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استعرض مجلس الوزراء  مذكرة وزير المالية واالقتصاد 
الوطني بشـــأن المؤشرات االقتصادية للعام 2021، والتي 
أظهرت تحســـن أداء معظم المؤشـــرات االقتصادية التي 
يتـــم رصدهـــا من قبل الـــوزارة مقارنـــة بعـــام 2020، فيما 
تجاوزت بعض المؤشـــرات المرصودة مســـتويات ما قبل 

الجائحة.
ورأس ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الـــذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
وأعلن المجلس عن إطالق “اإلقامة الذهبية” والتي تأتي 
ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصادي، وستســـهم فـــي تعزيز 
تنافســـية مملكـــة البحريـــن ودعـــم مســـارات التطوير في 
مختلف القطاعات االقتصادية واالســـتثمارية والخدمية 
واســـتقطاب الكفـــاءات وفتح المجال لهـــا للحصول على 

إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائالتهم.

منح “إقامة ذهبية” دائمة للكفاءات وعائالتهم في المملكة... مجلس الوزراء:

بعض المؤشرات االقتصادية في 2021 تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة
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للموظفين المقيمين 5 سنوات ورواتبهم 2000 دينار وأكثر... وكيل “الجوازات”:

300 دينار كلفة اإلقامة الذهبية وتجديدها كل 10 سنوات

اســتعرض وكيل وزارة الداخلية لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة الشــيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفــة، أمــس بمؤتمــر صحافــي عقــد بنــادي الضبــاط، تفاصيــل اإلقامــة الذهبية التــي أعلن مجلس 

الوزراء عن إطالقها أمس.

وفـــي حديثه عن اإلقامـــة الذهبية 
وتفاصيلها، قال الشـــيخ هشام إنها 
تمنـــح تلقائيا، وإنها حـــق لصاحب 
اإلقامة العمل في مملكة البحرين، 
وتمنح الزوجة واألبناء و الوالدين 
تأشـــيرة التحـــاق، وتجـــدد الفيـــزا 
الذهبية كل عشـــر سنوات، ويمكن 
خاللها اســـتقدام العمالـــة المنزلية، 
الفتـــا إلى أن كلفتها ســـتكون 300 

دينار.
لهـــا  يحـــق  التـــي  الفئـــات  وعـــن 
الحصول على اإلقامة الذهبية، قال 
الوكيل إنها تتمثـــل في”الموظفين 
والمتقاعديـــن، شـــريطة أن يكونوا 
مقيميـــن فـــي البحريـــن ألكثـــر من 
خمس ســـنوات، ومتوسط الراتب 

الشهري ألفا دينار أو أكثر”.
تســـتطيع  التـــي  الفئـــات  وعـــن 
الحصـــول علـــى اإلقامـــة الذهبيـــة 
بشـــكل فوري، علق الشـــيخ هشـــام 
ممـــن  العقـــارات  “أصحـــاب  قائـــالً 
يمتلك عقـــارا أو مجموعة عقارات 
بقيمـــة ال تقل عـــن 200 ألف دينار، 
يكـــون  وبحيـــث  والمتقاعـــدون 
المتقاعـــد مـــن إحـــدى دول العالـــم 
بدخـــل شـــهري أربعـــة آالف دينـــار 
أو أكثـــر، وفئـــة الموهوبيـــن ممـــن 
يستوفي شـــروط اإلقامة الذهبية 

الفورية”.

ولفـــت الشـــيخ هشـــام إلـــى إمكان 
تجديـــد اإلقامة الذهبية ألجل غير 
مسمى؛ شريطة اســـتمرارية أهلية 
الشخص في الحصول عليها وفق 

الشروط المعلن عنها.
وأوضح أنه يمكن التقدم للحصول 
علـــى اإلقامـــة الذهبيـــة مـــن خالل 

)04(موقع الحكومة اإللكترونية.

