة  والمملوكة للسيد/السيدة  محمد 
احمد مبارك راشد المانع  والمسجلة بموجب القيد رقم   99465 - 4   بطلب بيع المحل 
التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة التي 
بتنازل  المؤسسة برأسمال وقدره   2,000.000   دينار بحريني، وذلك  إليها  ستتحول 
مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
محمد احمد مبارك راشد المانع   بنسبة   51 %  

KHALANDAR KOLAMBE   بنسبة   24.50 %  
MOHAMMED HANEEF ABDULLA   بنسبة  %  24.50

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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ANAYAT SWEET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223297  or  NADEEMANAYAT@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

EURO MOTORS CO. s p c 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Nass Corporation B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

Diamond Pharmacy Company W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36055026  or  salahabn209@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

VALCOA CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

HERITAGE HOUSE DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

VALCOA CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

AL-DERAZI BOAT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.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 

TURK HEAVY TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

JALAH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36070755  or  ISADARI9900@ICLOD.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

Al Manar Pharmacy W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

Bhanwariya Building Construction 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

TURK HEAVY TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

INTERGREEN TECHNOLOGIES WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

 77136996  or  ARSHADNA@GMAIL.COM 

Leaders international contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

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

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39013198  or  shamsaanar.bwf@gmail.com 

Medspero Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 32057924  or  PRIYA@MEDSPEROPHARMA.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

GLOBEMED BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17530702  or  RAJAB@ARIG.COM.BH 

ALI ABDULJALIL AHMED TURK 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

Shadeed Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 66768054  or  info@skylimittransport.com 

FAWZEYA ALDOSERI TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

M.A.E AIRCRAFT MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (GROUND OPERATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17339558  or  a.alalawi@MENA-AEROSPACE.COM 

MANAMA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33482656  or  AYAZMUSHTAQ2003@GMAIL.COM 

EZZ ALARAB GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33969897  or  ALMAHAALARABIA1@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

DAR AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17620111  or  SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 

has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  thake@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ARAB ACADEMY FOR RESEARCH & STUDIES(AHLIA UNIVERSITY) B.S.C- CLO 

has a vacancy for the occupation of

  LECTURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17313533  or  mmajed@ahlia.edu.bh 

A.D.S.K HOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING) 

 suitably qualified applicants can contact

 33799005  or  ADNAN.KHALIL@GMAIL.COM 

ALHISHMA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 39290440  or  HUSSAINAMRALLA9@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BAHRAIN SCAN RISK 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874885  or  RAOOF464@BATELCO.COM.BH 

I world connect 

has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra1@BINHINDI.COM 

A. A. Al Saad Construction Projects W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17244237  or  WILSONCMATHEW@YAHOO.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

TAK MAK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@SSS.BH 

New Bahrain Food Stuff Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

NADER GAS 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17401862  or  talal.abdulaal@gmail.com 

MOHAMMED JASSIM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39467976  or  SATHEESHCST@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALMALIKI AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33519195  or  A_ALMALKI@LIVE.COM 

KFS MECHANICAL AND ELECTRICAL REPAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33957731  or  MSALEEM3395@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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 

Texas Chicken 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

KRASNADAR PETS SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17000201  or  FALDOSERY@GMAIL.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 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING> 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 36656647  or  alwahadat.bh@gmail.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 

AL JOWADR CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39872786  or  A_HONDA_2006@HOTMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SHAKTI GENERAL BUILDING CLEANINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39096776  or  ABDULLAH.AWAN.91@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

VICTORY ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39696047  or  VICTORYALUMINUM@GMAIL.COM 

Texas Chicken 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

SEVEN SEAS ANTIQUES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17277521  or  ALSARRJ@BATELCO.COM 

VICTORY ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39696047  or  VICTORYALUMINUM@GMAIL.COM 

SHAKTI GENERAL BUILDING CLEANINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39096776  or  ABDULLAH.AWAN.91@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.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 

ALSINDI SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33222533  or  HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

MALTA MECHANICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36466069  or  SUBU@ALTAWFEEK.NET 

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 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MOHAMMED SALEH MOHAMMED DOOR REPAIR WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39659777  or  ELYAS6706@HOTMAIL.COM 

Texas Chicken 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33966689  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

Bahrain Brite services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 38069699  or  MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM 

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM 

Oregon Systems W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17744905  or  FARAH@OREGON-SYSTEMS.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALSANBOOK MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39922977  or  S.HASSAN15@HOTMAIL.COM 

SUNNY VALE MARKET CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17741040  or  BAHCRPT@BATELCO.COM.BH 

Home Burger 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34158002  or  AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

SILVER DAIMOND CARS GARAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33110287  or  ASMATRADING@YAHOO.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34158002  or  AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

TECHNO PAK  CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

SULTAN TEPU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33902408  or  SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM 

SULTAN TEPU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33902408  or  SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM 

CONIFER COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  MAMA@BATELCO.COM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17408090  or  HR@ALMAHROOS.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 

AMOR SUI BEAUTY LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66615177  or  AMORSUIBH@GMAIL.COM 

ABUZAHER CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17728477  or  MAHER-HAS@HOTMAIL.COM 

TECHNO PAK  CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

BEST TIME TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

GEORGEINA ELECTRCAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

TINY STEPS MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.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 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

BH FOR INSULATION SYSTEMS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17640744  or  BHINSULATION21@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING AIDE 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Abualhool Sandwiches W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17330585  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Abualhool Sandwiches W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17330585  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

ALNASAK COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUP@GMAIL.COM 

LUMINO INTERIORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17406691  or  CRE8CRIMSON@GMAIL.COM 

Intex Arab Trading & Contracting Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

PETROCHEM INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM  
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P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

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

 M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

ASFI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Jaser Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Jaser Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Bahrain Art Gallery WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

GULF HORSES FOR HORSES TOOLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33248658  or  CHAND00973@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

EBRAHIM HASAN MAHDI EXCAVATION ESTABLISH 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703321  or  ADARI@BATELCO.COM.BH 

MARBL ARCH CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

ALSHAMADAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39617788  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

EBit W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77722277  or  mohamed.ali@ebit.com.bh 

BROTHERS CONFIANZA DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33182718  or  RAHIM8351@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR DATA BASE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

EDUTRAIN INTERNATIONAL CONSULTING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36225526  or  MAHMOUD.ALSAEED1@GMAIL.COM 

AL KUAYRAT VEGTABLES & FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36606627  or  thalaadi@gmail.com 

MARBL ARCH CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17344877  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

ABDULHUSSAIN HABIB KADHIM ALAM 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33166277  or  abdulrahimalaam@gmail.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

DELTA SEFETY AND SECURITY EQUPMENTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 37777675  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BOMBO SHAWARMA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BW SUITES & SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BILL BOY 

 suitably qualified applicants can contact

 33120922  or  propertiesbluewhale@gmaul.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36843001  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

KEYPOINT BUSINESS SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17206888  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Superior quality trading co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17736387  or  SUPERIORPACKAGINGS@YAHOO.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

NOOR ALHUDA MECHANICAL Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALFADHUL AUTO ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17458574  or  antakia2@gmail.com 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KADI INTERNATIONAL TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33666412  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

Burhan Clearance w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39164495  or  WAQASLILLAH@YAHOO.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

UMAIR AND SARWAR CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33048775  or  UMAIRYOUSAF097@GMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33666412  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

UMAIR AND SARWAR CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33048775  or  UMAIRYOUSAF097@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

ELEGANT MAN TOUCHES MENS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  alnawaf.ayman@yahoo.com 

Star Fruits Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38814935  or  STARFRUITS2017@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

FREE STYLE PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 34332051  or  JOSHIBROWN894@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 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Shomeli Furniture 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39699663  or  SHOMELI@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 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

Alashball decor construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Bayanco Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

Bayanco Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36362554  or  WADZAKI741@GMAIL.COM 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com 

SAFA GATE SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34022055  or  BU_FAHAD@HOTMAIL.COM 

Y T 2 SPARE PARES 

has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33358836  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

Arab sea buildings maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com 

AL WESAM GENTS TAILOR 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33353431  or  IPROJECTS.GROUPINT@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

LORD ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332083  or  SOWAIDI@YMAIL.COM 

HOPEWELL FOR HIRING AND SALE EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39005550  or  SAJI0101@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN MOON CONSTUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39410417  or  AMINA.ALHIDDI.BH@GMAIL.COM 

CALIFORNIA PETS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33023233  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MALJAWA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39877225  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MABROOK GATE CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33446605  or  NIZAMABDUL7@GMAIL.COM 

MALJAWA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39877225  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Mashhadi star restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17440441  or  MOHD.ALJABOORI@GMAIL.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17257400  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

Bayanco Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77370909  

  BAYANCOGM@GMAIL.COM MFH MOROCCO 1 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17561890  or  bennanianas@hotmail.com

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

DAR ALRAYASH  PROPERTY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALI HASAN MANSOOR ANAN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32122551  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

Bahrain Art Gallery WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

State bank of india 

has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17505177  or  HR.WBBBAH@STATEBANK.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact

 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Strong Force-MGC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

AL RAQAA CAFETERIA & SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39695145  or  JAFFER39695145@HOTMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

THAYYIL SUPERMARKET CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33141563  or  ZAINANRM@GMAIL.COM 

SALON SCISSORS TOUCH 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33332673  or  ALKHALDI3692@GMAIL.COM 

AL RAQAA CAFETERIA & SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39695145  or  JAFFER39695145@HOTMAIL.COM 

AL DAR AL HAMRA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33467999  or  RAQIACONST@GMAIL.COM 

HALCON CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77441122  or  HASHIM@HOTMAIL.COM 

UNIQUE AL HOORAIN CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 35643715  or  SAADGUJJAR005@GMAIL.COM 

NAYAB CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33266206  or  nayabcontracting40@gmail.com 

ALSAAD SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36600460  or  EBRAHEM5554@HOTMAIL.COM 

City Park Landscaping 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39433932  or  ABU.NEDHAL.01@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ROOTS WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 33789200  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

HALCON CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77441122  or  HASHIM@HOTMAIL.COM 

Team work contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33663500  or  Bader30068@gmail.com 

Taste sweeter for grills and shawarma 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39001044  or  SHEHABI13@YAHOO.COM 

CRASH MARKETS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66646667  or  ALBUAINAINF94@GMAIL.COM 

Farah smithery and welding 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33454044  or  yassermarhoin@gmail.com 

Al Hobail  Cleaning & Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33004690  or  ALHOBAILCLEANING@GMAIL.COM 

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  BH.ATALI1966@GMAIL.COM 

FAYEJ CAR SERVICES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36292745  or  fayej539@gmail.com 

EILAF TOWN PHONE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39138755  or  ABDAZIZ5058@GMAIL.COM 

ALMUKHTAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39519370  or  FADHEL_ABDUL@YAHOO.COM 

ALI QAED TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39444016  or  hameedmanya@gmail.com 

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280373  or  khaibercargo@yahoo.com 

Lamasat Line Gents Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 36060001  or  SMOHAMMED529@GMAIL.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252929 

 VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SITE SUPERVISING ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

 33391222  or  atif@MAKTOOMCO.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

DAR ALOFOGH FOR ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664919  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.COM 

Alamgeer Construction Company WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ishaq.dispatchglobal@gmail.com 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال تحكم على اآلخرين بسهولة وكأنك تجر عربة أطفال
بـــدأ نجم الكوميديا “بن تيريـــن” حياته في هوليوود بالعمل أمينا 
لمخازن أحد المنتجين، وكان رجال ســـيئ السمعة، سليط اللسان، 
وحدث يوما بعد انتهاء التصوير أن شـــاهد المنتج أمين المخزن 
وهـــو يلتقـــط باقة من الزهور ويخفيها تحت ســـترته، ثم يتســـلل 
بها من الباب، فاســـتولى الغضب على المنتج، وقرر أن يتبعه إلى 
الخـــارج.. وأســـرع “بن تيرين” في ســـيره حتى بلـــغ أحد المدافن، 
وبعد أن دار بأنظاره حوله تسلق السور، واقترب من أحد القبور، 
وهنـــاك وقـــف وخلع قبعتـــه، ثم أخـــرج الزهور من تحت ســـترته، 

ووضعها على القبر.
وأحـــس المنتـــج وهو يراقب هذا المشـــهد أن غضبـــه تبخر، وكان 
التأثيـــر ال يـــزال باديـــا عليـــه عندمـــا قابـــل “بـــن تيريـــن”، بعد ذلك 
اعتـــرف له أنه تبعـــه حتى المقبرة واعتذر له عـــن ذلك قائال: هذا 
شـــعور طيـــب منك يـــا “تيرين” ومنـــذ اآلن أرجو أن تأخـــذ الزهور 
التـــي نســـتخدمها في تصوير األفـــالم لتضعها علـــى القبور، فقال 

تيرين.. سأفعل ذلك.

وفـــي إحـــدى القصـــص الصينيـــة القديمـــة كان هناك رجل ســـكير 
عربيـــد ال أحـــد يســـتلطفه فـــي القريـــة، والجميـــع ينفر منـــه ومن 
حماقاتـــه، وذات يوم الحظ أحد أبناء القرية تســـلله ودخوله في 
مـــكان مهجور يقع على ضفاف النهر القريب من القرية، واســـتمر 
فـــي مراقبته لعدة أيـــام، وبعدها ذهب إلى أهـــل القرية وأخبرهم 
بما شـــاهده، وتيقنوا بال تردد أنه يخفي شـــيئا ما في ذلك المكان 
وال يريـــد ألحـــد أن يطلع عليه، وليس من المســـتبعد أن يكون قد 

قتل أحدا وسرق ماله.
تجمعـــوا فـــي وقـــت واحد وتبعوه خلســـة إلـــى المـــكان المهجور، 
لكنهم صدموا لما شـــاهدوه واقشـــعرت أبدانهم، بل إن بعضهم لم 
يتمالك نفسه من البكاء، فقد كان الرجل السكير يأتي إلى المكان 

ليطعم قطة جريحة ال تستطيع التحرك!
الخالصـــة.. ال تحكـــم علـــى اآلخريـــن بســـهولة وكأنك تجـــر عربة 

أطفال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza 
@gmail.com

أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي االثنيـــن الماضـــي اســـتهداف العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبـــي بطائرات مســـيرة، فيما أعلنت شـــرطة أبوظبي انـــدالع حريق في 
منطقـــة اإلنشـــاءات الجديـــدة بمطـــار العاصمـــة، االنفجـــارات وقعـــت في 3 
صهاريـــج نقل محروقـــات بترولية في منطقة مصفح “آيـــكاد 3” بالقرب من 
خزانات أدنوك، كما رصدت شـــرطة أبوظبي أجســـامًا طائرة صغيرة يحتمل 
أن تكون لطائرات بدون طيار “درونز”، في المنطقتين قد تكون قد تســـببت 

في االنفجار والحريق.
ما قامت به هذه الجماعة عمل إرهابي تقف خلفه “قوى الشـــر”، ميليشـــيات 
الحوثـــي اإلرهابية، مؤكدة لنـــا حجم خطورة هذه الجماعة وتهديدها األمن 

والسالم واالستقرار بالمنطقة والعالم.
الهجوم الحوثي على منشـــآت إماراتية هو تصعيد عســـكري كبير، ومؤشـــر 
علـــى قلـــق الحوثييـــن مـــن دور اإلمـــارات فـــي حرب اليمـــن، ودعمهـــا قوات 
العمالقـــة الجنوبيـــة التي تمكنـــت من إحراز انتصارات حاســـمة خالل األيام 

الماضية.
إنها محاولة بائسة لمنع اإلمارات من مواصلة جهودها في إنقاذ اليمن!

عبـــث الميليشـــيات اإلرهابيـــة باســـتقرار المنطقـــة أضعـــف مـــن أن يؤثر في 
مســـيرة األمـــن واألمـــان والتقدم والرخاء التي تعيشـــها اإلمارات الشـــقيقة، 

وحتمًا مصير هذه العبثية الهالك.
مـــا يقوم به الحوثيون يمثل تحرشـــا علنيا ســـيدفعون ثمنـــه ألنهم أصبحوا 
يشـــكلون خطرا مباشـــرا على األمن القومي للمنطقة، والـــرد على الحوثيين 

صار ضرورة ملحة لتطاولهم على أمن اإلمارات وسيادتها.
حفـــظ هللا دولـــة اإلمارات العربية المتحدة رئيســـا وحكومة وشـــعبا من كل 

شر ومكروه.
اللهـــم اجعـــل هـــذا البلـــد وكل خليجنـــا آمنـــا مطمئنـــا، ورد كيـــد أعدائنـــا في 

نحورهم.