للطرق والصرف الصحي بالجنبية وسترة

فتـــح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســـته 
أمس مناقصتين لشـــؤون األشغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، أولهما 
الجـــزء  الطـــرق والصـــرف الصحـــي فـــي  ألعمـــال 
تنافســـت   ،575 بمجمـــع  الجنبيـــة  مـــن  الشـــمالي 
عليها 6 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة المملكة 
لالســـفلت بنحـــو 2.04 مليون دينار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابة 3.3 مليون دينار. وتشـــتمل األعمال 

الســـكنية  للمداخـــل  طـــرق جديـــدة  إنشـــاء  علـــى 
 .4570 بأعـــراض متفاوتـــة بطـــول تقريبـــي يبلـــغ 
كما تشـــمل أعمال الحفر والـــردم، أعمال المجاري، 
أعمال رصف األســـفلت، تركيـــب األرصفة لممرات 
المشاة، أعمال شبكة تصريف مياه األمطار، أعمال 
الصـــرف الصحـــي، وأعمال التشـــجير وفقا لإلدارة 

المعنية بشؤون البلديات.
والمناقصة الثانية إلنشـــاء شبكة الصرف الصحي 
فـــي منطقة ســـترة بمجمع 604 في مدة 24 شـــهًرا 
تنافســـت عليها 6 شركات وكان أقل عطاء لشركة 

عبدالكريـــم الجهرمي للمقـــاوالت بنحو 1.3 مليون 
دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 2.8 مليون دينار. 
ويشـــمل المشـــروع توصيل شـــبكة صـــرف صحي 

جديدة لخدمة 286 عقار بمجمع 604. 
كما تنافست شركتان على مناقصة لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض لتوفير المقاعـــد اآللية لقاعة 
الجديـــد  المعـــارض  مركـــز  بمشـــروع  المؤتمـــرات 
 Audience( بالصخيـــر، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة
Systems Ltd( بنحـــو 935.2 ألف دينار، في حين 

)16(بلغ أكبرها قرابة 1.4 مليون دينار.

افتتاح مركز يوسف المؤيد 
لفحص السيارات بسترة

)16(

مقاعد آلية لقاعة المؤتمرات بمركز المعارض الجديد بـ 935 ألف دينار
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ســـجلت شـــركة زيـــن البحرين زيـــادة جيدة نســـبتها 3.1 % 
فـــي صافـــي أرباحهـــا لتصل إلـــى 5.572 مليون دينـــار للعام 
المنتهي في 31 ديســـمبر 2021 مقابـــل 5.405 مليون دينار 
في العام الماضي. وظلت ربحية السهم ثابتة عند 15 فلًسا، 
وبلغـــت اإليـــرادات 64.784 مليون دينار بزيـــادة قدرها 4.5 

% مقارنًة بـ 61.992 مليون دينار في العام 2020.

5.572 مليون دينار صافي أرباح “زين”
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إحالة مخالفات “األشغال” للنيابة
وجـــه ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بإحالة المخالفات المرصودة بشـــأن وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى النيابة 
العامة التخاذ الالزم بشـــأنها، مؤكًدا ســـموه أهمية 
مواصلة تعزيز المحاســـبة والمســـؤولية في العمل 

الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون 
المال العام.

 جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر القضيبيـــة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  بحضـــور  أمـــس، 
جـــواد العريض، ووزير الداخليـــة الفريق أول ركن 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفـــة، رئيس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، 
الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل خليفة، الـــذي رفع إلى 
ســـموه تقريـــًرا عـــن نتائـــج التدقيق االســـتقصائي 
عن بعض أعمال وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
وجـــود  أظهـــرت  والتـــي  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
مخالفـــات عـــدة وأوجـــه قصـــور تســـتوجب اتخاذ 

)02(اإلجراءات القانونية بشأنها.

إبراهيم النهام



أكـــد ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن 
تعزيـــز أمن الخليج العربي أولوية دائمة لما يمثله 
مـــن مرتكز رئيســـي مـــن مرتكزات األمـــن الدولي، 
وما يتمتع به من أهمية اســـتراتيجية ولوجستية 
لكافـــة مســـارات التنميـــة عالميـــًا، منوهـــًا ســـموه 
بالجهـــود الدوليـــة والعمـــل المســـتمر مـــن الـــدول 
الشقيقة والصديقة من أجل تأمين االستقرار في 

المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه امـــس بقصر القضيبية 

بحضـــور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة ، وفـــدًا من المجلس 
األطلســـي بالواليـــات المتحدة األمريكية برئاســـة 
األدميرال المتقاعد جون ميلر، حيث أشـــاد سموه 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  االســـتراتيجية  بالعالقـــات 
البحرين والواليـــات المتحدة األمريكية الصديقة 
على كافة المســـتويات، وأهمية مواصلة تعزيزها 
بما يحقق التطلعات المشـــتركة للبلدين والشعبين 
الصديقين. كما نوه سموه بالجهود الفكرية لمراكز 
األبحـــاث الدوليـــة وما تقدمـــه من صورة شـــاملة 
لكافـــة أبعـــاد المواضيـــع محـــل البحـــث فـــي كافة 

المجاالت، مشيرًا إلى ما يقوم به فريق عمل “أمن 
الخليج” من جهود تعنى بأبعاد أمن الخليج وأهم 
التحديـــات والحلول من أجل مواصلة تعزيز أمنه 

واستقراره.
وقال ســـموه إن العالم اليوم يمر بتحديات كبيرة 
على مختلف المســـتويات تســـتوجب من الجميع 
مواصلـــة العمـــل بعـــزم أكبر من أجـــل التغلب على 
هـــذه التحديـــات ومواصلـــة تحقيـــق األمـــن فـــي 
المنطقـــة والعالـــم كونهما أســـاس لكافة مســـارات 
التنميـــة التـــي تتطلـــع لهـــا دول وشـــعوب العالـــم 

والمنطقة.
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اطلـــع ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى تقريـــر التدقيـــق االســـتقصائي بشـــأن بعـــض 
أعمال وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، مؤكـــًدا ســـموه أهميـــة مواصلـــة تعزيـــز 

الحكومـــي  العمـــل  فـــي  والمســـؤولية  المحاســـبة 
وترســـيخ مبـــادئ النزاهـــة والمهنيـــة لصـــون المـــال 
العـــام، منوًها بدور ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
عبـــر أدواتهـــا الرقابيـــة المختلفة فـــي تعزيز أفضل 
فـــي تحقيـــق  بمـــا يصـــب  الصحيحـــة  الممارســـات 

األهداف المنشودة على كل صعيد.
 جاء ذلك، خالل لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، 

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، 
ووزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رئيس 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلدارية، الشـــيخ أحمد بن 
محمد آل خليفة، الذي رفع إلى ســـموه تقريًرا حول 
نتائج التدقيق االستقصائي عن بعض أعمال وزارة 

األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
والتي أظهـــرت وجود عدة مخالفات وأوجه قصور 
القانونيـــة بشـــأنها،  تســـتوجب اتخـــاذ اإلجـــراءات 
حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة إلى 
النيابة العامة التخاذ الالزم بشأنها، كما وجه سموه 
ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية بتكثيـــف التقارير 
االستقصائية وتشـــديد الرقابة الداخلية بالحكومة 

وفق المنظومة الموحدة للتدقيق الداخلي والدليل 
الموحد بما يســـهم في زيادة ترســـيخ العمل بمبادئ 

النزاهة وصون المال العام.
 من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 
عن شكره وتقديره لما يبديه صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعٍم ومتابعة 

مستمرة لعمل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوّجه بإحالة مخالفات “األشغال” للنيابة العامة
تشديد الرقابة في العمل الحكومي وترسيخ النزاهة وصون المال العام

المنامة - بنا

العالم يمر بتحديات كبيرة تستوجب العمل بعزم أكبر ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تعزيز أمن الخليج أولوية دائمة من مرتكزات األمن الدولي

وزير الداخلية: البحرين ترسي قواعد الديمقراطية واالنفتاح
مشيًدا بالتعاون األمني ومستوى تبادل الخبرات مع أميركا

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمـــس، وفـــدا مـــن المجلـــس األطلســـي 
بالواليـــات المتحدة األمريكية، برئاســـة 
األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد 
الســـابق للشؤون السياســـية والعسكرية 
كالرك كوبر، وذلك بحضور رئيس األمن 
العـــام الفريـــق طارق بن حســـن الحســـن 
و مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام لشـــئون 
العمليات والتدريب اللواء الركن الشيخ 