فاتن حمزة

التحرش باإلمارات حتمًا مصيره الهالك

لم تكن الجريمة اإلرهابية التي نفذتها ميليشـــيات الحوثي االنقالبية ضد منشـــآت 
مدنيـــة على األراضي اإلماراتية في العاصمة أبوظبي يوم االثنين الماضي، والتي 
أســـفرت عن وفاة ثالثة أشـــخاص مدنيين وانفجار ثالثة صهاريج نقل محروقات 
بترولية، ســـوى محاولة يائســـة من قبل هذه الميليشيات والقوى التي تقف خلفها 
لصـــرف االنتباه عن خســـائرها العســـكرية المتفاقمة، وانهيار جبهاتهـــا القتالية في 
جنـــوب اليمن بعد ســـيطرة ألوية قـــوات العمالقة بدعم من التحالـــف العربي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن علـــى محافظـــة شـــبوة وتحركها باتجـــاه تحريـــر محافظتي 
البيضاء ومأرب من قبضة هذه الميليشيات، ومحاولة الزعم بتحقيق إنجاز نوعي 
يحسن ولو جزئيًا من صورتها أمام أتباعها والداعمين لها، حتى ولو كان من خالل 

ارتكاب جرائم بحق المدنيين وبصورة منافية تمامًا لكل األعراف الدولية.
وكمـــا يقـــال فقد “انقلب الســـحر على الســـاحر”، فهـــذه الجريمة اإلرهابيـــة النكراء، 
التي أرادت ميليشيا الحوثي اإلرهابية من خاللها تصدير أزمتها الداخلية للخارج 
وتحســـين صورتهـــا عبـــر انتصـــارات وهمية، جاءت لتعـــزز أزمة هذه الميليشـــيات 
وتكشـــف وجههـــا الحقيقـــي بوصفهـــا جماعـــة إرهابيـــة تشـــكل خطـــرًا علـــى األمن 
اإلقليمي برمته، وليســـت طرفًا يمكن الحوار أو الحديث معه لبناء ســـالم مستدام 

يخدم مصالح الشعب اليمني واألمن اإلقليمي. 
وربمـــا كان خطـــأ هذه الميليشـــيا األكبر هو تفكيرها في اســـتهداف دولة اإلمارات، 

دون أن تعـــي عواقب ذلك، فاإلمارات دولة ســـالم وتســـامح، وهي صديقة لجميع 
دول العالـــم وقواه، واســـتهدافها بهذا العمل اإلرهابي الجبان بعث رســـالة واضحة 
للمجتمع الدولي كله أن هذه الميليشـــيا ال تستهدف سوى تهديد األمن واالستقرار 
اإلقليمي، ومن هنا جاء التضامن العالمي الواسع وغير المسبوق مع دولة اإلمارات 
فـــي مواجهة هذا العمل اإلرهابي، والذي فـــرض مزيدًا من العزلة والغضب الدولي 
على هذه الميليشيا اإلرهابية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لم تدرك ميليشيا 
الحوثـــي وقيادتهـــا عواقـــب رد الفعـــل اإلماراتي على مثـــل هذا العمـــل اإلجرامي، 
فاإلمـــارات أثبتت بوضوح خالل العقد الماضي أنها قوة عســـكرية ال يســـتهان بها، 
وهي قوة باألساس لخدمة االستقرار وحماية األمن الوطني، وبالتالي فإن محاولة 
اســـتهداف األمـــن الوطني من خالل هذه الهجمات العبثية، اســـتدعى ويســـتدعي 
ردًا عســـكريًا حاســـمًا وحازمًا مـــن اإلمارات وقوات التحالـــف العربي بصورة عامة، 
وهو ما تجلى بوضوح في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 
والـــذي أكد بحســـم أن االســـتهداف الذي تعرضت له المنشـــآت المدنيـــة اإلماراتية 
لـــن يمـــر دون عقـــاب، وأن اإلمـــارات تحتفـــظ بحقها في الـــرد على تلـــك الهجمات 
اإلرهابيـــة، وتجلـــى بصـــورة أوضح في تكثيـــف العمليات العســـكرية التي شـــنتها 
وتشـــنها قوات التحالف العربي الســـتهداف ميليشيا الحوثي اإلرهابية في صنعاء 

ومناطق متفرقة من اليمن. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

يا الحوثي.. إال “بيت الشعر”

الحوثي والعرب والمليشيات
ُابُتليت منطقتنا العربية منذ عقود بالمليشيات المسلحة اإلجرامية التي 
ال تعرف سوى العنف والخروج على القانون سبيالً لها، وهي في غالبيتها 
ليســـت ســـوى انعكاس وتفريخ ألجندة إقليمية موغلة في غيها وفكرها 
التوسعي المبني على عقدة “تصدير الثورة” وزعزعة استقرار المنطقة.

جماعـــة الحوثي تمثل اليوم أكثر هذه المليشـــيات تطرفًا وعســـكرة بعد 
اســـتيالئها علـــى مقـــدرات دولـــة بأكملهـــا بالتزامن مع تغاضـــي دولي عن 
كينونتهـــا اإلجراميـــة والتعامـــل معهـــا مـــن مبدأ ســـلطة األمـــر الواقع، ما 
أعطاها نوعًا من المشروعية الزائفة. جماعة الحوثي مثلها مثل حزب هللا 
والحشـــد الشعبي خرجت من رحم إيران، ولطالما كانت هذه التنظيمات 
مجرد أوراق تستخدم لضرب المنطقة العربية وزعزعة استقرارها، فهذه 
الدولة قائمة على مبدأ رئيســـي وهو “تصدير الثورة” عبر تأسيس ودعم 

كيانات تقوم بدالً منها باألعمال الخارجة على القانون الدولي.
 الحوثيـــون وتحـــت أنظار العالم بأســـره يتلقون دعمًا تمويليًا وعســـكريًا 
وتقنيـــًا مـــن إيران، وفي ذات الوقت تفاوض الـــدول الكبرى طهران على 
برنامجهـــا النـــووي دون أن يتحدث أحد عن اإلشـــكاليات األكثر خطورة 
والمتمثلـــة باألعمـــال التخريبيـــة التـــي تقوم بهـــا وببرنامجهـــا للصواريخ 
البالســـتية وطائراتها المسيرة ودعمها فصائل ومليشيات مسلحة خارج 
ســـيطرة القانون والدولة الوطنية. العالم يمارس لعبة “غض الطرف” عن 
ممارســـات طهـــران عبر ميليشـــياتها المســـلحة وهي لعبة خطيـــرة تدفع 
ثمنها بشـــكل مباشـــر شـــعوب العراق ولبنان واليمن، وبشـــكل غير مباشر 
كل شـــعوب المنطقـــة، فال تنمية وازدهـــار بال اســـتقرار وعالقات تحترم 

القوانين الدولية وسياسات حسن الجوار.
معضلـــة العالـــم العربـــي لن تنتهـــي مادامت المليشـــيات تصـــول وتجول 
فيـــه، والرهان على تغيير ســـلوك النظام اإليراني رهـــان ليس في محله، 
فالمشـــكلة أعمـــق من كونهـــا تكتيكات سياســـية تســـتخدمها طهران، بل 
هـــي عقيدة تمثل مشـــروعية النظام القائـــم، والتخلي عن هـــذه العقيدة 
يعنـــي بالضـــرورة التخلـــي عن المشـــروعية، وهذا ما ال يمكـــن تصوره أو 
توقعـــه، فـــال نظام على وجـــه الكرة األرضية قد يفكر مجـــرد تفكير بنزع 

مشروعيته تحت أي ظرف من الظروف.
باختصار.. َمن يضاعف ميزانية الحرس الثوري المســـؤول عن العمليات 
الخارجيـــة لتصـــل إلـــى 22 مليار دوالر فـــي العام الجاري ليـــس في نيته 

التراجع عن دعمه المليشيات التابعة له. “إيالف”.

عمر عليمات

بعيداً عن أية مجاملة
لم يعد هذا زمن االتكالية، أو االعتماد على الفرد أو الدولة، هذا زمن ال 
يســـلك فيه إال الشخص العصامي، الذي يشـــق لنفسه طريقا، وسط كل 

مصاعب الحياة، المرة والمنهكة.
وأقـــرأ بإعجاب قصـــص المليارديرات الذين بدأوا تكويـــن ثرواتهم في 
كـــراج البيـــت، فكـــرة عبقريـــة حولهـــا شـــاب مغامر، مـــن حلم إلـــى واقع 
ملمـــوس، لتصبـــح بعدها كالدجاجة التي ال تدر إال بيضا من ذهب، وهو 

جالس بتراخ على كرسي مكتبه.
منهـــم مؤســـس “فيس بوك”، و”ســـناب شـــات”، و”تويتر”، و”إنســـتغرام”، 
و”غوغـــل”، و”أوبـــر”، وغيرهم كثيرون ممن ألهموا العالـــم بمقدرة العقل 
البشري على صنع المستحيل، ونقل العائلة من قاع المجتمع اقتصاديا، 

إلى قمته.
فـــي المقابـــل، ال يـــزال البعـــض فـــي المجتمعـــات العربية يجهـــل كيفية 
تربيـــة األوالد، وغرس مبادئ االعتماد علـــى النفس بهم، حتى دخولهم 

الجامعة، وهنا تكمن الطامة الكبرى.
فليـــس مســـتغربًا أن ترى األم وهـــي تقوم بترتيب ســـرير ابنتها البالغة، 
أو األب وهو يتعنى ألخذ إجازة من عمله ليؤمن ويســـجل ســـيارة ابنه 

النائم بسريره.
وفـــي النهايـــة، يندبـــون الحظ بأن ابنهم لـــم يصبح طيـــارًا، أو طبيبًا، أو 
معيدًا بالجامعة، متسائلين عن األسباب والمسببات، والتي قد يحملون 
الدولة مسؤوليتها، في حين أنهم أساس كل المصائب، وقصص الفشل 

لألوالد.
الغرب ليســـوا أفضـــل منا وهذه حقيقـــة، لكننا بحاجـــة ألن نفتح أعيننا 
علـــى اآلخر، لنعرف ما لنا وما علينا، وأن نميز كيف تبدأ قصص النجاح 

وكيف تنتهي، أولها االستثمار في تربية األوالد. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



سبورت

BBK اليــوم الشــوط الدولي السادس للخيــل برعايــة
ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الواحدة والنصف من 
ظهــر اليــوم الســباق الســادس عشــر لهــذا الموســم والذي ســيقام على 
كأس الجسرة الدولي برعاية بنك البحرين والكويت وكؤوس اللكزس 
“برعايــة شــركة إبراهيــم خليل كانو” وكأس المرحوم حســن بن صالح 
الرويعي للجياد العربية وكأس نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

كمـــا سيشـــهد ســـباق اليـــوم إقامة 
الشـــوط الدولـــي الســـادس ضمـــن 
سلســـلة أشـــواط بطولـــة البحريـــن 
الخيـــل  لســـباق  األولـــى  الدوليـــة 
والتـــي تشـــتمل علـــى 10 أشـــواط 
متفرقـــة خالل ســـباقات الموســـم 
الجاري وبمشـــاركة مالك ومدربين 
مختلـــف  مـــن  وجيـــاد  وفرســـان 
والبحرينية،  العالمية  اإلســـطبالت 

الدولـــي  الشـــوط  ســـيقام  حيـــث 
الجســـرة  كأس  علـــى  الســـادس 
برعايـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت 
والمخصص لجياد جميع الدرجات 
مســـافة  “مســـتورد”  والمبتدئـــات 

1400 متر .
وسيشـــهد ســـباق اليوم منافسات 
قوية في ظل تقارب المســـتويات 
بيـــن الجيـــاد المرشـــحة للمنافســـة 

فـــي أغلب األشـــواط، وذلـــك بدءًا 
مـــن الشـــوط األول الـــذي ســـيقام 
بـــن  المرحـــوم حســـن  علـــى كأس 
صالح الرويعي والمخصص لخيل 
البحرين العربية األصيلة المسجلة 
فـــي “الواهـــو” مســـافة 1200 متـــر 

والجائزة 1500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس 

التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  اللكـــزس 
“نتـــاج محلـــي” مســـافة 1200 متر 

والجائزة 2000 دينار. 
 ويقام الشـــوط الثالـــث على كأس 
اللكـــزس للجياد المبتدئـــات “نتاج 

محلي” مسافة 1000 متر مستقيم 
والجائزة 2000 دينار.

ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس 
اللكـــزس لجيـــاد جميـــع الدرجـــات 
مســـافة  “مســـتورد”  والمبتدئـــات 

والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
2000 دينار.

ويقام الشوط السادس على كأس 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  اللكـــزس 
“نتـــاج محلـــي” مســـافة 1400 متر 

والجائزة 2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الســـابع على كأس 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  نـــادي 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  الخيـــل 
متـــر   1400 مســـافة  “مســـتورد” 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط الثامن واألخير على 
كأس اللكزس لجياد سباق التوازن 
متـــر   2400 مســـافة   “ “مســـتورد 
والجائـــزة 4000 دينار وبمشـــاركة 

10 جياد.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صراع قوي للفوز 
بكأس الجسرة 

وكؤوس “اللكزس 
“ والرويعي

اسماعيل أكبرالمرحوم حسن بن صالح

البحريـن تتحضـر النطالقة بطولـة كأس العالــم للمبــارزة
تحت مراقبة االتحاد الدولي

وقف االتحـــاد الدولـــي للعبـــة المبارزة 
على آخر االستعدادات النطالق بطولة 
كأس العالـــم للناشـــئين تحـــت 20 عاما 
التـــي ســـتقام صبـــاح يـــوم غد الســـبت 
علـــى صالة اليد بأم الحصم، بمشـــاركة 
مـــن  العبـــا   120 بمجمـــوع  دولـــة   19
مختلف أنحاء العالم، سيتنافسون في 

مسابقات الفرق والفردي.
اإليطالـــي  البطولـــة  مراقـــب  وكان 
“جوســـيبي كافيـــرو” منـــدوب االتحـــاد 
الدولـــي للمبـــارزة قد أشـــرف شـــخصيا 
على آخـــر االســـتعدادات والتجهيزات 
الالزمـــة النطالق البطولـــة بزيارته إلى 
صالـــة المنافســـات والتأكـــد مـــن مـــدى 
جهوزيتهـــا وعقد اجتماعات مكثفة مع 
اللجان المشـــرفة السيما اللجنة الفنية؛ 
للتأكيد على اللوائح والقوانين المطبقة 
فـــي البطولـــة، حيـــث أبـــدى ارتياحـــه 

لســـير العملية التنظيميـــة، ومثنيا على 
الجهـــود المتميزة التـــي يبذلها االتحاد 

البحريني للعبة المبارزة.
وبـــدأت الفرق المشـــاركة فـــي التوافد 
أمـــس  يـــوم  الممكلـــة منـــذ  إلـــى أرض 
الخميـــس، في حين ســـيكتمل وصول 
الرســـمية  والوفـــود  المشـــاركة  الفـــرق 

مســـاء اليـــوم الجمعة، وفـــي مقدمتهم 
والعربـــي  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس 
واإلماراتـــي الشـــيخ ســـالم بن ســـلطان 

القاسمي.
وتحدث أمين ســـار االتحـــاد البحريني 
“تـــم  بالقـــول:  فـــرج  صالـــح  للمبـــارزة 
كافـــة  معاينـــة  الخميـــس  أمـــس  يـــوم 

االستعدادات من قبل مندوب االتحاد 
الدولـــي مشـــرف البطولـــة، عبـــر زيارة 
الصالـــة التي ســـتحتضن المنافســـات، 
وكذلك متابعة عمـــل مختلف اللجان”، 
تـــام  اســـتعداد  علـــى  “نحـــن  مضيفـــا: 
النطـــالق منافســـات البطولـــة بعـــد أن 
اكتسبنا خبرة كافية على مدى سنوات 
في تنظيم مثل هذه األحداث العالمية 

في رياضة المبارزة”.
االتحـــاد  “يرحـــب  فـــرج:  وأضـــاف 
بجميـــع ضيـــوف  للمبـــارزة  البحرينـــي 
فـــي  للمشـــاركة  القادميـــن  المملكـــة 
البطولة وكذلك بالوفود الرسمية، التي 
ســـتلقى خالل تواجدهـــم في البحرين 
البيئـــة المناســـبة للمنافســـة وكل الـــود 

والترحيب بهم”.

وحـــول مســـتوى الفرق المشـــاركة في 
البطولة قال فرج: “سيشارك في بطولة 
كأس العالم أفضـــل الفرق العالمية في 
مقدمتهـــم فرنســـا، سويســـرا، إيطاليـــا، 
وأوكرانيـــا،  ألمانيـــا،  مصـــر،  أمريـــكا، 
والعديـــد من الفرق والالعبين البارزين 
عالميـــا الـــذي يشـــكلون إضافـــة كبيرة 
بطولـــة  أي  فـــي  تواجدهـــم  خـــالل 

رياضية”.
وفيمـــا يتعلـــق بحـــكام البطولـــة قـــال: 
“تـــم تعييـــن الكويتي راشـــد الشـــمالي 
رئيســـا إلى اللجنة الفنيـــة والتي تضم 
أيضـــا وليد الجامع من المملكة العربية 
الســـعودية، في حين ســـيتولى الحكم 
القطـــان،  محمـــد  البحرينـــي  الدولـــي 
إلـــى جانب حـــكام من تونـــس والعراق 
فـــي  التحكيـــم  مهـــام  والســـعودية 

منافسات البطولة”.

اللجنة اإلعالمية

سالم بن سلطان صالح فرج
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حقق منتخبنا الوطني األول لكرة اليد انتصاره الثالث في البطولة اآلسيوية 20 للرجال لكرة اليد، وذلك على حساب نظيره هونغ كونغ 
بنتيجة )20/46( في المباراة التي جمعتهما ظهر الجمعة على صالة مدينة األمير نايف بمنطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

وأنهى منتخبنا الوطني الشوط األول 
 ،)8/22( وبنتيجـــة  هدًفـــا   14 بفـــارق 
وبذلـــك حقـــق العالمـــة الكاملـــة فـــي 
مجموعته الرابعة بانتصاراته الثالث 
وهونـــغ  أوزبكســـتان  فيتنـــام،  علـــى 
نقـــاط(،   6( رصيـــده  ليصبـــح  كونـــغ، 
ويضمن التأهل للدور الرئيس، برفقة 
أوزبكســـتان الذي احتل المركز الثاني 

برصيد )4 نقاط(.
وبرز في الجانـــب التهديفي لمنتخبنا 
بـــالل  أهـــداف(،   10( ســـعد  مهـــدي 
حبيـــب  محمـــد  أهـــداف(،   6( بشـــام 
ناصـــر وعبدهللا علـــي )5 أهداف( لكل 
منهما، حســـن ميرزا وعلـــي عبدالقادر 
)4 أهـــداف( لـــكل منهمـــا، علـــي ميـــرزا 
وأحمـــد جالل )3 أهـــداف( لكل منهما، 
محمـــد ميـــرزا وعلـــي عيـــد )هدفـــان( 
لـــكل منهما، محمـــد عبدالرضا وأحمد 

المقابـــي )هـــدًف واحـــًد( لـــكل منهمـــا. 
وتصدى الحارس محمد عبدالحسين 
11، وقاســـم  أصـــل  مـــن  كـــرات   8 لــــ 

الشويخ 7 كرات من أصل 16.
وبعد انقضاء مباريات أمس الخميس 
للـــدور التمهيدي للمجموعـــات األربع، 
المركزيـــن  صاحبـــي  توزيـــع  يتـــم 
األول والثانـــي اللذيـــن تأهـــال من كل 
مجموعـــة ومجموعهمـــا 8 منتخبات، 
ضمـــت  حيـــث  مجموعتيـــن،  إلـــى 
كوريـــا،  )قطـــر،  األولـــى  المجموعـــة 
الســـعودية وأوزبكســـتان(، واألخـــرى 
)منتخبنـــا، الكويـــت، إيـــران والعراق(. 
وســـتتبارى فرق المجموعـــة الواحدة 
فيمـــا بينها بـــدًءا من يوم غٍد الســـبت 
بنظـــام الـــدوري، علـــى أن يتأهـــل من 
المجموعتيـــن صاحبا المركزين األول 
والثانـــي إلـــى الـــدور نصـــف النهائـــي 

للبطولة اآلســـيوية؛ ليضمن كل منهم 
بذلـــك إلـــى مقعده فـــي بطولـــة العالم 
باإلضافـــة لصاحب المركـــز الخامس. 
وســـيواجه منتخبنـــا بأولـــى مبارياته 
نظيـــره الكويت يوم، ثـــم العراق يوم 
االثنين، على أن يخوض لقاءه الثالث 

يوم االربعاء بمواجهة إيران. 
ويمثل منتخبنـــا في هذه البطولة 19 
العبـــًا، وهـــم: حســـين الصيـــاد، محمد 
بـــالل  ميـــرزا،  محمـــد  عبدالحســـين، 
بشـــام ، علـــي عيـــد، مهـــدي عبـــدهللا 
ســـعد، محمـــد حبيـــب ناصـــر، حســـن 
عبدالرضـــا،  محمـــد  الســـماهيجي، 
عبدهللا علي، حسين محفوظ، محمد 
حبيـــب، أحمـــد المقابـــي، علـــي ميرزا، 
علـــي عبدالقـــادر، أحمد جالل، قاســـم 
ميـــرزا  حســـن  أحمـــد،  هشـــام  قمبـــر، 

لقاء البحرين وهونغ كونغوقاسم الشويخ.

تأهل للدور الرئيسي لمالقاة الكويت وإيران والعراق

“األحمـــر” ينتصر على هونغ كونغ بآسيويـة اليـد

نتائج مباريات األمس

نتائج مباريات األمس
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سبورت

عطلة نهاية أسبوع مزدحمة بفعاليات “حلبة البحرين الدولية”
الســـيارات  رياضـــة  عشـــاق  ســـيكون 
على موعد مـــع فعالية حلبة البحرين 
الدوليـــة المزدوجـــة، المقـــرر إقامتهـــا 
على مضمار “موطن رياضة السيارات 
في الشرق األوســـط” بالصخير خالل 

عطلة نهاية األسبوع.
وتقيـــم حلبـــة البحريـــن مســـاء يـــوم 
الجمعة فعالية “الحلبة لك” للسيارات 
والدراجات الناريـــة ذات الجماهيرية 
الواسعة على المضمار الداخلي البالغ 
طولـــه 2.55 كيلومتًرا - والمســـتخدم 
في بطـــوالت الســـباقات الوطنية في 
المملكـــة. على أن تتبعها فعالية أخرى 
ال تقـــل إثـــارة، ممثلـــة فـــي “تجـــارب 
الحلبة”، التي تجمع بين عدة أنشـــطة 
للســـائقين والـــركاب فـــي بعـــض مـــن 

أسرع سيارات السباقات في العالم.

يـــوم  لـــك”  “الحلبـــة  فعاليـــة  وتقـــام 
الجمعة بين الساعة 4 مساًء حتى 12 
منتصف الليل، مما يمنح المشـــاركين 
الفرصة الستكشـــاف حدود سياراتهم 
أو دراجاتهـــم الناريـــة فـــي بيئـــة آمنة 
وخاضعـــة للرقابـــة، فـــي مشـــهد رائـــع 
خصوصًا عند غروب الشـــمس وتحت 

األضواء الكاشفة.
 115.500 المشـــاركة  كلفـــة  وتبلـــغ 
دينـــار للفعالية كاملة و82.500 دينارا 
لنصـــف يوم. فيما تكلف قيمة الحصة 
الواحـــدة 44 دينـــارا. ويمكـــن للعمالء 
االســـتفادة  مســـبًقا  حجـــزوا  الذيـــن 
مـــن أســـعار مخفضـــة. وبذلـــك تكـــون 
تكلفة الحصة كاملـــة 99 ديناًرا فقط، 
ونصف يوم 71.500 دينارا، والحصة 

الواحدة 33 ديناًرا بحرينًيا.

وإلى جانب األنشـــطة المفتوحة على 
االســـتمتاع  أيًضـــا  يمكـــن  المضمـــار، 
بتجربـــة راديـــكال SR3 للـــركاب يوم 
دينـــارا.   38.500 بتكلفـــة  الجمعـــة 
وتتميز سيارة Radical SR3 بمحرك 
 1,340 جنريشـــن  ســـوزوكي  “بـــري 
DOHC”، بقـــدرة علـــى التســـارع مـــن 
صفـــر إلـــى 100 كم / ســـاعة فـــي 3.4 

ثانية.
وفي األثناء، ستكون تجارب لمضمار 

يوم الســـبت متاحة لكل من السائقين 
والركاب على حد سواء من الساعة 8 

صباًحا حتى 4 مساًء.
أولئك الذين يتطلعون إلى الســـيطرة 
على آالت سباق قوية يمكنهم اختيار 

بيـــن تجربـــة “كليـــو كاب” أو “تجارب 
راديكال SR1 درايفر”.

“كليـــو كاب” هـــي ســـيارة ســـباق مـــن 
صنـــع رينـــو وتتميز بمحـــرك توربيني 
ســـعة 1.6 لتـــر يمكنـــه توليـــد ما يصل 

إلـــى 220 حصاًنـــا و 6000 دورة فـــي 
الدقيقـــة. تكلفـــة هـــذه التجربـــة 121 

دينارا.
تحتـــوي راديـــكال SR1 علـــى محـــرك 
يمكنه توليـــد 185 حصاًنا. تنطلق من 
صفـــر إلى 100 كم / س في 3.6 ثانية 
وتبلغ سرعتها القصوى 222 كم / س. 
وتبلغ تكلفة هذه التجربة 132 ديناًرا، 
وُيعـــد إكمال تجربة كليو كاب شـــرًطا 

.SR1 أساسًيا للمشاركة في تجربة
أيًضـــا  تتوفـــر  القيـــادة،  إلـــى  إضافـــة 
تجارب الركاب في ســـيارة كليو كاب 
وســـيارة راديكالـــو SR3 يمكن شـــراء 
تجارب الســـائق على متـــن كليو كاب 
بينمـــا ســـعر  27.500 دينـــارا،  مقابـــل 
تجـــارب راديكال SR3 عنـــد 38.500 

دينارا.

حلبة البحرين الدولية

تقام على مضمار 
“موطن رياضة 
السيارات في 

الشرق األوسط”

هـــزم فريـــق المنامة نظيـــره الحالـــة بنتيجة 
)80/101( في المباراة التي جمعتهما مســـاء 
الخميـــس ضمـــن الـــدور التمهيـــدي لمســـابقة 
كأس خليفـــة بـــن ســـلمان لكـــرة الســـلة علـــى 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وجـــاءت نتائـــج األشـــواط األربعـــة كاآلتـــي: 
 25/28 المنامـــة،    13/23 المنامـــة،   21/29(
ينتظـــر  وبذلـــك  المنامـــة(،   18/24 الحالـــة، 
المنامـــة الفائـــز مـــن لقـــاء المحـــرق والنجمة 
ليواجهه بالدور قبل النهائي لمســـابقة “أغلى 

الكؤوس”. 
وبـــرز في صفوف المنامـــة كل من المحترف 
ديفين بتســـجيله )28 نقطة(، محمد حســـين 
“كمبـــس” )20 نقطـــة( منها 4 ثالثيات، حســـن 
نـــوروز )15 نقطـــة(، وفـــي الحالـــة نـــادر علي 
وأحمـــد خليفـــة )13 نقطة( لكل منهما، ســـيد 

كاظم ماجد )12 نقطة(.
ولـــم يجـــد العبـــي المنامة أيـــة صعوبة تذكر 
في عبور الحالـــة وتحقيق االنتصار وخطف 
بطاقـــة التأهل، عطًفـــا علـــى األداء والتركيز 

العاٍل في الجوانب الدفاعية التي حدت  من 
خطورة الحالة وخصوًصا تحت الحلق، االمر 
الـــذي أجبرهم على التصويـــب الثالثي الذي 
وفـــق فيه تارة وأخفق فيه تارة أخرى، وفي 
الجانـــب الهحومـــي، لعبـــت تحـــركات العبيه 

دوًرا بإحداث المساحات والثغرات لتسجيل 
النقـــاط مـــن داخل وخـــارج القـــوس بصورة 
قويـــة، األمـــر الـــذي أعطاهـــم األفضليـــة في 
توســـيع الفارق لصالحهم وتسيير المجريات 

لصالحه حتى النهاية. 

المنامة يهزم الحالـــة بكــأس خليفــة بن سلمـان
تأهل للدور قبل النهائي وينتظر المحرق أو النجمة

من لقاء المنامة والحالة

جانب من الفعاليات

اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيـــس اإلتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة تنطلق صباح اليوم الجمعة 
22 ينايـــر 2022 منافســـات بطولـــة االتحـــاد 
الملكي لقفز الحواجز خامس بطوالت موسم 
القفـــز، والتي ســـتقام منافســـاتها على ميدان 
االتحـــاد الرياضـــي العســـكري بالرفـــه، حيـــث 
ينتظـــر عشـــاق وجماهيـــر رياضـــة القفز هذه 
البطولة التي يتوقع أن تشهد منافسات عالية 
النديـــة فـــي جميع مســـابقاتها وبنـــاء على ما 
شـــهدته بطوالت الموســـم األربع الماضية من 
تنافس عالي ومحتدم بين جميع المشاركين. 
 وســـتنطلق فعاليـــات البطولـــة عنـــد الســـاعة 
بأولـــى  الجمعـــة  اليـــوم  صبـــاح  مـــن   8:30
لفئـــة  االولـــى  المســـابقة  وهـــي  المســـابقات 
الناشـــئين المســـتوى األول )مســـابقة التأهـــل 
لمرحلـــة التمايـــز( وهـــي مســـابقة جولـــة مـــع 
جولـــة تمايـــز ضـــد الزمـــن للمتعادليـــن علـــى 

المركـــز األول وارتفـــاع الحواجـــز 100 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، المســـابقة 
الثانية فئة الناشـــئين المستوى الثاني )حاجز 
الجوكـــر( وارتفاع الحواجز 110 ســـم ســـرعة 
المســـلك 350 متر/دقيقـــة، المســـابقة الثالثة 
فئـــة المبتدئين مـــن العموم المســـتوى األول، 
وارتفـــاع  مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة  وهـــي 
حواجزهـــا 110 ســـم وســـرعة المســـلك 350 
للمتقدميـــن  الرابعـــة  المســـابقة  متر/دقيقـــة، 
)مســـابقة الســـرعة( وارتفـــاع حواجزهـــا 120 
متر/دقيقـــة،   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم، 
والمسابقة الخامسة فئة المتقدمين المستوى 
الثالث مسابقة جمع النقاط مع حاجز الجوكر 
وارتفاع حواجزها 130 ســـم، سرعة المسلك 
350 متر/ دقيقة والمســـابقة السادســـة وهي 
أهـــم وأقـــوى المســـابقات المســـابقة الكبـــرى 
جولتيـــن على مســـلكين مختلفين ضد الزمن 
وارتفاع حواجزها 140 ســـم، سرعة المسلك 

350 متر/دقيقة.

تقام على ميدان االتحاد الرياضي العسكري

اليوم انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

من منافسات قفز الحواجز

اتحاد السيارات

تنطلـــق صبـــاح اليـــوم الجمعـــة الموافـــق 21 
من شـــهر ينايـــر الجاري أولى جـــوالت بطولة 
)االنجـــراف  للدريفـــت   الوطنيـــة  البحريـــن 
والســـيطرة( والتي ينظمها االتحاد البحريني 
بحلبـــة   9 رقـــم  بمواقـــف  وذلـــك  للســـيارات 
البحرين الوطنية، حيـــث تنظم هذه البطولة 

للمرة األولى على مستوى مملكة البحرين.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التســـجيل عند 
الســـاعة العاشـــرة صباحـــًا ثم الفحـــص الفني 
يبدأ من الســـاعة العاشـــرة والنصف ويســـتمر 
حتى الســـاعة 12 ظهرًا، حيـــث لن يتم قبول 
أي مشاركة بعد هذا التوقيت، ثم يبدأ بعدها 
بريفنـــغ المتســـابقين مـــن الســـاعة 12 وحتى 
12.45، وكل متســـابق سيســـمح لـــه بدخـــول 
4 مـــن طاقم وأعضاء الفريـــق لجميع الفئات، 

ثـــم تبـــدأ التجارب الحـــرة لمدة ســـاعة وربع، 
بعدهـــا تبدأ الجولـــة التأهيليـــة األولى مدتها 
ســـاعة ونصف ولكل متسابق الحق بالدخول 
الجولـــة  ثـــم  فقـــط،  واحـــد  مـــرة  للمضمـــار 
التأهيليـــة الثانيـــة تبـــدء بعـــد انتهـــاء األولى 
بنصـــف ســـاعة، والجولـــة األولى من الســـباق 
تنطلـــق عند الســـاعة 3 عصرًا، وموعد تتويج 
المتســـابقين الفائزيـــن فـــي الفئـــات المختلفة 

الساعة 7 مساًء.

تنظم ألول مرة بالمملكة وبتنظيم من اتحاد السيارات

اليوم انطالق أولى جوالت بطولة 
البحرين الوطنية للدريفت
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مباريات براعم التنس

اليوم مهرجان كانو لبراعم التنس

تشهد مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير صباح اليوم “الجمعة” 
مهرجان براعم التنس ضمن فعاليات بطولة شركة إبراهيم خليل 
كانو التاســـعة المفتوحة لناشـــئي التنس، حيث يتنافس 56 العبا 

والعبة على المراكز األولى في الفردي مختلط أوالد وبنات.
وتبـــدأ المباريـــات فـــي الســـاعة التاســـعة صباحا وتســـتمر طوال 
اليوم ويتخللها فترة راحة للمشاركين، وفي ختام اليوم يتفضل 
خميس المقلة رئيس نادي البحرين للتنس بتوزيع الكؤوس على 
الالعبيـــن الفائزيـــن بالمراكز األولـــى، وتوزيع ميداليات مشـــاركة 
لكافـــة الالعبيـــن تشـــجيعا وتحفيـــزا لهـــم علـــى االســـتمرار فـــي 

التدريب والمشاركة في المباريات.
وتقام مباريات براعم التنس ســـن 6 إلى 8 ســـنوات على مالعب 
اللـــون،  الحمـــراء  اإلســـفنجية  التنـــس  بكـــرات  تنـــس”  “المينـــي 
ويتنافس فيها 27 العبا والعبة، بينما تقام مباريات البراعم ســـن 
9 إلى 10 ســـنوات علـــى المالعب الكبيرة، وتلعـــب بكرات التنس 
الخضـــراء اللـــون والمخصصة لهذه الســـن والمعتمدة من االتحاد 

الدولي للتنس، ويتنافس فيها 29 العبا والعبة. 
ويولـــي نادي البحرين للتنـــس قطاعات الناشـــئين أهمية خاصة، 
ويحـــرص على تضميـــن مســـابقات ومهرجانات للبراعـــم في كل 

البطوالت المحلية للناشئين التي يقيمها.

اللجنة اإلعالمية

بعد اسدال الستار على الدور التمهيدي لمسابقة كأس خليفة بن سلمان، فالمواجهات المقبلة  «
بالدور ربع النهائي الذي سيقام يوم األحد 23 يناير ستكون على النحو اآلتي: المحرق والنجمة 

والفائز منهما سيواجه المنامة في نصف النهائي، وفي الجهة األخرى، فإن األهلي “حامل 
اللقب” سيواجه البحرين، والفائز منهما سيلتقي النويدرات في نصف النهائي الذي سيقام في 

شهر أبريل 2022.

المواجهات المقبلة



أكد محللون وخبراء اقتصاديون لـ “البالد”،على  أهمية توجيه النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس الهيئة العامــة للرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، 
لتأســيس المحفظــة الماليــة التابعــة للهيئــة العامــة للرياضــة، مشــيرين إلــى 
أن هــذه المحفظــة االســتثمارية ســتكون مصــدر من مصادر الدخــل القومي 

لمملكة البحرين.