حمد بن محمد آل خليفة.
وقد رحـــب الوزير، بزيارة وفد المجلس 
إطـــار  فـــي  تأتـــي  والتـــي  األطلســـي، 
تبادل وجهـــات النظر وتعزيـــز التواصل 

المشـــروع  أن  مؤكـــدا  والتنســـيق، 
اإلصالحي الشامل لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أرســـى قواعد الحياة الديمقراطية التي 
تتمتـــع بهـــا مملكـــة البحريـــن، وأكد قيم 
العدالة والتســـامح والتعايش واالنفتاح 
علـــى اآلخـــر، مما كان له األثـــر البالغ في 

ترســـيخ نهج اإلصـــالح والعدالـــة ودعم 
الجهـــود المبذولـــة لمواجهـــة التحديات 

وتفعيل قيم االنتماء الوطني.
األمنـــي  بالتعـــاون  الوزيـــر،  وأشـــاد 
ومســـتوى تبـــادل الخبـــرات بيـــن مملكة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة في إطار 
والعالقـــات  االســـتراتيجية  الشـــراكة 

الوثيقة التـــي تجمع البلدين الصديقين، 
مثمنـــا دور المجلـــس األطلســـي والـــذي 
الفكريـــة  المؤسســـات  مســـؤولي  يضـــم 
والبحثية ودوائـــر صنع القرار بالواليات 
المتحـــدة ويعد مؤسســـة بحثية مؤثرة 
فـــي الشـــئون الدولية، من خـــالل إعداد 
والتحليـــالت  والبحـــوث  الدراســـات 
آفـــاق  واستشـــراف  االســـتراتيجية 
المســـتقبل في مجـــاالت األمـــن القومي 
والسياســـة الخارجيـــة، بمـــا يســـهم فـــي 
بنـــاء رؤيـــة مشـــتركة واالرتقـــاء بالفكر 

االستراتيجي.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
األمنيـــة،  والمســـائل  الموضوعـــات 
باإلضافـــة إلى الجهود المبذولة لتحقيق 

األمن اإلقليمي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
النعيمـــي،  حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن 
االثنيـــن،  امـــس  العامـــة،  القيـــادة  فـــي 
وفـــد فريـــق عمل “أمـــن الخليـــج” التابع 
للمجلس األطلســـي بالواليات المتحدة 

األمريكية.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع 
بالوفد، واســـتعرض مع الوفد عددا من 

المواضيع المشتركة.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف 

أحمـــد مـــال هللا مســـاعد رئيـــس هيئـــة 
واللـــواء  والتمويـــن،  لإلمـــداد  األركان 
الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة 
مديـــر التخطيـــط والتنظيـــم والتقنيـــة، 
الشـــيخ محمـــد  الركـــن طيـــار  واللـــواء 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة مديـــر التعـــاون 
العســـكري، واللواء الركن فؤاد ابراهيم 
الدوســـري مديـــر العمليـــات المشـــتركة، 
دفـــاع  قـــوة  ضبـــاط  كبـــار  مـــن  وعـــدد 

البحرين.

وزير الدفاع يستعرض مع فريق عمل 
“أمن الخليج” المواضيع المشتركة
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمس، 

بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتماع، أشـــاد المجلس 
بتفضـــل عاهـــل البالد القائـــد األعلى 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
عيســـى آل خليفـــة بافتتـــاح مبنـــى 
بمناســـبة  الملكـــي  الحـــرس  قيـــادة 
الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس 
قوة دفاع البحرين، معرًبا عن أصدق 
التهانـــي لجاللتـــه وجميـــع منتســـبي 
والحـــرس  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
الملكـــي، مشـــيًدا المجلـــس بالكلمـــة 
الســـامية التـــي وجههـــا جاللته بهذه 
المناسبة وما تضمنته من اعتزاز بما 
تشهده قوة دفاع البحرين من تقدم 
وازدهار عسكري بفضل أبناء الوطن 
لتكـــون قـــوة للســـالم فـــي المنطقـــة 