الماليـــة  المحفظـــة  أهـــداف  وترتكـــز 
التابعـــة للهيئة العامـــة للرياضة، على 
توفيـــر تســـهيالت وتقديـــم امتيازات 
للداعميـــن والمســـتثمرين في القطاع 
الرياضـــي، علـــى الشـــكل الـــذي يلبـــي 
خلـــق  فـــي  والتطلعـــات  الطموحـــات 
فرص متاحة تعزز التوجه لالستثمار 
فـــي الرياضـــة وتدعـــم جهـــود الهيئة 
العامـــة للرياضة في تنفيذ المشـــاريع 
مـــن خاللهـــا  التـــي يمكـــن  التنمويـــة، 
تطبيـــق االحتـــراف وتحـــول الرياضة 
يخـــدم  ممـــا  وترفيـــه؛  صناعـــة  إلـــى 
العمـــل  منظومـــة  وارتقـــاء  تطويـــر 
نحـــو  بالرياضـــة  ويدفـــع  الرياضـــي 
مستويات أفضل تتحقق معها المزيد 

من المنجزات الرياضية.
وأكد الباحث االقتصـــادي والمحاضر 
المصرفـــي، عـــارف خليفـــة لــــ “البالد”، 
أن فكـــرة تأســـيس المحفظـــة المالية 

التابعـــة للهيئـــة العامـــة للرياضة، هي 
محفظة استثمارية، وهذا أمر متقدم 
علـــى مســـتوى الـــدول التـــي تحـــاول 
فعـــال االرتقـــاء بالرياضـــة، بحيـــث أن 
تكـــون الرياضـــة مصـــدرًا مـــن مصادر 
يتـــم  عندمـــا  لهـــا  القومـــي  الدخـــل 
تقويـــة الرياضـــة بعدهـــا يتـــم تقويـــة 
الفـــرق، بعدهـــا باإلمـــكان الدخول في 
االســـتثمار الرياضـــي مـــا بيـــن الدول 
واألمـــم، وســـيكون لذلك أثـــر إيجابي 
بالشـــك علـــى  الرياضـــة، “وال ننســـى 
اآلن أن معظم الرياضيين محترفون، 
كبيـــر  إلنفـــاق  بحاجـــة  والرياضـــة 
عليهـــا حتـــى لـــو وفـــرت إليهـــا الدولة 
ذلـــك”، مشـــيًرا إلى أنه كلمـــا تم زيادة 
اإلنفـــاق علـــى الرياضة كانـــت النتائج 
كبيـــر  بشـــكل  االســـتثمارية متقدمـــة 

للدولة.
وأوضـــح أن المحفظـــة باإلمـــكان أن 

تتكـــون مـــن مشـــاركات مـــن األنديـــة 
إذ  مشـــاريع،  لديهـــا  التـــي  نفســـها 
جـــزء  اقتطـــاع  يتـــم  أن  باإلمـــكان 
مـــن اإليـــرادات الموجـــودة فـــي هذه 
االستثمارات القائمة باألندية الكبيرة، 
أو باإلمـــكان أن تتكون هذه المحفظة 
بالتعـــاون مع اللجنـــة األولمبية أو مع 
االتحـــادات لتنميـــة هـــذه المحافـــظ، 
مشـــيًرا إلى أن المحفظـــة بحاجة إلى 
أشخاص محترفين إلدارتها، وهؤالء 
فـــي  بكثـــرة  متوفـــرون  المحترفـــون 

البحرين.
وبّيـــن أن هـــذا النـــوع مـــن المحافـــظ 

أوال مرحلـــة  مـــن مرحلتيـــن  تتكـــون 
تجميـــع رأس المـــال المضـــارب الـــذي 
ســـيتم المضاربة به وبعد ذلك مرحلة 
وباإلمـــكان  المناســـب،  االســـتثمار 
تخصيصه من قبل الدولة كمخصص 
مـــن وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
لبـــذر رأس المال في هـــذه المحفظة، 
مقترًحا مشـــاركة المؤسســـات المالية 
والبنوك في رأســـمال هـــذه المحفظة 
مرحلـــة  إلـــى  تصنيفهـــا  ثـــم  ومـــن 
االستثمار، بحيث يشارك المصرفيون 
المـــال فـــي  والمســـاهمون فـــي رأس 

اتخاذ القرارات وأوجه االستثمار.

وأضـــاف أن المحفظة ترعى بالدرجة 
األولـــى مصالـــح المملكـــة ومن خالل 
رعايـــة الرياضييـــن والموهوبين، فإن 
هناك أفكارًا ربما هذه المحفظة تساعد 
على تصدير الالعبين إلى أكاديميات 
 احترافيـــة؛ لرفـــع مســـتوى المهـــارات 
األنشـــطة  كل  فـــي  الالعبيـــن  لـــدى 
واأللعـــاب، مضيفـــا أن البحرين واّلدة 
لمثل هؤالء األبطال إال أنه أكد حاجة 
الرياضـــة فـــي البحرين للدعـــم المالي 
بالدرجة األولى لتنميتها، وهذه كانت 
مـــن أولويـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة وســـمو الشـــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.

تحويل الرياضة لقطاع 
اقتصادي إنتاجي مالي

التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
لشركة استشـــارات جفكون لتحسين 
اإلنتاجيـــة، أكبر جعفري لـ “البالد”، أنه 
آن األوان لتحويـــل القطـــاع الرياضي 
إلـــى قطاع اقتصـــادي إنتاجـــي مالي، 
وهـــذا القطاع في كثير من الدول من 
القطاعـــات النشـــطة ويشـــكل مصـــدر 
إنتاجـــي ضخـــم جـــًدا، عازًيـــا ذلك أن 
الرياضـــي  للقطـــاع  التحتيـــة  البنيـــة 
متكاملـــة حالًيا. وأكد ضرورة تحويل 

القطاع الرياضي إلى قطاع اقتصادي 
خصخصـــة  علـــى  والعمـــل  إنتاجـــي 
القطـــاع وتحويلـــه قـــدر المـــكان إلـــى 
تبقـــى  أن  علـــى  الخـــاص،  القطـــاع 
المنتخبـــات الوطنيـــة تحـــت إشـــراف 

الحكومة.
وفيمـــا يتعلق بدور المحفظـــة المالية 
دعـــم  فـــي  تأسيســـها  ســـيتم  التـــي 
الرياضـــة البحرينيـــة، أوضح جعفري 
أن هـــذه المحفظـــة ســـتكون مكملـــة 
للبنيـــة التحتيـــة، وهـــو دور حكومـــي 
لزيادة جاذبية القطـــاع وتحويله إلى 

قطاع إنتاجي خاص.
ورأى أن هذه القطاعات غير المألوفة 
يجب االســـتثمار فيهـــا وتحويلها إلى 
قطاعات إما ســـيادية أو مساندة؛ ألن 
بهـــا الكثير مـــن القـــدرات االقتصادية 
لدعـــم االقتصـــاد والمجتمـــع، مشـــيًرا 
إلـــى أن قطـــاع الرياضـــة حالـــه مثـــل 
حـــال الفـــن يجـــب االهتمـــام بهذيـــن 
المجاليـــن؛ لتحويلهمـــا إلـــى قطاعات 
ســـيادية تساهم في النمو االقتصادي 
بشـــكل ملموس وبشـــكل كبير، مؤكًدا 
أن التوقيت جيد جًدا لهذه المحفظة 
أكبـــر  وزخمـــًا  دعمـــًا  ســـتعطي  التـــي 

لزيادة جاذبية القطاع الرياضي.

المحفظة االستثمارية الرياضية مصدر للدخل القومي بالبحرين
زخم أكبر لزيادة جاذبية القطاع الرياضي ... خبراء اقتصاديون يؤكدون لـ “^”:

عارف خليفةأكبر جعفري
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بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

أحرز هداف الدوري 8 مواسم... وشارك مع المنتخب في 4 بطوالت خليجية

وأكد زليخ أنه كان محًبا وعاشـــًقا لنادي النســـور “األهلي” منذ نعومة 
أيـــوب وعبدالوهـــاب  عدنـــان  للمرحـــوم  أظفـــاره، خصوًصـــا عشـــقه 
العســـومي، مبيًنـــا أنه كان يســـير على قدميه مســـافة بعيـــدة من مقر 

سكنه إلى مقار تدريبات النسور لمشاهدة العبيه.
ويتذكـــر زليـــخ هدفه الشـــهير على الرفاع في موســـم 1965 - 1966، 
والـــذي انتقـــل فيه إلى نادي النســـور، قبل أن يمثـــل منتخبنا الوطني 
األول، مبينـــا أن الفتـــرة منـــذ دخولـــه نـــادي رأس رمـــان إلـــى النســـور 

والمنتخب كانت حوالي 3 سنوات.
وذكر أن العام 1963 شهد ترشيحه لتمثيل المنتخب 

األولــى  المدرسية  العربية  الـــدورة  فــي  الــمــدرســي 
صغر  على  اعترض  كمنقة  علي  أن  إال  بالكويت، 

مــدرًبــا  عــبــدالــســالم  الــمــصــري  كــان  سنه حينما 
صغر  استثمر  أنــه  مبيًنا  المدرسي،  للمنتخب 
كدافع  الـــدورة  هــذه  وعــدم مشاركته في  سنه 

لتقديم المزيد وإحداث طفرة في مشواره.
أن  زليخ  الوطني، أوضح  المنتخب  وعن مشاركاته مع 

“أول دورة شاركت فيها هي كأس العرب ببغداد، 
4 دورات لكأس  المنتخب في  كما مثلت 

استضافتها  الــتــي  ــــى  األول الــخــلــيــج: 
وكـــنـــا   1970 فـــــي  ــــحــــريــــن  ــب ــ ال

االستضافة”.  بهذه  فخورين 
“الثانية كانت في  وأضــاف 

 ،1972 بــالــعــام  الـــريـــاض 
أول  ــا  ــه فــي وســـجـــلـــت 

ــريــــك خــلــيــجــي  ــ ــات هــ
ــأس  ــ بـــــــــــــــدورات كـ
ــعــربــي  ــيــج ال ــخــل ال
وذلـــك فــي مــبــاراة 
مـــنـــتـــخـــب قـــطـــر”، 

إلـــــــى أن  مــــشــــيــــًرا 
“الدورة انسحب منها 

خالل  الوطني  منتخبنا 
بــإشــارة  السعودية  مــبــاراة 

والــفــنــي  اإلداري  الــجــهــاز  مــن 
ــان يــضــم جــمــيــل الجشي  ــذي كـ ــ ال

المنتخب كان  إن  إذ  ومبارك بن دينة، 
بهدف واحتسبت  السعودية  متقدًما على 
األول  الشوط  ركلة جزاء مع ختام  عليه 
مع طرد الحارس يوسف المالكي وجاسم 
أثــار حفيظتنا، خصوًصا  ما  وهــو  حمد، 

أن حسابات اللقب متعددة”. 
بالكويت  الثالثة  الـــدورة  يخص  وفيما 

زليخ  أكــد  المجموعات،  بنظام  أقيمت  التي 

الشرقاوي  حمادة  المدرب  قبل  من  عناصر   7 بتغيير  المنتخب  تأثر 
شريدة  كسلمان  إضافتهم  تمت  الــذيــن  المميزين  الالعبين  رغــم 
الثالث في  المركز  المنتخب  إذ احتل  وفؤاد بوشقر وخليل شويعر، 
تنسى،  ال  أنها  زليخ  يؤكد  بقطر،  الرابعة  الـــدورة  وعــن  مجموعته. 
الــمــدرب  ــرار  إصـ مــع  اللعب  يستطيع  وال  مصاًبا  كــان  أنــه  خصوًصا 
اإلنجليزي جاك على مشاركته رغم غيابه عن ناديه والتدريبات، مبيًنا 
أنه غاب عن المباراة األولى أمام اإلمارات، ثم طلب المدرب منه 
المشاركة في الجولة الثانية أمام العراق وهو فريق قوي 
لعب حوالي  أنه  إلى  مميزين، مشيًرا  ويملك العبين 
15 دقيقة فقط قبل سقوطه على األرض، مبيًنا أن 
الالعب  أمــام  فقط  ناد  العب  بأنه  اتهمه  المدرب 
جاسم يعقوب الذي حاول االحتجاج بشدة على 
المدرب. وأضاف زليخ “رئيس الوفد كان المرحوم 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والذي استدعى 
من  بالفعل  وتأكدت  إصابتي،  على  للكشف  أطباء   3
األمور  هذه  جميع  مع  لكن  للراحة،  أحتاج  وأنني  قبلهم 
المدرب  اتهامات  أن  إال  للبحرين  عودتي  ومع 
بأن  عنونت  الصحف  وحتى  تواصلت، 

زليخ مذنب أم بريء؟”. 
6 أشهر  وأوضــح زليخ أنه بعد 
من العالج عاد لنادي النسور 
وحقق معه ألقاب الدوري 
وكأس األمير والدوري 
المشترك في موسم 
 ،1977  -  1976
ــل اإلصــــــابــــــة  ــ ــبـ ــ قـ
اللعينة  األخـــيـــرة 
الــــــتــــــي تــــعــــرض 
ــهــا فـــي الــمــوســم  ل
ــق، مــشــيــًرا  ــالحــ ــ ال
في  كانت  أنها  إلــى 
فريق  ــام  أمــ مـــبـــاراة 
تعرضه  بعد  الخليج 
أفاق  مقصودة  لضربة 
ــام فــي  ــ ــ ــهــا بـــعـــد 3 أي مــن
الــمــســتــشــفــى، قــبــل ســفــره 

للعالج منها في الخارج.
وبين أنه قـــرر االعتزال فيما بعد 
فـــي مباراة أمام فريق القادســـية 
الكويتـــي، خصوًصا بعـــد تتويج 
 ،1980 آســـيا  بـــكأس  الكويـــت 
مشـــيًرا إلى اعتزازه وفخره بأمر 
جاللـــة الملـــك بتخصيـــص يـــوم 

اعتزاله بالتزامن مع العيد الوطني في 16 ديســـمبر 
1980، فيما توجه بعد االعتزال للتدريب مع فئات 
الناشـــئين والشـــباب واألول بالنسور، مشـــيًرا إلى 

مرض والدته أيًضا الذي تأثر به.
وعـــن أبـــرز اإلنجـــازات، أعـــرب حســـن زليخ عن 
فخـــره واعتـــزازه بحصول على وســـام البحرين 
مـــن الدرجـــة األولـــى فـــي العـــام 2002 من قبل 

جاللـــة الملك مـــع مجموعة من الـــرواد الرياضيين، 
كمـــا حصـــل على جائـــزة هـــداف الدوري لــــ 8 مـــرات منهـــا 6 متتالية، 
باإلضافة إلى تسجيله أول هاتريك في دورات كأس الخليج العربي.

وعن المرحوم عدنان أيوب، أكد زليخ أنه لن يوفي حقه مهما تحدث 
عنه، مشـــيًرا إلى أنه كان ســـبًبا في انتقاله للنســـور، كما كان المرحوم 
مميًزا في ألعاب الســـلة والطائرة والجري، باإلضافة إلى التدريب مع 
المنتخبات واألندية الوطنية، باإلضافة إلى كونه أول مدرب بحريني 
ينتظـــم فـــي دورة نظاميـــة، وكانت عبارة عـــن دورة مكثفة ببريطانيا 
لمدة 6 شـــهور. كما استذكر حسن زليخ المرحوم أحمد سالمين، الذي 
كان متميـــًزا العبـــا ومدربا خصوًصا في الفئـــات العمرية وتخرج على 
يديـــه العديد من الالعبين، كما كان مدرســـة في التعامل مع الالعبين 

والوقوف معهم في مختلف الظروف.
وفيمـــا يخـــص المواقـــف الطريفة، أوضـــح زليخ أنه ســـجل هدًفا في 
مرمـــى فريـــق البحرين على اســـتاد المحـــرق، ومع احتفـــال الالعبين 
الذين حملوه بهجة بالهدف، ألغى الحكم الهدف بعدها بثوان؛ لينطلق 
الالعبون إلى الحكم ويتركونه ال إرادًيا ليسقط على ظهره في موقف 
مضحك ال ينســـى، كما كانت بعض المواقـــف أمام نادي الحد في لوم 
بعض الالعبين لزمالئهم لعدم إيقافه، ومقابلته للخشـــونة باالبتسامة 

واالعتذار.

اعداد:محمد المخرق

حسن زليخ.. نجم المع أجبرته 
اإلصابة على االبتعاد

 أحمد مهدي

أمل الحامد

قـــال النجـــم الدولـــي الســـابق فـــي صفوف منتخبنـــا الوطنـــي والنادي األهلي حســـن زليـــخ إن بدايته كانـــت في مالعب 
الفرجان، مشـــيًرا إلى أن مالعب المســـاحات الصغيرة خرجت العديد من النجوم للكرة البحرينية وصنعتهم للبروز في 
األندية والمنتخبات. وخالل حديثه لبرنامج مالعب المنامة الذي يبثه متحف المنامة الرقمي “حكاية المنامة” بالتعاون 
مع صحيفة “البالد”، أوضح زليخ أن مدرب الرياضة محمد الخلقون هو من تبناه في عالم كرة القدم وعلمه أساســـات 
ومبـــادئ اللعبـــة. وأضاف “بدأت في نادي رأس رمان حينما كان بالدرجة الثانية وصعد لألولى، وكنت معهم خالل هذه 

الفترة صغير السن، وأتذكر أننا لعبنا مباراة أمام فريق النسور وفزنا بهدف جاء عن طريقي شخصًيا”.



يعود المطرب الشــعبي محمود الليثي للسينما من جديد، 
مــن خالل فيلم للمنتج أحمد الســبكي، علــى غرار األفالم 
التــي كان ينفذهــا قبل ســنوات، والتي كانــت تعتمد على 
نجوم الغناء الشــعبي في مصر، وتوقفت قبل 3 ســنوات. 

والفيلم الجديد يشــارك فيه الفنان الشعبي محمود الليثي 
مــع عدد من المطربيــن، منهم: أحمد شــيبة والمطربة أمينة 

والمطرب رضا البحراوي، إضافة إلى الطفل محمد أســامة، الشــهير بطفل “الغزالة 
رايقة”، إضافة إلى البحث عن راقصة للتواجد ضمن سياق الفيلم.

بــدأت نقابــة المهن الموســيقية بمصر، برئاســة الفنان هاني 
شــاكر، اســتقبال أوراق المطربين المتقدمين للقيد بالنقابة؛ 
لمنحهم تصريحا ســنويا لممارســة الغناء مــن فئة مطربي 
المهرجانات، وبدأت اللجنة بالفعل اختبار األصوات، وتم منح 

3 منهم التراخيــص. وتعمل النقابة حاليــا على تقنين أوضاع 
المطربين، من خالل عدة شــروط، أهمها اســتيفاء المســتندات 

واألوراق المطلوبــة، والتقــدم باألســماء الحقيقية، مثل: محمد محمــود لحمو بيكا، 
وحسن منصور لحسن شاكوش، وعدم منح التصريح لأللقاب من جديد.