وقوة الزدهار الوطن وتنميته.
ثـــم أكد مجلس الـــوزراء على أهمية 
التمريـــن  مـــن  الســـابعة  النســـخة 
 IMX( 22 البحـــري الدولي المشـــترك
/    CE 22 (، والتـــي شـــهد جانًبـــا منها 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، منّوًهـــا المجلس بدور مثل 
هـــذه التمارين المشـــتركة في تعزيز 
العمـــل الدولـــي المشـــترك لمواجهـــة 
التحديـــات التـــي تحـــّد مـــن حريـــة 
التدفـــق  علـــى  والحفـــاظ  المالحـــة 
الحـــر للتجارة البحريـــة في المنطقة 
والعالم، معرًبا عن شـــكره لقوة دفاع 
البحرين والقيـــادة المركزية للقوات 
واألســـطول  األميركيـــة  البحريـــة 
الخامس األميركي والقوات البحرية 
المشـــتركة والحلفـــاء وجميع الدول 
المشـــاركة في هـــذا التمرين البحري 

الدولي المشترك المهم.
بعـــد ذلـــك أعلن مجلس الـــوزراء عن 
إطالق “اإلقامة الذهبية” والتي تأتي 
ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة 
البحريـــن ودعـــم مســـارات التطويـــر 
في مختلف القطاعـــات االقتصادية 
والخدميـــة  واالســـتثمارية 
واستقطاب الكفاءات وفتح المجال 
لها للحصـــول على إقامـــة دائمة في 
ولعائالتهـــم،  لهـــم  البحريـــن  مملكـــة 

حيـــث جاء ذلـــك بعد االطـــالع على 
الشـــأن  بهـــذا  المرفوعـــة  المذكـــرة 
مـــن وزيـــر الداخلية بشـــأن تفاصيل 

اإلقامة الذهبية.
إلـــى ذلـــك، رحـــب مجلـــس الـــوزراء 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  بحصـــول 
نجـــوم”  الخمـــس   “ تصنيـــف  علـــى 
من شـــركة ســـكاي تراكـــس العالمية 
وذلـــك  العالمّيـــة  التقييـــم  هيئـــة 
وفـــق الخدمـــات المباشـــرة المتعلقة 
بالمغادريـــن، والقادميـــن، والرحالت 
مرافـــق  تشـــمل  والتـــي  المحولـــة 
المطـــار وخدمـــات العمـــالء، واألمن، 
ومرافـــق  والمتاجـــر،  والجـــوازات 
الخدمات، حيث هنأ المجلس وزارة 
وشـــركة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
مطـــار البحريـــن بهـــذا اإلنجـــاز الذي 

يعكس الجهود المبذولة.

 بعدها قرر المجلس ما يلي: 
أواًل: الموافقـــة على المذكرة التالية: 
1. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشأن مذكرة 
تفاهـــم بيـــن وزارة الداخليـــة وإدارة 
المتحـــدة  بالواليـــات  دنفـــر  شـــرطة 
لتعزيـــز  تهـــدف  والتـــي  األميركيـــة، 
وتبـــادل  الثنائـــي  األمنـــي  التعـــاون 
المعلومات والخبرات والتدريب في 

مجال الشرطة المجتمعية.

 ثم استعرض المجلس الموضوعات 
التالية: 

بشـــأن  الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .1
التعـــداد الســـكاني لمملكـــة البحريـــن 
للعـــام 2021، والتي أظهرت بأن عدد 
سكان البحرين بلغ في منتصف العام 

2021 حوالي 1,504,365 نسمة.
 2. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني بشأن المؤشرات االقتصادية 
للعـــام 2021، والتي أظهرت تحســـن 
أداء معظـــم المؤشـــرات االقتصادية 
التـــي يتـــم رصدهـــا من قبـــل الوزارة 
مقارنـــة بعـــام 2020، فيمـــا تجاوزت 
المرصـــودة  المؤشـــرات  بعـــض 