تقنين أوضاععودة الليثي
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حدد مهرجان أفالم السعودية فترة التسجيل في دورته الثامنة، والتي تبدأ 
مـــن اليـــوم وحتى نهاية يوم 31 مارس 2022م وذلك في ثالث مســـابقات، 
حيـــث يعقـــد مهرجان األفالم الســـعودية فـــي دورته الثامنـــة والذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنون فـــي الدمام بالشـــراكة مع مركز الملـــك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي )إثراء( وبدعم من هيئة األفالم التابعة لوزارة الثقافة.
وتقـــام الـــدورة الثامنـــة للمهرجان بمركز إثـــراء بالظهران فـــي الفترة 2 إلى 
9 يونيـــو 2022. ويعتبـــر المهرجـــان الســـينمائي األول فـــي الســـعودية منذ 
انطالقـــه العـــام 2008، مواصـــال االهتمـــام باألفـــالم الســـعودية، وتشـــجيع 
المبدعين وتطوير ثقافة صناعة األفالم، مع خلق مناخ تنافسي بين صناع 
األفـــالم الســـعوديين، حيـــث بلغ مجمـــوع المشـــاركات في الدورات الســـبع 

الماضية 865 فيلما إلى جانب 1043 سيناريو غير منفذ.
ويتضمن المهرجان في دورته الثامنة التنافس على ثالث مسابقات، وهي 
مســـابقة األفـــالم الطويلة ومســـابقة األفالم القصيرة ومســـابقة الســـيناريو 
غيـــر المنفـــذ. ويرحب المهرجان في دورته الثامنة بمشـــاركة صناع األفالم 
الخليجيين؛ للترشح للعرض ضمن برامج المهرجان والمنافسة على جائزة 

الفيلم الخليجي التي يطلقها المهرجان ألول مرة في هذه الدورة. 
كمـــا ينظم المهرجان عدًدا من الفعاليـــات المصاحبة مثل الورش والندوات 
المتخصصـــة وطباعـــة الكتـــب، كمـــا يســـتضيف شـــخصيات ســـينمائية من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم والتي ســـيعلن عـــن تفاصيلهـــا في مؤتمـــر صحفي 

سيعقد خالل الفترة المقبلة.
www.ويمكن االطالع على الشروط كاملة في موقع المهرجان اإللكتروني

.saudifilmfestival.org

فتح باب التسجيل في مهرجان 
أفالم السعودية بدورته الثامنة

يعود المخرج البحريني المبدع 
علي العلي مجددا مع جديده 
المقبل مع مسلسل عنبر ٦ مع 

بطولة نسائية مختلفة في 
طريقة السرد واإلنتاج يعتمد 

على األحداث المتراكمة بنمط 
قصص المساجين بين السجن 

وخارج السجن، لحساب منصة 
“شاهد”، مع اختالف جنسيات 

الفنانين بين مصر ولبنان 
والخليج ودول عربية كثيرة.

tariq_albahhar

“العين السينمائي 4” يحتفي بأفالم المقيمين والطلبة
يحتفـــي مهرجـــان “العيـــن الســـينمائي” في 
دورتـــه الرابعـــة، الـــذي يقـــام تحـــت رعاية 
عضـــو المجلـــس التنفيذي إلمـــارة أبوظبي 
الشـــيخ ســـلطان بن طحنون آل نهيان، في 
الفتـــرة بيـــن 23 و27 مـــن ينايـــر الجـــاري، 
بأفالم المقيمين والطلبة، ضمن مســـابقتي 
“الصقـــر ألفالم المقيميـــن” و “الصقر ألفالم 

الطلبـــة”، ويســـتمر المهرجان بدعم 
األفـــالم  صنـــاع  وإعـــداد  وتطويـــر 
المواهـــب  واكتشـــاف  الشـــباب، 
اإلنتاجـــات  وأفضـــل  الواعـــدة 

السينمائية في المنطقة.
عـــن  الســـينمائي”  “العيـــن  وأعلـــن 
اختيار 17 فيلًما في المســـابقتين، 
تضـــم باقـــة متنوعـــة مـــن األعمال 
السينمائية المتميزة، والتي تؤكد 
نهج المهرجان واســـتمراريته منذ 

انطالقتـــه باعتبـــاره بمثابـــة مركـــز إشـــعاع 
فـــي  وتوجهـــه  وتعليمـــي،  وفنـــي  ثقافـــي 
دعم ســـينما الشـــباب والجيـــل الجديد من 
صناع “الفن الســـابع”، إذ يعـــرض المهرجان 
في مســـابقة “أفـــالم المقيميـــن” التي تتيح 
لجميع الجنســـيات االشـــتراك فيها بشـــرط 
العـــرب واألجانـــب  المخرجـــون  أن يكـــون 
مـــن المقيميـــن في اإلمـــارات، 9 أفالم هي: 

“إعـــادة الســـابعة”، للمخرج اإليراني ســـبهر 
قشـــمي، “ُمعيـــن” للمخـــرج الســـوري حمادة 
سميسم، “ماجدة” المخرج المصري محمود 
الباكســـتاني  المخـــرج  “ایفـــام”  محمـــود، 
زبیـــر اختـــر، و “جنـــاح فراشـــة” للمخرجـــة 
الســـودانية إيمـــان جمـــال موســـى، و “كمـــا 
الريشـــة” للمخـــرج اليمنـــي ماجـــد الزبيدي، 
و “أنليميتيـــد ســـبيس” للمخـــرج الجزائـــري 

للمخـــرج  “الموتـــر”  و  براهيمـــي،  فتحـــي 
األردنـــي لیث الرمحـــي، و “زيـــارة متاخرة” 

للمخرج اليمني محمد عادل.
وتمهيـــًدا النخراطهـــم في صناعة الســـينما 
وخلق وعي وحراك ســـينمائي لدى األجيال 
القادمـــة، اختـــار “العيـــن الســـينمائي” ضمن 
مســـابقة “الصقـــر ألفـــالم الطلبـــة”، 8 أفالم، 
وهـــي مجموعـــة أفـــالم منتقـــاة مـــن صنـــع 

المواهـــب  مـــن  المـــدارس  طـــالب 
الجديـــدة، والتـــي ســـتنقل المشـــاهد 
إلـــى عوالـــم مختلفـــة، مليئـــة باإلثارة 

والمغامرة والجدية، وهي:
علـــي  خولـــة  للمخرجـــة  “الذهـــب”   -

العتيبي من اإلمارات.
- “حرزن” لعدنان وجيه من اإلمارات.

- “فـــي زمن الوباء” لبطـــي األحمد من 
اإلمارات.

- “ميدسومر” لعبد هللا عيسى من اإلمارات.
- “أوتـــار العـــود” ألحمد محمـــد الرميثي من 

اإلمارات.
- “المتصل الوهمي” لعمرو لقمان.

- “استعمال المعقم” لعبدهللا عبيد.
رنـــا  المصريـــة  للمخرجـــة  موتـــي”  “بعـــد   -

البيومي من مصر.

كشـــفت الفنانة األسترالية، نيكول كيدمان، أنها عانت االكتئاب بعد طالقها من 
الفنـــان تـــوم كروز، الفتـــًة إلى أنهـــا تمكنت من التغلـــب على تلك الحالـــة، أثناء 
تجســـيدها شـــخصية الكاتبـــة فيرجينيـــا وولف فـــي فيلـــم “The Hours”، العام 
2002. وقالـــت الفنانـــة الفائـــزة بجائـــزة األوســـكار، خـــالل حديثها علـــى راديو 
“BBC Radio 4’s This Cultural Life”: “كنـــت فـــي ذلك الوقت في مكان خاٍل 

من االكتئاب، وليس في جسدي”.
وتابعـــت كيدمـــان: “ال أعـــرف مـــا إذا كنـــت أفكـــر يومًا 

بالخطر، على ما أعتقد كنت كذلك في تلك الفترة”. 
وتم تصوير فيلم “The Hours” بعد عام واحد من 
إعـــالن كيدمان طالقها من كـــروز، الذي التقت به 

في العام 1989.
ــى أن الــنــســاء  ــ ــيــكــول كـــيـــدمـــان إل وأشـــــــارت ن
في  “منتهيات”  يعتبرن  العمر  أربــعــيــنــات  فــي 

هــولــيــوود، وقــالــت: “كــنــت فــي ذلــك الوقت 
ــال عــن  ــصــ ــفــ ــ ــاب، واالن ــ ــئ ــ ــت ــي االكــ ــ ــان أعــ
جسدي”. وناقشت كيدمان، التي تلعب 
Be- “حاليًا دور لوسيل بول في فيلم 
آرون  للمخرج   ”ing the Ricardos
سوركين، صحتها العقلية في مقابلة 
أخرى مؤخرًا، حيث قالت إنها غالبًا 

تشعر “بالحزن”. 
وعندما سئلت عن آخر شيء جعلها 
أمــر شخصي  “هــذا  أجــابــت:  تبكي، 
للغاية، لكن نعم أبكي، أحاول إخفاء 

ذلك، لكن كل شيء محزن للغاية”. 

نيكول كيدمان تتحدث عن معاناتها بعد طالقها

اســتقر فريق عمل فيلم “معالي مامــا” على موعد طرحه 
في دور العرض السينمائي، ليكون يوم 9 من شهر فبراير 
المقبــل بدال مــن 2 فبرايــر، والفيلم من بطولــة الفنانة 
بشــرى، ويشــارك في البطولــة كل من محمــود الليثي، 

وشــيماء ســيف، وســامي مغاوري، وعالء مرسي، ومحمد 
على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء 

رجب، ونور إيهاب، وســولي، والطفل ياســين نجل الفنانة الراحلة غنوة شــقيقة 
أنغام. وانتهى مؤخًرا فريق العمل من تسجيل األغنية الدعائية للفيلم.

معالي ماما

مسـرح الصـواري يحتفـل بعيـده الـ 30

أوال يعـرض “تخـريـف” ابتـداًء مـن 1 فبراير

مؤتمر فكري وتكريم المؤسسين وفعاليات أخرى

كشف رئيس مســـرح الصواري حسين 
العريبي لـ “البالد” أن المســـرح يســـتعد 
لالحتفال بعيد تأسيســـه الــــ 30 تزامنا 
مع االحتفـــال باليوم العالمي للمســـرح 
في شـــهر مـــارس، عبـــر تنظيـــم فعالية 
كبـــرى ستشـــمل العديـــد من األنشـــطة 
برعاية هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار، 
منهـــا تقديـــم مســـرحية بعنـــوان “هارا 
كيـــري” مـــن تأليـــف وإخـــراج حســـين 
عبدعلـــي بتاريـــخ 29 مـــارس، وتكريم 
إلـــى  إضافـــة  للمســـرح،  المؤسســـين 
معرض يســـرد التطور الزمني للمسرح، 
عـــالوة علـــى فيلـــم وثائقـــي وكتيـــب 
يحكـــي قصة الصـــواري فـــي 30 عاما، 

ومؤتمر فكري مصاحب سيتم الكشف 
عن اسمه الحقا.

المعروف أن مســـرح الصواري تأســـس 
العـــام 1991 كثالـــث فرقـــة مســـرحية 
أهليـــة فـــي البحريـــن، وســـار على نهج 

التأســـيس، وهـــو تطويـــر  ثابـــت منـــذ 
البحريـــن،  فـــي  المســـرحية  الحركـــة 
وتقديـــم التجـــارب الشـــبابية الجديدة 
األفـــكار  تقبـــل  علـــى  وتشـــجيعها 
المســـرحية المتقدمة، وأيضا االهتمام 

يبتعـــد  جديـــد  مســـرحي  ذوق  بخلـــق 
عن المطالب االســـتهالكية الســـطحية، 
وقـــدم خالل مســـيرته الطويلة العديد 
مـــن المســـرحيات، ولعـــل أهـــم إنجـــاز 
ســـجله الصواري فـــوز المخرج عبدهللا 
إخـــراج  أفضـــل  بجائـــزة  الســـعداوي 
عـــن مســـرحية “الكمامـــة” العـــام 1994 
فـــي مهرجان القاهـــرة التجريبـــي، كما 
ينظـــم المســـرح بشـــكل دوري مهرجان 
الصـــواري المســـرحي الدولي للشـــباب 
والـــذي يعـــد منصـــة دائمـــة الكتشـــاف 
المواهـــب ولـــكل المتعطشـــين للثقافة 
المســـرحية، وكذلك مهرجان الصواري 
الدولي لألفالم، وغيرها من المبادرات 

ذات الطابع المتميز.

يعرض مسرح أوال ابتداء من 1 فبراير 
المقبـــل وعلى مســـرح الصالـــة الثقافية 
مـــن  “تخريـــف”  الجديـــدة  مســـرحيته 
تأليف وإخراج الفنان حسين العصفور، 
أحمـــد،  أنـــور  القديـــر  الفنـــان  وتمثيـــل 
والفنان حســـن العصفور، والفنانة نورة 
عيد، والفنانة أسماء الذوادي، ومساعد 
اتخـــاذ  مـــع  العالـــي،  جاســـم  المخـــرج 

اإلجراءات الوقائية المتبعة كافة. 
المســـرحية تســـلط الضـــوء باحترافيـــة 

متميـــزة علـــى معاناة الفنان المســـرحي 
خـــالل  مـــن  المجتمـــع  فـــي  وهمومـــه 

شـــخصية الفنان أنور أحمـــد في أعماله 
وتصرفاته شديدة التعقيد، كما أن فيها 

الكثيـــر مـــن عوامـــل اإلثـــارة والحـــدث، 
حســـين  الفنـــان  كتبـــه  الـــذي  فالنـــص 
العصفـــور، قـــد نزل إلـــى أعمـــاق معاناة 
أهل المســـرح والثقافـــة بطريقة جريئة 
وبتكنيـــك  ونقديـــة  فلســـفية  وبأفـــكار 
وبنـــاء درامـــي مذهـــل، واســـتخدم كل 
الوســـائل الدرامية الممكنـــة؛ كي يخلق 
عند المشـــاهد الشـــعور بالدهشـــة، فعن 
طريـــق هذا الشـــعور ســـتفصله مســـافة 
أن  بالتالـــي  ويســـتطيع  الخشـــبة،  عـــن 
يرى األوضاع التي يعيشـــها المســـرحي 

والمثقف.

حسين العريبيمن فعاليات مهرجان الصواري الدولي للشباب

أنور أحمد خالل البروفةحسن العصفور

أسامة الماجد

أسامة الماجد
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السلوم: رفع مقترحات ومشاكل القطاع العقاري للجهات المعنية
تقديمها داخل مجلس النواب وترجمتها لتعديالت تشريعية وقانونية

بجمعيـــة  العقاريـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، اجتماعهـــا األول، بحضور 
رئيـــس الجمعيـــة أحمـــد الســـلوم، الـــذي 
العقاريـــة  للجنـــة  الكامـــل  دعمـــه  أكـــد 
ولعملهـــا ومـــا تمثله من قطـــاع مهم في 
البحريـــن، مضيفـــا أنـــه بصفتـــه رئيـــس 
الجمعية ورئيس لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة بمجلس النواب، ســـيعمل 
علـــى تقديم كل المرئيـــات والمقترحات 
التـــي ســـتعرضها اللجنـــة خـــال عملهـــا، 
كما ســـيرفع إلى الجهات المســـؤولة كل 
التحديـــات والمشـــاكل التـــي تواجههم، 
مضيفـــا أنـــه ســـيعمل علـــى بحـــث تلـــك 
تقديمهـــا  علـــى  والعمـــل  الموضوعـــات 
النـــواب  مجلـــس  داخـــل  كمقترحـــات 

تشـــريعية  تعديـــات  الـــى  وترجمتهـــا 
وقانونية.

وأضـــاف أن توجهـــا حكوميـــا لضـــرورة 
بمـــا  والقوانيـــن  التشـــريعات  تطويـــر 

يتماشـــى مع األنظمة الحالية، الفتا إلى 
أن هذا ما يقوم به مجلس النواب حاليا، 
العقـــاري مـــن أهـــم  القطـــاع  مؤكـــدا أن 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي المملكة، 

مبينا أن وجود لجنـــة عقارية بالجمعية 
التحديـــات  لطـــرح  الفرصـــة  ســـيتيح 
والمشـــكات التـــي تواجه هـــذا القطاع، 
مشيرا أن جزءا كبيرا من خطة التعافي 
االقتصادي تعتمد على مشاريع عقارية، 
وهذه المشاريع ستنمي القطاع العقاري 

في المرحلة المقبلة.
بدورهـــم، أكـــد رئيـــس وأعضـــاء اللجنة 
العقارية أن هناك العديد من المقترحات 
المتعلقة بالقطاع العقاري مثل اإلسكان، 
موضحين أن البنية التشريعية لإلسكان 

تتطلب تشريع متكامل.
وتتألـــف اللجنـــة العقاريـــة مـــن الرئيس 
جـــواد علـــي وعضويـــة كل مـــن: هيثـــم 
وانـــس  ميـــرزا  ومحمـــد  الشـــاخوري، 
بومطيع، وعبدهللا مراد، وجابر عبدهللا.

ترميم وصيانة جامع الشيخ حمد في المحرق بـ 322 ألف دينار

لتنفيذ األعمال التحضيرية المتبقية بتطوير المطار
تنافســـت 3 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصات 
والمزايدات أمس على مناقصة لشركة مطار البحرين 
لتنفيذ األعمال التحضيرية المتبقية بمشروع تطوير 
أقـــل  1B(، وكان  )الحزمـــة  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار 
لشـــركة المؤيـــد للمقـــاوالت عطـــاء بنحـــو 1.2 مليون 
دينـــار، في حين بلـــغ أكبرها قرابـــة 1.7 مليون دينار. 
ويتضمـــن نطـــاق عمل )الحزمـــة 1B(، إنجـــاز األعمال 
المتبقيـــة لمحطـــة اإلطفـــاء، مبانـــي البوابـــة األمنيـــة 
للمطار، مواقف ســـيارات الموظفين، الشوارع والبنى 

التحتية المرتبطة بها.
وتنافســـت شـــركتان علـــى مناقصة للمجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـامية لترميـــم وصيانة جامع الشـــيخ 
حمـــد بمنطقـــة المحـــرق، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
الســـرايا للمقاوالت بنحـــو 322.4 ألف دينار، في حين 
بلغ أكبرها 365.4 ألف دينار. ووفق وصف المناقصة، 

فإنها تشمل أعمال هدم وإعادة بناء الجزء المتصدع 
القواعـــد  المدنيـــة وتقويـــة  المنـــارة، واألعمـــال  مـــن 
والكهروميكانيكيـــة والتشـــطيبات النهائيـــة وأعمـــال 
الصباغـــة والجبـــس وصيانـــة عامـــة للجامـــع وأعمال 
تقوية القواعد واألعمـــال المدنية والكهروميكانيكية 

والتشطيبات النهائية.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 7 مناقصـــات تابعـــة لــــ 6 جهـــات 
حكوميـــة بإجمالـــي 25 عطـــاء، وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 

العطاءات المقدمة نحو 3.7 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
لشـــؤون  أولهمـــا  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
حصـــر  لمشـــروع  عاملـــة  أيـــدي  لتزويـــد  البلديـــات 
ومكافحـــة سوســـة النخيل الحمراء وذلـــك لمدة عام 
واحـــد تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات وكان أقـــل عطاء 
لمركـــز الجميـــل لتنســـيق وتجميـــل الحدائـــق بنحـــو 
76.7 ألف دينـــار، والثانية لترقية نظام إدارة المباني 
الثانيـــة  للمرحلتيـــن  القضيبيـــة  قصـــر  فـــي   )BMS(

والثالثة تقدمت إليه شـــركة وحيدة هي شـــركه يتيم 
لتكييف الهواء بنحو 75.5 ألف دينار.

وفتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين )بابكو( 
5 أعـــوام لتقديـــم الخدمـــات  إلبـــرام اتفاقيـــة لمـــدة 
Merid� )االحترافيـــة لترقية نظـــام إدارة أداء أصول 
ium( وتوســـيع الترخيص وخدمات الصيانة والدعم 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيـــدة هي شـــركة ميريديوم 
انترناشـــيونال بنحـــو 1.1 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة 
لشـــركة تطوير للبترول إلبرام عقد طويل األمد لمدة 
5 أعـــوام لتوريـــد أجهزة للصيانـــة الميدانية في خط 
األنابيب تنافســـت عليها 8 شـــركات وكان أقل عطاء 
لشـــركة إيفرون للتجـــارة والخدمات بنحـــو 821 ألف 
دينـــار، ومناقصـــة لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
لتوفير ســـيارات للهيئة لمدة 35 شهًرا تنافست عليها 
6 شركات وكان أقل عطاء لشركة التسهيات لتأجير 
الســـيارات بنحو 12.2 ألف دينار، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 31.3 ألف دينار.

إنشاء مشروع مشترك وخلق فرص عالمية بقمة االستثمار 2022
بـــن  العزيـــز  عبـــد  الشـــيخ  مكتـــب  أعلـــن 
الخـــاص  بـــن خليفـــة آل خليفـــة  دعيـــج 
مؤخًرا عن مشـــاركة أكثر من 60 متحدًثا 
فـــي النســـخة الثانيـــة مـــن القمـــة الملكية 
لاســـتثمار، والتـــي ســـتعقد بتاريـــخ �23

24 مـــن شـــهر ينايـــر الجـــاري فـــي فنـــدق 
الريتـــز كارلتـــون بدولة اإلمـــارات ، وذلك 
تحت شـــعار “مستقبل االســـتثمارات في 
مجلـــس التعاون الخليجـــي” تحت رعاية 
الشـــيخ عبـــد العزيز بن دعيج بـــن خليفة 
آل خليفـــة. كمـــا ستشـــهد القمة مشـــاركة 
250 ضيًفا رفيع المستوى، وستستضيف 
نقاشات حوارية مهمة تقدم رؤى عالمية 
متنوعـــة، إضافة إلـــى محادثات حصرية 

مع عدد من الرواد العالميين. 
وتضـــم قائمـــة الرعـــاة والشـــركاء للقمـــة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤسســـة 
للصرافـــة،  الفـــردان  المعرفـــة،  صنـــدوق 
للتطويـــر،  األحمـــر  البحـــر  شـــركة  نيـــوم، 
مركـــز دبـــي التكنولوجي لريـــادة األعمال 

– حكومة دبي، ســـوق أبـــو ظبي العالمي، 
مصـــادر،  الصـــادرات،  الئتمـــان  االتحـــاد 
الصنـــدوق العمانـــي للتكنولوجيا، شـــركة 
فيزا، مايكروســـوفت للشـــركات الناشئة، 
مايكروسوفت الشرق األوسط وأفريقيا، 
وكالـــة الترويـــج االســـتثماري والتجـــاري 
لبنمـــا “بـــرو بنمـــا” - حكومة بنمـــا، ريبوك، 
هنـــدي،  بـــن  شـــركة  العجـــو،  مجموعـــة 
Gold�  شـــركة لوتـــاه جلوبـــال كابيتـــال،

 Hero Motocorp، Smart شـــركة ،pesa
 City Technologies SE & Neotech
الرقميـــة،  للتقنيـــة  نيكَســـس   ،Finance
ليـــت لمســـتحضرات التجميـــل العضوية، 
يوســـوكي أكاماتســـو، أمانـــات القابضـــة، 
مكتـــب مونوزكا العائلي، شـــركة فاروقي 
 TA شـــركة ،GEDI ،وفاروقـــي للمحامـــاة
الشـــخصية،  للعنايـــة   Ventures، IOME
بيززموســـيس،  مجموعـــة   ،eSchool
Bran Concept، مركـــز البحريـــن الدولي 
و   ،ASM Global Gulf  – للمعـــارض 

 ،Moral Moda و   ،Polo and Lifestyle
 Triumph و   ،The Media Group و 
 Silk Road فيدروفـــر،  لاستشـــارات، 

Capital Partners وغيرها. 
ومـــن المتحدثين المشـــاركين فـــي القمة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  األميـــري،  أميـــن 

بـــوزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمع بدولة 
المشـــرخ،  جمعـــة  محمـــد  اإلمـــارات، 
لاســـتثمار  الشـــارقة  لمكتـــب  التنفيـــذي 
األجنبي المباشـــر - استثمر في الشارقة، 
ماســـيمو فالســـيوني، الرئيـــس التنفيذي 
الصـــادرات،  الئتمـــان  االتحـــاد  لشـــركة 

الســـفير كارمن جيزيا فيرجارا - المدير 
التنفيـــذي لوكالـــة الترويـــج االســـتثماري 
والتجـــاري لبنمـــا “بـــرو بنمـــا” والمفـــوض 
العـــام لبنما في إكســـبو 2020 دبي، أحمد 
محمـــد النقبـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لبنك 
اإلمـــارات للتنميـــة - حكومـــة دبـــي، هانز 
هنريـــك كريستنســـن، نائـــب رئيس مركز 
 - األعمـــال  لريـــادة  التكنولوجـــي  دبـــي 
حكومـــة دبي، ليندســـي ديتشـــي، رئيس 
مجموعـــة فايـــزر الخليج، حســـن فردان 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الفـــردان، 
الفردان للصرافة ورئيس اللجنة الفرعية 
للتكنولوجيـــا الماليـــة – دولـــة اإلمـــارات، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الســـادة،  عبـــدهللا 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  فـــي  باإلنابـــة 
رئيـــس  داســـغوبتا،  بهاســـكار  البحريـــن، 
الســـوق واألصول والمؤسســـات الرقمية 
االســـتثماري/  التكنولوجيا  المـــال  ورأس 
الماليـــة ورئيس جنوب آســـيا في ســـوق 

أبوظبي العالمي.

عـــاوة على ذلك، تضم قائمة المتحدثين 
أيًضـــا محمـــد تيســـير، الرئيـــس التنفيذي 
Singu�  والشـــريك المؤســـس في شـــركة

larity Finance، فابيـــو فونتانـــا، رئيـــس 
التكنولوجيـــا والحســـابات الرقميـــة فـــي 
نيوم، آدم معلوف، رئيس مصادر األصول 
فـــي صنـــدوق المعرفـــة بدولة اإلمـــارات، 
عامر جيمبي، رئيس الرعاية الصحية في 
أمانـــات القابضـــة، منـــى حياة، المؤســـس 
والرئيس التنفيذي في نيكَســـس للتقنية 

الرقمية - المملكة المتحدة، وآخرين. 
 وســـتتاح الفرصـــة للشـــركات المختـــارة 
التركيـــز  مـــع  المبتكـــرة  لتقديـــم حلولهـــا 
بشـــكل أســـاس على الذكاء االصطناعي، 
والتكنولوجيـــا الماليـــة، وتقنيـــة الصحة، 
تقديـــم  وســـيتم  والمزيـــد.  واالســـتدامة 
مـــن  مختـــار  جمهـــور  إلـــى  العـــروض 
المستثمرين العالميين والمكاتب العائلية 
بهدف إنشـــاء مشـــروع مشـــترك محتمل 

وخلق فرص توسع عالمية.

أمل الحامد

أسعار األسهم
شـــراء وبيـــع األســـهم مـــن النشـــاطات االســـتثمارية التي تعـــود بفوائـــد على 
المســـتثمرين، إضافـــة إلـــى آثارها علـــى الحركـــة التجاريـــة واالقتصادية عبر 
تنشـــيط الشـــركات المدرجـــة فـــي األســـواق. ولهـــذه اآلثـــار اإليجابيـــة ظلـــت 
الجهـــات الرســـمية تحـــرص على دعم االســـتثمار في األســـهم وتوفيـــر البيئة 
التشـــريعية والفنيـــة التـــي تمكـــن االســـتثمارات من النمـــو. هذا مـــع العلم، أن 
فلسفة التشريعات المنظمة ألسواق المال تقوم أساسًا على حماية المستثمر 
وتوفيـــر الضمانـــات القانونية والفنية المطلوبة خاصة وأن المســـتثمر هو زاد 

وعصب هذه العملية. 
األســـهم المعروضة في األسواق عبارة عن “بضاعة” بمواصفات خاصة وذات 
قابلية حساسة إما ارتفاعا أو انخفاضا. ونظرا لهذه الخصوصية والحساسية 
فـــإن القوانيـــن مبرمجة بطريقة تســـمح بزيادة أســـعار األســـهم أو انخفاضها 
فـــي حدود معينـــة يجب االلتزام بهـــا وإال تدخلت إدارة الســـوق واتخذت ما 
تـــراه مناســـبا من اإلجراءات، وربمـــا األمر بإيقاف التداول للفتـــرة التي تراها 
مناســـبة أو وقف نشـــاط الشـــركة. وكل هذه اإلجـــراءات االحترازيـــة إلزامية 
وتهدف لحماية المســـتثمر، ولضمان سير العمل وفق وتيرة مقبولة بعيدا من 

المضاربات والتصرفات غير المقبولة. 
وهناك مسؤولية قانونية تقع على إدارة وهيئات أسواق المال يجب االلتزام 
بها بصفة مســـتمرة بحيث تتم مراقبة العمل في األســـواق للدرجة التي توفر 
البيـــع والشـــراء الطبيعـــي لألســـهم وارتفـــاع وانخفـــاض أســـعارها فقط وفق 
معطيـــات الســـوق وواقع الحال وليس وفـــق معطيات ومؤثـــرات خارجية ال 
عاقـــة لهـــا بواقـــع الســـوق وحاله وأحوالـــه. ومن هـــذا نخلص إلى أن أســـعار 
األسهم يجب أن تكون نابعة من قوة أو ضعف السهم نفسه وليس بعيدا عنه.

ولتوفيـــر الجـــو األمثل لتداول األســـهم فهناك متطلبات يجـــب االلتزام بها. ال 
نســـتطيع حصرهـــا في هذه الســـانحة، ولكن نشـــير لضرورة توفير الشـــفافية 
واإلفصـــاح مـــن كل الجهـــات المرتبطـــة بتـــداول األســـهم وخاصـــة الشـــركات 
المدرجـــة بتقديم المعلومات الصحيحة عن الشـــركة وأوضاعها، وهذا بالطبع 

يقود لمعرفة حال أسهمها وهل هناك مبرر لزيادة أو انخفاض أسعارها. 
ولكن، الواقع المعاش يقول إن بعض الشركات ال تقدم المعلومات بمهنية بل 
نجـــد نوع من الدعايات واإلعانات بغرض تجميل وجه الشـــركة ووضع آخر 
صيحات المكياج عليه... وكل هذا بهدف رفع األســـهم. وربما، ترتفع األســـعار 
ولكـــن ليـــس من واقع الحال بل من واقع المكياج الذي تبدع بعض الشـــركات 
فـــي إظهـــاره مما يـــؤدي إلى ارتفاع األســـهم وفجـــأة يهوي وينخفض الســـعر 
ألنه لم يكن من واقع حال الشـــركة بل أتى نظير أســـباب دعائية وتصريحات 
مفوهـــة. ومثـــل هذا الوضـــع يحتاج إلى ضبـــط من الجهـــات المختصة، وهذا 
يحتـــاج إلى متابعـــة لما يجري في الســـوق وخارجه بغرض الســـيطرة التامة 
على المؤثـــرات الخارجية وخاصة اإلعانات والتصريحات الجوفاء، ويجب 
حماية المستثمر وحماية األسواق بل وحماية الشركات نفسها مما تفعله في 

نفسها.
شـــراء وبيع األســـهم في األســـواق ال بد أن يتم عبر الوسطاء، وعليهم توخي 
الحـــذر وممارســـة دورهم وفـــق المعاييـــر المهنية والفنية وكل هـــذا يجب أن 
يتـــم فـــي إطـــار عكس الواقـــع الحقيقي للشـــركات وأســـهمها. وعلـــى الجهات 
اإلشـــرافية مراقبة أعمال الوســـطاء واالطمئنان على أنها تتم بمهنية مجردة 
ودون تأثيـــرات تعـــود بمنافع ذاتية للوســـطاء على حســـاب الســـوق وحركته 
الطبيعية ونشـــاط الشـــركات الحقيقي. إن بضاعة األسهم هشة، وبسبب هذه 
الخصوصيـــة ال بد من التعامل بها ومعها بمنتهى الحيطة والحذر خاصة وأن 
األســـعار متقلبـــة ومتأرجحة صعودا ونـــزوال وهي مليئة بالفقاعـــات الفارغة. 

ومراقبة هذا، يوفر الحماية للمستثمر ملهم األسواق.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

1.2
مليون دينار

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

وزارة األشغال 
وشؤون البلديات 

والتخطيط 
العمراني

مناقصة تزويد أيدي عاملة لمشروع حصر ومكافحة سوسة 
4Al Jameel for Garden Care76,746.61النخيل الحمراء

ترقية نظام )BMS( في قصر القضيبية المرحلتان الثانية 
Yateem Airconditioning 1والثالثة

.W.L.L75,521.25

المجلس األعلى 
 2Saraya Contractorsترميم وصيانة جامع الشيخ حمد بمنطقة المحرقللشؤون اإلسالمية

.Co. WLL322,350.00

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

 )Meridium( الخدمات االحترافية لترقية نظام إدارة أداء أصول
Meridium International 1وتوسيع الترخيص وخدمات الصيانة والدعم اتفاقية مدتها 5 سنوات

FZ-LLC1,128,560.85

شركة مطار 
البحرين

مشروع تطوير مطار البحرين الدولي - األعمال التحضيرية 
 3ALMOAYYED)الحزمة 1B( األعمال المتبقية

.CONTRACTING W.L.L1,245,560.75

هيئة البحرين 
 6Tasheelat Car Leasingتوفير سيارات للهيئةللثقافة واآلثار

Company WLL12,180

EVERON TRADING AND 8عقد طويل األمد لمدة 5 سنوات لتوريد بقزتطوير للبترول
SERVICES WLL820,967.50

اجتماع لجنة العقار بـ”الصغيرة والمتوسطة”

“طيران الخليج” تحول عقود البحرينيين من “مغلقة” لغير محددة المدة
قامت طيـــران الخليج - الناقلة الوطنية 
لمملكة البحرين - بتحويل عقود عدد من 
موظفيهـــا البحرينييـــن من عقـــود مغلقة 
ذات أجل محدد إلى عقود مفتوحة غير 
محددة المدة؛ وذلك في معرض ســـعيها 
الدائم للحفاظ على الكفاءات البحرينية 

وتشجيعها على التطوير والنماء.
وقـــال القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج، وليد العلـــوي “إن هذه 
مـــا هـــي إال الدفعـــة األولى مـــن موظفي 
الذيـــن  البحرينييـــن  الخليـــج  طيـــران 

ستشـــملهم هذه المبـــادرة؛ حيـــث لطالما 
حرصـــت الناقلـــة الوطنيـــة علـــى بحرنة 

الكـــوادر  بحقـــوق  واالهتمـــام  وظائفهـــا 
البحرينيـــة العاملـــة لديها. سنســـتمر في 

العمـــل على تطوير الكفـــاءات البحرينية 
واالرتقـــاء بهـــا تماشـــًيا مـــع أهدافنـــا في 
واقتصادهـــا  المملكـــة  خدمـــة مواطنـــي 

الوطني”.
موافقـــة  العلـــوي  القبطـــان  ثّمـــن  كمـــا 
علـــى  الخليـــج  طيـــران  إدارة  مجلـــس 
اتخـــاذ هذه المبـــادرة فـــي تحويل عقود 
موظفـــي الناقلـــة البحرينييـــن إلى عقود 
ثابتـــة، وبـــارك لهـــذه الدفعـــة األولـــى من 
المســـتفيدين مـــن هذه المبـــادرة، متمنًيا 

لهم المزيد من النجاح والتقدم.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
الدواجن 

تختلف طريقـــة طبخ اللحم بين مجتمع وآخر، كما 
أنها تختلف من شـــخصا إلـــى آخر، ففي حين يحبه 
البعض مطهيا بشكل كامل، يفضل البعض اآلخر أن 
يكون أقل طهوًا، في حين يلجأ أشـــخاص كثر إلى 
تناولهـــا من دون طهـــي. إال أن عملية طبخ اللحم ال 
تقتصـــر فقط على طريقة وضعـــه بطنجرة الضغط 
علـــى النار، بل إنهـــا تحتاج إلى الكثير من التحضير 
ومـــن هنـــا نقـــدم لك في هـــذا الموضوع عبـــر موقع 
صحتـــي أفضل طريقة لطبخ اللحم والمراحل التي 

يجب أن تمر بها للحصول على مذاق رائع.
ال تقتصـــر طريقة طبـــخ اللحم على وضعه على 
النار، بل إن العملية تبدأ منذ لحظة شـــراء قطع 
اللحـــم، إذ يجـــب أن يكـــون لـــون اللحـــم البقري 
أحمـــر فاتح بينما لـــون لحم العجل وردي فاتح، 
وبالتالي ال يجب شـــراء اللحم الذي يكون لونه 

رماديا أو ذا رائحة كريهة.
وفي حال تفضيل شوي اللحم فيمكن إضافة  «

المطيبات إلى قطع اللحم ووضع اللحم على 
النار وانتظاره حتى ينضج بالطريقة التي تحبها 
سواء ناضج جداً أو قليل النضوج، أما عن سلق 

اللحم فيمكن ملئ 2/3 وعاء عميق بالماء 
ووضع بصلة كبيرة و2 - 3 حبات جزر متوسطة 

والمطيبات سواء البهارات أو الغار، أو القرفة 
ويترك على نار منخفضة حتى يغلي الماء ثم 

يضاف اللحم. ويجب أن يغلى اللحم لمدة 30 - 
50 دقيقة.

طريقة طبخ اللحم

 أسعار 
الفواكه

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.6

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.6

أسعار
السمك 

الكنعد السعودي
د.ب3.5

السبريم
د.ب3

الهامور
د.ب5.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.6

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالشدةد.ب1.8

بيض تركي
بالشدةد.ب1.5

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.6

دجاج المزرعة
بالكيلو1.3 د.ب

توقــع تجــار أن يشــهد التســوق اإللكترونــي نموًا كبيــرًا هذا العام 2022 بفضل تغيــر عادات المســتهلكين، مؤكدين أن جائحة 
كورونا ساهمت في تسريع وتيرة االعتماد على التجارة اإللكترونية من قبل التجار والمستهلكين، فضالً عن كون الخيارات 

اإللكتروني أقل كلفة بالنسبة للطرفين وتعطي خيارات أكثر وتحافظ على الوقت.

وقـــال رئيس لجنة الثـــروة الغذائية 
بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 
العالـــم  إن  األميـــن،  علـــي  خالـــد 
فـــي ســـوق  تطـــوًرا ســـريًعا  يشـــهد 
وســـوف  اإللكترونيـــة  التجـــارة 
يكـــون 2022 عاًمـــا ذهبًيـــا بالنســـبة 
للعالمـــات التجاريـــة القـــادرة علـــى 
المتســـوقين  مـــن  العمـــالء  جـــذب 
عبـــر اإلنترنـــت، متوقعـــًا أن ترتفـــع 
مبيعـــات التجـــارة اإللكترونيـــة إلى 
50 مليـــار دوالر في العام 2022، مع 
اعتمـــاد نهج التســـوق عبر اإلنترنت 
والحصـــول علـــى التمويـــل الرقمـــي 
اللوجســـتية  العمليـــات  وتحســـين 
وتوســـيع نطاق خدمـــات التوصيل، 
فضاًل عن تبنـــي العالمات التجارية 
إســـتراتيجية التسويق مباشرًة إلى 

المستهلك”.
لــــ  تصريـــح  فـــي  األميـــن  وأضـــاف 
أشـــار  “لقـــد  االقتصـــادي”  “البـــالد 
فـــي  اإللكترونيـــة  التجـــارة  تقريـــر 
األوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة 
 91 أن  إلـــى   2022 للعـــام  إفريقيـــا 
% مـــن العمالء في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا أصبحوا 
يدعمـــون التحـــول الرقمي وســـوف 
يستمرون في التســـوق اإللكتروني 
وأن ما نسبته 73 % منهم أصبحوا 
يتســـوقون أكثر عبـــر اإلنترنت منذ 
بدايـــات الجائحة، مؤكدًا أن منطقة 

الخليج تعد من أكبر المناطق إنفاقًا 
من قبل المتســـوقين عبر اإلنترنت، 
يصـــل  الخليـــج  دول  بعـــض  ففـــي 
دوالًرا   1648 إلـــى  اإلنفـــاق  معـــدل 

للفرد الواحد”.
ونـــوه األميـــن إلـــى أن المتســـوقين 
في منطقة الشـــرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا يتطلعون نحـــو مدفوعات 
إلكترونيـــة آمنة وسلســـة، خصوصًا 
مـــع التطـــور التقنـــي الـــذي يشـــهده 
عالم المدفوعات، حيث إن أكثر من  
60 % من الناس يؤمنون بأن الدفع 
اآلمـــن هـــو أمـــًرا أساســـًيا للحصول 
على تجربة تســـوق سلسة وممتعة 

للغاية.

تغير عادات التسوق يهدد 
األعمال التقليدية

التقنيات  “تــشــكــل  األمـــيـــن:  ــع  ــاب وت
التسوق  عــــادات  وتغيير  الــرقــمــيــة 
تــهــديــًدا واضــًحــا لــنــمــاذج األعــمــال 

ــيــديــة فــي  ــل ــق ــت ــة ال ــاريـ ــتـــجـ الـ

مجال بيع التجزئة، لكن هناك طرق 
االتجاهات،  هذه  لمواكبة  إيجابية 
واالســتــفــادة  الــفــرص  هــذه  ولتقبل 
العقارات  منها، يجب على مطوري 
المستهلكين  تفكير  طــريــقــة  فــهــم 
ومــعــرفــة كــيــفــيــة تــلــبــيــة رغــبــاتــهــم 
يعني  وهــذا  المتطورة،  وحاجاتهم 
إعادة النظر في دور مركز التسوق، 
ــع تــلــك  ــه مــ ــوتـ ــاط قـ ــقـ ــيــف نـ ــكــي وت

الخاصة بالعالم االفتراضي”.
من جانبه، قال الباحث االقتصادي 
ــال، مــنــذر  ــمـ ومــســتــشــار تــطــويــر أعـ
اإللــكــتــرونــي  الــتــســوق  “إن  فــيــصــل 
السنتين  خــــالل   ولــكــن  ــود،  ــوجـ مـ
على  المستهلك  أجــبــر  الماضيتين 
اكتساب المزيد من الوعي واإلدراك 

نــحــو الــتــســوق اإلكــتــرونــي، 
وكـــــذلـــــك الـــحـــال 

ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ

ليس  المستهلك  فــأصــبــح  لــلــتــجــار، 
ــحــاجــة لـــلـــذهـــاب لــمــحــل تــجــاري  ب
وهنالك  بــدنــيــَا،  البضاعة  لمعاينة 
عــــدت أســـبـــاب أنــعــشــت الــتــســوق 
وكذلك  الجائحة،  منها  اإلكتروني 
ــاوت األســــعــــار بـــيـــن الــتــســوق  ــفــ ــ ت
الــتــقــلــيــدي واإللــكــتــرونــي، وكــذلــك 
الــتــي يوفرها  الــعــديــدة  الــخــيــارات 

التسوق اإللكتروني”.
الحاجـــة  “اليـــوم  فيصـــل  وأضـــاف 
ماســـة لوجود التســـوق اإللكتروني، 
الجائحـــة  مـــن  أشـــهر   6 أول  وفـــي 
ارتفع البيع في التجارة اإللكترونية 
بنســـبة 56 %، وهو ما يبين الطفرة 
الكبيـــرة فـــي هـــذا المجـــال، وتغيـــر 

فأصبحـــوا  المســـتهلكين،  عـــادات 
يتجهـــون إلـــى البحـــث عـــن الســـلع 

أونالين بأسعار أفضل”.
التســـوق  يرتفـــع  أن  وتوقـــع 
خـــالل  أكبـــر  بصـــورة  اإللكترونـــي 
العام 2022، ولكن المســـتهلك اليوم 
يتجـــه للمواقـــع التـــي توفـــر حماية 
أكثـــر ومضمونة وســـهولة إجراءات 
الدفـــع، وهو ما يعني علـــى المتاجر 
العمـــل علـــى رفـــع الحمايـــة األمنية 
الســـيبرانية خصوصـــًا فـــي عمليات 
الدفع لحماية أموال زبائنهم وضمان 
الوصـــول ألكبر شـــريحة ممكنة من 
المســـتهلكين، موضحـــًا فـــي الوقت 
ذاته أن هذا العام سيشـــهد انتشـــارًا 
كبيـــرًا للمتاجر اإللكترونية، بما فيها 
المتاجـــر التـــي لـــم تؤمـــن بالتجارة 
اإللكترونيـــة ســـابقًا، ومـــن لـــم يكن 

أونالين سيكون خارج المنافسة”.

2022 .. العام الذهبي للعالمات التجارية الجاذبة للمتسوقين عبر اإلنترنت
توقع ارتفاع مبيعات التجارة اإللكترونية إلى 50 مليار دوالر... األمين:

ــة ــح ــائ ــج ــا ال ــه ــن ــوق اإللـــكـــتـــرونـــي م ــسـ ــتـ ــاب أنـــعـــشـــت الـ ــ ــب ــ ــدة أس ــ هـــنـــالـــك عـ
حسن عبدالنبي

إعداد: حسن عبدالنبي

سنطرة: 400 فلسمانجو: 1.2 دينارموز: 500 فلساتفاح: 700 فلس

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

جوافة: 800 فلسعنب: 1.5 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:
400 فلسا

خيار:
400 فلس

كوسة:
500 فلسا

فاصوليا:
1.1 دينار

باذنجان:
600 فلس

ثوم:
1.5 دينار

بصل أحمر:
250 فلس

بامية:
1.4 دينار

ليمون:
350 فلسا

زنجبيل:
دينار

بطاطس:
300 فلس

فندال:
500 فلسا

بروكلي:
دينار

فلفل أخضر:
700 فلس

قرنبيط:
500 فلس

مشروم:
700 فلسا

جزر:
500 فلسا

خس:
400 فلس

منذر فيصل خالد األمين

ارتفع البيع 
اإللكتروني 56 % 
خالل أول 6 أشهر 

من الجائحة

المستهلك اكتسب 
مزيدا من الوعي 

تجاه التسوق 
اإللكتروني
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أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة 
أن العــام 2021 شــهد ارتفاعــا ملحوظــا فــي أعداد المصوغــات الثمينة التــي وردت للفحص والدمــغ في مركز 
فحص المعادن بإدارة الفحص والمقاييس، وإقباال كبيرا على الخدمات الفنية الخاصة بالرقابة على المعادن 
الثمينــة، مــا يعــزز من مكانة وســمعة مملكة البحرين اإلقليمية فيما يخص تجارة وتداول المعادن الثمينة، ويضمن ســامة 

األسواق المحلية والتزامها باالشتراطات الفنية للمصوغات والمشغوالت الثمينة. 

وتـــم إنجـــاز أكثـــر مـــن 38 ألـــف طلـــب 
خدمـــة، بـــوزن إجمالي تجـــاوز 9.9 طن 
بنســـبة زيـــادة 60 % عـــن العـــام 2020، 
وعـــدد مصوغات إجمالي فـــاق المليون 
و350 ألف قطعة مصوغ. كما تم تقديم 
خدمـــات الفحص والدمغ الفورية خالل 
نفـــس اليـــوم ألكثـــر مـــن 69 ألـــف قطعة 
مصـــوغ عاليـــة القيمـــة مطعمـــة باللؤلـــؤ 
بنســـبة  الكريمـــة  واأللمـــاس واألحجـــار 
زيادة تجـــاوزت 80 % عن العام 2020. 

كمـــا تم إنجـــاز أكثر مـــن 40 ألف فحص 
Xray إشـــعاعي غير اتالفي للمصوغات 
عـــن   % 80 تجـــاوزت  بنســـبة  الثمينـــة 
العـــام 2020. وفي اإلطار نفســـه، قامت 
إدارة الفحص والمقاييس بمهام الرقابة 
والتفتيـــش علـــى محـــالت المجوهرات 
فـــي األســـواق المحلية لضمـــان االلتزام 
باألحكام واالشـــتراطات الفنية الخاصة 
باللؤلـــؤ والمعـــادن الثمينـــة حيث قامت 
بأكثر من 3400 زيارة تفتيشـــية بنســـبة 

زيـــادة بلغـــت 38 % عـــن العـــام 2020، 
وتم تحويل عدد من المحالت المخالفة 
للجهـــات القانونيـــة التخـــاذ اإلجراءات 
والقوانيـــن  األنظمـــة  وفـــق  الالزمـــة 

المعمول بها في مملكة البحرين. 
 وأضـــاف الوكيـــل المســـاعد بـــأن المركز 
الـــذي يضم كوادر بحرينية بنســـبة 100 
% يقـــوم بعمليات الفحص والدمغ وفق 
المواصفـــات الدوليـــة المعتمدة. وقد تم 
تطبيق عدد من المبادرات التي أسهمت 

فـــي تعزيـــز جـــودة الخدمـــات المقدمـــة 
للمســـتثمرين والعمـــالء؛ منهـــا مواصلـــة 
االلتـــزام بكافة معايير جـــودة الخدمات 
المقدمة في مراكـــز الخدمة الحكومية، 

لحجـــز  إلكترونيـــة  خدمـــة  وإطـــالق 
مواعيـــد تقديم طلبات الفحص والدمغ، 
وإصـــدار الشـــهادات الفنيـــة للمصوغات 
مســـار  متابعـــة  وإمكانيـــة  والســـبائك، 
طلبـــات الفحـــص إلكترونيـــا، والتوســـع 
في فحـــص المشـــغوالت الثمينة بتقنية 
االئتالفـــي  غيـــر  اإلشـــعاعي  الفحـــص 
واجتيـــاز  عاليـــة،  ودقـــة  بجـــودة   Xray
بيـــن  المعياريـــة  المقارنـــات  فحوصـــات 
مختبـــرات الفحـــص الدولية، والتوســـع 
فـــي خدمـــات دمـــغ المصوغـــات بتقنية 
المركـــز عمليـــات  يواصـــل  كمـــا  الليـــزر. 
الفحـــص  خدمـــات  وتقديـــم  الرقابـــة 
والدمغ واالستشارات الفنية للمصنعين 
فـــي  الثمينـــة  للمعـــادن  والمســـتوردين 
السوق المحلية والمعارض المتخصصة 

مما يساهم في تعزيز وحماية األسواق 
المحليـــة وطمأنـــة المســـتهلكين وضبط 
جودة الذهب المصنع محليا عبر إحكام 
المواصفـــات  مـــن  والتحقـــق  الرقابـــة 
الفنية للمشـــغوالت الثمينة، وختامًا نوه 
الشـــيخ حمد بـــن ســـلمان آل خليفة إلى 
أن المركـــز يســـعى خالل الفتـــرة المقبلة 
إلـــى الحصول علـــى شـــهادة االعتمادية 
الفحـــص  مختبـــرات  بجـــودة  الخاصـــة 
والمعايرة ISO17025، والتي ستساهم 
اإلجـــراءات  حوكمـــة  تحقيـــق  فـــي 
وجـــودة العمليـــات الفنيـــة وفـــق أنظمة 
واشـــتراطات االعتمـــاد الدولية وضمان 
تقديـــم خدمات تنافســـية بكفاءة ودقة 

عالية.

إنجاز فحص ودمغ أكثر من 9.9 طن مصوغات خالل 2021
بنسبة زيادة 60 % عن العام 2020

الشيخ حمد بن سلمان

خرج المؤتمر الدولي الثالث لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد 
البشــرية الــذي أقيــم يومــي األربعــاء والخميــس برعايــة وزيــر العمل 
والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان بعــدد مــن التوصيــات الفاعلــة 
التــي تضمــن توفيــر بيئة عمل تدعــم الصحة النفســية، وتحافظ على 
نمو وتطور الموظفين مما ينعكس مباشرة على اإلنتاجية بما يواكب 
تطلعات المؤسسات، ويسهم في ازدهار االقتصاد المحلي والدولي.

التوصيـــات  مقدمـــة  فـــي  وجـــاء 
أهمية توفير التدريب المتخصص 
مهـــارات  الموظفيـــن  إلكســـاب 
صحيـــة نفســـية جديدة فـــي بيئة 
العمل، ووضع سياســـات وقوانين 
العنـــف  تمنـــع  واضحـــة  داخليـــة 
العامليـــن  أنواعـــه ضـــد  بمختلـــف 
فـــي المؤسســـات، باإلضافـــة إلـــى 
أهمية إنشـــاء برامـــج متخصصة؛ 
لمســـاعدة الموظفيـــن ووضع آلية 
المـــوارد  إلـــى  للوصـــول  واضحـــة 
واألدوات المقدمـــة من المؤسســـة 
في هذا الشـــأن بما يحقق الصحة 

النفسية والدعم النفسي الالزم.
المؤتمـــر  توصيـــات  ذكـــرت  كمـــا 
ضـــرورة وجود سياســـات؛ لضمان 
االحتـــرام والتقديـــر داخـــل مكان 
العمـــل لخلق بيئة داعمـــة وعادلة، 
باإلضافـــة إلـــى أهميـــة دور عملية 
خاصـــة  بصـــورة  القـــادة  تدريـــب 
ليكونـــوا مدركيـــن وقادريـــن على 
النفســـية  العالمـــات  اكتشـــاف 
للضغوط في مكان العمل وكيفية 
التعامـــل مـــع موظفيهـــم والتعرف 

علـــى العالمات المبكـــرة لالحتراق 
الوظيفـــي، كما أن خلق سياســـات 
إســـتراتيجية لتعزيـــز التوازن بين 
أصبـــح ضـــرورة  العمـــل والحيـــاة 

حتمية.
أيًضـــا  التوصيـــات  ركـــزت  كمـــا 
علـــى القضـــاء علـــى وصمـــة العار 
المتعلقة بقضايا الصحة النفســـية 
كنقطة مشـــتركة بين أغلب أوراق 
المؤتمـــر، باإلضافـــة إلـــى ضـــرورة 
العمـــل بشـــكل اســـتباقي؛ للقضاء 
علـــى األســـباب المعروفة لضغوط 
مـــكان العمـــل بهـــدف خلـــق بيئات 
عمـــل متوازنـــة ممـــا يـــؤدي لرفـــع 
مستوى ارتباط الموظفين بصورة 

إيجابية مع مقر العمل. 
وأيًضـــا تعزيـــز ممارســـات العمـــل 
مثـــل ســـاعات  الداعمـــة  البســـيط 
العمل المرنـــة أو العمل من المنزل 
عندما يكون ذلك مناسًبا وتشجيع 
علـــى  الحفـــاظ  علـــى  الموظفيـــن 
البدنيـــة  الرفاهيـــة  بيـــن  التـــوازن 
والنفسية واالجتماعية، باإلضافة 
المالحظـــات  ثقافـــة  لترويـــج 

تشـــمل  التـــي  بـــاألداء  الخاصـــة 
مناقشـــات فرديـــة بيـــن المديرين 
والموظفين يعزز الصحة النفسية 
فـــي بيئـــة العمـــل، كما يجـــب على 
الصحـــة  مـــع  التعامـــل  الشـــركات 
النفســـية بنفـــس أولويـــة الصحـــة 

البدنية.

وشـــهد المؤتمـــر حضـــور أكثـــر من 
200 مشـــارك مـــن داخـــل مملكـــة 
باإلضافـــة  وخارجهـــا  البحريـــن 
لتقديـــم 14 ورقـــة عمـــل متنوعـــة 
وزوايـــا  جوانـــب  جميـــع  غطـــت 

الصحة النفسية في بيئة العمل.
وقـــد تطـــرق المؤتمـــر مـــن خـــالل 

أوراق البحـــث إلـــى أبـــرز وأفضـــل 
الممارســـات والتجـــارب في مجال 
الصحة النفســـية في بيئـــة العمل؛ 
واألخـــذ  التوعيـــة  تعزيـــز  بهـــدف 
بنتائج الدراسات والبحوث العلمية 
التـــي تؤكـــد ضـــرورة وجـــود بيئة 
مهنيـــة صحيـــة تدعـــم احتياجات 

الموظفين فـــي مختلف القطاعات 
أدوات  إدارة  حســـن  خـــالل  مـــن 
وتقنيـــات الدعـــم الالزمـــة والتـــي 
تتضمـــن برامـــج الرعاية النفســـية 
واإلرشاد وبرامج التدريب وتنمية 
مهـــارات الموظفين بما يســـهم في 

تطوير األداء ورفع اإلنتاجية.

توفير التدريب إلكساب الموظفين مهارات صحية نفسية جديدة ببيئة العمل
بهدف زيادة اإلنتاجية والمساهمة في ازدهار االقتصاد المحلي والدولي
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر + 0.8500.010 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر  0.3750.000 دوالر
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 6.67+0.480 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.19+0.850 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.19+0.531 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
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كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية بالتعـــاون مع منظمة الشـــرطة الجنائية الدولية 
“االنتربـــول”، عن حجم جرائم االحتيـــال المالي الموجه 
حالًيـــا للـــدول العربية عبـــر اإلنترنت، وأن هناك خمســـة 
أنـــواع من جرائـــم االحتيال المالي األكثر شـــيوًعا عربًيا 

ا للوصول للضحايا. استخدم فيها 24 أسلوًبا إجراميًّ
وأوضحت الدراســـة المعنونة بـ )دور المؤسسات المالية 
فـــي الحد مـــن الجرائـــم المعلوماتيـــة( والصـــادرة مطلع 
ينايـــر 2022؛ وجود فوارق مهمة في اســـتعداد الجهات 
ـــة عبـــر اإلنترنت فيما  المعنيـــة لمواجهـــة الجرائـــم الماليَّ
يخـــص آليـــات البالغـــات اإللكترونيـــة المتاحـــة لضحايا 
االحتيـــال اإللكترونـــي، حيـــث تبيـــن من خـــالل تحليل 
503 إعالنـــات احتياليـــة أن عـــدد الزيـــارات اليومية من 

الضحايـــا المحتملين لهذه المواقع االحتيالية تزيد على 
137 ألـــف زيارة فـــي اليوم، تصدرتها 5 طـــرق احتيالية 
في مجاالت االستثمارات، والبريد اإللكتروني لألعمال، 
واالحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى 

أسلوب االبتزاز الجنسي.
وبينت الدراســـة التي تهدف إلـــى التعرف على األدوات 
عبـــر  للمحتاليـــن  اإلجراميـــة  والتكتيـــكات  واألســـاليب 
اإلنترنـــت وآليـــة وصولهـــم إلـــى الضحايـــا عـــن أســـلوب 
ـــب صمـــم الســـتهداف الضحيـــة مرتيـــن  ُمركَّ إجرامـــي 
وبطريقتين مختلفتيـــن تتطلب في المرة األولى وقوع 
الضحية عـــن طريق اإلعالنات االحتيالية االســـتثمارية 
تمهيـــًدا لإليقاع به، وفي الطريقة اإلجرامية الثانية عبر 
ة تدعي اســـترداد  إعالنـــات شـــركات استشـــارات قانونيَّ

األموال.
وأكدت نتائج تحليل االعالنات االحتيالية أن المحتالين 
ينشـــرون إعالناتهم فـــي المواقع المشـــهورة والموثوقة 
لنمـــاذج  اســـتغاللهم  وكذلـــك  اإلعالنـــات،  وكالء  عبـــر 
اإلعالنـــات اإللكترونية لوكالء اإلعالنـــات عبر اإلنترنت 
مســـتفيدين من تقنيات الذكاء االصطناعي في شركات 

اإلعالنات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وظهر خالل الدراســـة أن أعلى خمـــس نطاقات محتالة 
نشـــرت في حدود 40 ألـــف رابط إعالني عبـــر اإلنترنت 
باستغالل آلية تســـجيل نطاقات اإلنترنت، حيث سجل 
ة في نطاقات المســـتوى  93 % مـــن النطاقات االحتياليَّ
ـــة فـــي  ـــة، و7 % مـــن النطاقـــات االحتياليَّ األعلـــى العامَّ

نطاقات المستوى األعلى لرمز الدول.

أعلـــن ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الشـــؤون  مجلـــس  رئيـــس  الـــوزراء، 
االقتصاديـــة والتنميـــة، رئيس مجلس 
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  إدارة 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
أمس الخميس، عـــن إطالق “مجموعة 
تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  بوتيـــك”، 
وإدارة وتشـــغيل سلســـلة مـــن القصور 
فـــي  الشـــهيرة  والثقافيـــة  التاريخيـــة 
السعودية وتحويلها إلى فنادق بوتيك 
فائقة الفخامة، إلحياء التراث الوطني 
األصيلـــة،  المملكـــة  بثقافـــة  النابـــض 
اســـتثنائية  ضيافـــة  تجربـــة  وتوفيـــر 
مـــع  نوعها.وبالتعـــاون  مـــن  وفريـــدة 
القطـــاع الخـــاص، تســـتهدف المرحلـــة 
األولى من المشـــروع تطوير 3 وجهات 
فـــي  الحمـــراء  تاريخيـــة وهـــي قصـــر 
جـــدة، الـــذي ســـيضم 77 غرفة تشـــمل 
33 جناًحـــا فاخـــًرا و44 فيـــال فاخـــرة، 
وقصـــر طويـــق بالرياض الذي ســـيضم 
96 غرفة، تشمل 40 جناًحا فاخًرا و56 
فيال فاخـــرة، إضافة إلى القصر األحمر 
فـــي الرياض، الذي ســـيحتوي على 71 
غرفـــة تشـــمل 46 جناًحـــا فاخـــًرا و25 

غرفة ضيافة فاخرة.

وســـتمزج “مجموعـــة بوتيـــك” أصالـــة 
القيـــم الثقافيـــة والتراثيـــة للمملكة مع 
نمـــط الحياة العصريـــة، لتقديم تجربة 
ضيافـــة حصرية ُتثـــري قطاع الضيافة 
فائقة الفخامة في المملكة، بما ُيســـهم 

في تنمية االقتصاد المحلي.
تقديـــم  علـــى  الشـــركة  وســـتعمل 
المرموقـــة  الخيـــارات  مـــن  العديـــد 
وتوفيـــر  العالميـــة،  المطاعـــم  ألرقـــى 
أجـــواء لالســـترخاء في أحـــدث مراكز 
الخدمـــات  مـــن  وغيرهـــا  االســـتجمام، 
الحصرية والخاصـــة لكل ضيف. وقال 
محافظ صندوق االســـتثمارات العامة، 
ياســـر الرميان “يأتي إطالق ســـمو ولي 
العهـــد لــــ “مجموعـــة بوتيـــك “ تأكيـــًدا 
منـــه على دور صنـــدوق االســـتثمارات 
العامـــة فـــي تطويـــر قطاعـــات واعـــدة 
فـــي المملكة، والمســـاهمة فـــي تحقيق 
لتنويـــع  الصنـــدوق  مســـتهدفات 
االقتصاد السعودي”. وأضاف “سُيسهم 
إطـــالق المجموعـــة في تنويـــع الفرص 
السياحية في السوق السعودي، ويعزز 
مكانـــة المملكة إقليمًيـــا ودولًيا كوجهة 
ســـياحية وثقافيـــة رائدة بما يتماشـــى 

مع أهداف رؤية المملكة 2030”.

السعودية: إطالق “مجموعة بوتيك” للضيافة الفاخرة

هجرس: إطالق 30 استبياًنا وعقد المجالس القطاعية والوقوف على مشكالت األسواق

137 ألف عربي يزورون مواقع االحتيال المالي يومًيا

تطوير دائرة التفاعل مع الشارع التجاري بالدورة )29( للغرفة

دراسة صادرة عن جامعة نايف العربية

قـــال األميـــن المالـــي عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن، عـــارف هجـــرس، إن مجلـــس إدارة 
الغرفـــة فّعـــل التواصل االجتماعي مـــع األعضاء بمختلف 
الطرق من تواصل مباشـــر وغير مباشـــر، وعقـــد اللقاءات 
الدورية المباشـــرة مـــع مختلف القطاعات لتوســـيع دائرة 
التفاعـــل مع الشـــارع التجـــاري، وذلـــك إدراًكا من مجلس 
اإلدارة أن األعضـــاء هـــم وقـــود الغرفة ومحركهـــا والقوة 
الدافعـــة لهـــا، لذلك تم اســـتحداث آلية مبتكـــرة للتواصل 
مـــع األعضـــاء عبر إشـــراكهم في صنـــع القرار وفـــي بلورة 
الـــرؤى والمقترحـــات في كافة األمور ســـواء ذات العالقة 
بمســـار الغرفة ودورها في النشاط االقتصادي، أو إزاء ما 
يحـــال إلى الغرفة من مشـــروعات قوانين أو إجراءات أو 

نظم أو لمناقشة قضايا مستجدة تهم 
المجتمـــع التجـــاري. ومـــن أهم 

صور هـــذا التواصل مجموعة 
مـــن اآلليـــات المهمة التي 

شكلت إحدى األدوات 
اســـتخدمها  التـــي 
اإلدارة  مجلـــس 
األعضاء  إلشـــراك 
في وضـــع وتنفيذ 

ت  ســـا سيا
ه  هـــذ

المؤسســـة من بينها اجتماعات الجمعية العمومية العادية 
وغيـــر العاديـــة، وعقـــد اللقـــاءات المفتوحـــة مـــع أعضـــاء 
الغرفـــة لمناقشـــة مســـتجدات القـــرارات الحكوميـــة منها 
على سبيل المثال ال الحصر دراسة آثار رفع الرسوم على 
الســـجالت التجاريـــة، وفتـــح باب الترشـــح المباشـــر أمام 
أعضـــاء الغرفة لالنضمام لعضوية اللجـــان الدائمة للدورة 
29، وعقـــد اللقـــاءات التشـــاورية الدوريـــة مـــع مختلـــف 

القطاعات االقتصادية.
وأضاف هجرس “وتكريًسا لنهج التواصل الذي تبناه 
مجلس إدارة الغرفة منذ بداية الدورة )29( مع 
أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري ومختلف 
الفعاليات، فقد شهدت الدورة )29( العديد 
الهدف،  هــذا  لتحقيق  المبادرات  من 
ــارة  حــيــث قــامــت الــغــرفــة بــــ 30 زيـ
ميدانية لعدد من أعضاء الغرفة من 
ــارة  وزي والــفــئــات،  القطاعات  مختلف 
للوقوف  التجارية  والمجمعات  األسواق 
والصعوبات  المشاكل  أهــم  على  ميدانًيا 
تــواجــه األعـــضـــاء”، كما نظمت  الــتــي 
في  رمضانيين  مجلسين  الغرفة 
2018، و2019 شارك  العامين 
األعضاء  من  العديد  فيها 
والــشــخــصــيــات الــعــامــة، 
باإلضافة إلى مجالس 
بلجانها  خصوصا 
بلغ  القطاعية 
عــددهــا 19 

مجلًسا على مدار 3 أعوام، إذ كانت فرصة للتواصل بين 
الكثير  الغرفة ومجلس اإلدارة، وتم فيها تداول  أعضاء 

من المواضيع التي تشكل اهتماًما لدى األعضاء.
وأشـــار إلى أنـــه ضمن إطـــار ونهج التواصل مـــع األعضاء 
“فقد أطلقنا 30 اســـتبياًنا على األعضاء الستشفاف رأيهم 
حول عدد من المواضيع االقتصادية، وذلك ترسيًخا لمبدأ 
المشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج الخاصة 
بالغرفة، حيث ساعدت تلك االستبيانات في بناء مواقف 

الغرفة حيال الكثير من القضايا والموضوعات”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار هجـــرس إلى تشـــكيل مجلس 
تشـــاوري استشـــاري مكـــون مـــن رؤســـاء الغرفـــة وبعض 
أعضاء مجالس إداراتها الســـابقين والوجهاء األكثر نفوًذا 
وتأثيـــًرا فـــي الشـــارع التجـــاري، بهـــدف تقديم المشـــورة 
والنصيحـــة لمجلـــس إدارة الغرفـــة فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا 
الشـــارع التجـــاري واالقتصاد الوطني، مشـــيًرا إلى أنه قد 
تـــم تحديد آليـــة عمل المجلـــس، إذ يجتمع كلمـــا اقتضت 
الحاجـــة أو بطلـــب مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة الغرفـــة، أو 
بطلب من 3 من الوجهاء للتباحث في الشـــأن التجاري أو 

االقتصادي العام.
وأضاف “جاء إنشاء المجلس التشاوري لحاجة االقتصاد 
الوطني بشكل عام، والغرفة بشكل خاص، لخبرة وتجربة 
كبـــار تجـــار البـــالد، وأصحـــاب المصالـــح الكبـــرى الذيـــن 
يشـــكلون عصـــب تنـــوع اقتصـــاد المملكـــة، ولالســـتئناس 
االقتصاديـــة  المنعطفـــات  بأهـــم  يتعلـــق  فيمـــا  برأيهـــم 
القـــرارات  تشـــكيل  فـــي  مرئياتهـــم  ألهميـــة  والتجاريـــة، 
المصيريـــة أو االســـتراتيجية لمصالـــح الشـــارع التجاري، 
وتـــم االســـتئناس بـــرأي أعضـــاء المجلس التشـــاوري في 
جميـــع مشـــاريع القوانيـــن أو االقتراحـــات بقانـــون الوارد 
للغرفة من الســـلطة التشـــريعية بغرفتيها، إذ أسهمت تلك 
المرئيات في بلورة رأي رصين ســـيخدم بال شـــك القطاع 
الخاص بمملكة البحرين، كما عقد مجلس اإلدارة اجتماًعا 
موســـًعا مع هذا المجلس التشـــاوري اســـتهدفت التباحث 
بشـــأن العديد من المواضيع الحيوية والمهمة التي تخدم 

القطاع التجاري”.

ضاعفت حجم القرض بسبب اإلقبال القوي من المصارف

ُعمان تفاوض بنوكا إقليمية للحصول على 3 - 4 مليارات دوالر
قال مصـــدران مطلعان إن ســـلطنة عمان 
تجري محادثات مع بنوك إقليمية إلعادة 
مليـــار دوالر   2.2 بقيمـــة  قـــرض  تمويـــل 
حصلـــت عليه فـــي مطلع العـــام الماضي، 
وتســـعى لزيادة حجمـــه إلى ما بين 3 و 4 

مليارات دوالر.
وقـــال مصدران آخـــران في وقت ســـابق 
إن أجـــل القرض الذي حصلت عليه عمان 
فـــي فبرايـــر مـــن العـــام الماضـــي يبلغ 15 
شـــهرا مع إمكانية تمديد األجل 12 شهرا 

إضافية وفقا لرغبة المقترض.
وكانت عمان تسعى في األصل للحصول 
العـــام  مليـــار دوالر  بقيمـــة  قـــرض  علـــى 
الماضـــي، لكنهـــا رفعت حجمـــه بأكثر من 
الضعف بسبب اإلقبال القوي من البنوك.

وعلـــى الرغم مـــن خيار التمديـــد، تحاول 
بشـــروط  القـــرض  تمويـــل  إعـــادة  ُعمـــان 
أفضل. وقال أحد المصدرين إن الحديث 

عـــن تســـعير إعـــادة التمويل يـــدور حول 
350 نقطة أســـاس فوق سعر ليبور )سعر 
الفائدة بين البنوك في لندن(. وكان ســـعر 
القـــرض الســـابق شـــامال الرســـوم مـــا بين 
375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور.

وتتوقـــع ُعمان أن يبلغ عجز الموازنة هذا 

العـــام 5 %، من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وهو ضمن نطاق الخطة المالية متوسطة 
األجـــل التـــي أطلقتها فـــي 2020 إلصالح 
ماليتهـــا. وقـــد تحتـــاج للجـــوء ألســـواق 
احتياجاتهـــا  لتلبيـــة  العالميـــة  الســـندات 
التمويلية هذا العام، وفقا لمصادر أخرى.
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