مستويات ما قبل الجائحة.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  مذكـــرة   .3 
االجتماعيـــة بشـــأن ما تـــم البدء فيه 
تعديـــل  بشـــأن  الماضـــي  ينايـــر  مـــن 
شـــرائح صـــرف الضمـــان االجتماعي 
والدعـــم المالـــي لمحـــدودي الدخـــل 
الضمـــان  قانـــون  لتعديـــل  وفًقـــا 
االجتماعـــي وقرار مجلـــس الوزراء، 
والذي جاء بعد التوافق مع الســـلطة 
التشـــريعية. ثـــم اطلـــع المجلـــس من 
خـــالل التقريـــر المرفـــوع مـــن وزيـــر 
الخارجيـــة، علـــى نتائج زيـــارة وزير 
خارجيـــة الجمهوريـــة التركيـــة إلـــى 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

1.5 مليون عدد سكان البحرين حتى منتصف 2021
منح “إقامة ذهبية” دائمة للكفاءات وعائالتهم في المملكة... مجلس الوزراء:

تعزيز التعــاون األمنــي وتبــادل المعلومــات والتدريــب في الشرطــة المجتمعيــة مــع أميــركا
تحسن معظـم المؤشـرات االقتصاديـة فـي 2021 تجـاوزت بعضهـا مستويـات ما قبـل الجائحـة

@BahrainCPNews

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 7 فبراير 2022:

التعداد السكاني لمملكة البحرين للعام 2021، والذي أظهر بأن عدد سكان البحرين بلغ 
في منتصف العام 2021 حوالي 1,504,365 نسمة.

المؤشـــرات االقتصادية للعام 2021، والتي أظهرت تحســـن أداء معظم المؤشـــرات 
االقتصادية التي يتم رصدها مقارنة بعام 2020.

مـــا تـــم البدء فيه مـــن يناير الماضي حول تعديل شـــرائح صرف الضمـــان االجتماعي 
والدعم المالي لمحدودي الدخل.

اإلشـــادة بتفضل حضرة صاحـــب الجاللة عاهل البـــالد المفدى القائد 
األعلى حفظه الله ورعاه بافتتاح مبنى قيادة الحرس الملكي بمناسبة 

الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

التأكيـــد على أهمية النســـخة الســـابعة مـــن التمرين البحـــري الدولي 
المشـــترك 22 (IMX / CE 22)، والتي شهد جانبًا منها صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس مجلس الـــوزراء 

حفظه الله.

اإلعـــالن عن إطالق اإلقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي 
االقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين.

الترحيـــب بحصول مطار البحرين الدولي على تصنيف "الخمس نجوم" 
من شركة سكاي تراكس العالمية هيئة التقييم العالمّية.

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن وزارة الداخليـــة وإدارة شـــرطة دنفـــر بالواليـــات 
المتحدة األمريكية. 
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إيقاف عملية حجز المواعيد على التطبيق السابق ابتداًء من تاريخ 14 فبراير 2022

”MAWAEID“ الجوازات”: تطبيق جديد لحجز المواعيد عبر“
أعلنت شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة عن 
البـــدء في اســـتقبال المواعيد المســـبقة عبر تطبيق 
“MAWAEID”، وإيقـــاف عملية حجز المواعيد على 
التطبيق السابق ابتداًء من تاريخ 14 فبراير 2022.
ويمكـــن من خـــال التطبيق، إمكان حجـــز المواعيد 

 APP“ المســـبقة عـــن طريـــق تحميـــل التطبيـــق مـــن
store” أو “Play store”، ومـــن ثم تســـجيل البيانات 
المطلـــوب،  الخدمـــة  مركـــز  واختيـــار  الشـــخصية 
وتحديـــد نوع الخدمة المطلوبـــة والتاريخ والوقت 
المناســـب، كما يوفر التطبيق أيًضـــا خاصية تعديل 

أو إلغاء المواعيد.
فـــي حـــال وجـــود أي استفســـار بإمـــكان المراجعين 
التواصـــل مع مركز االتصال على الرقم 17077077 
مـــن يـــوم األحـــد إلـــى الخميـــس مـــن الســـاعة 7:30 

صباًحا إلى 6:00 مساًء.

المنامة - وزارة الداخلية

الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتعرض 
والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن آل 
خليفـــة، يـــوم أمـــس بمؤتمر صحفـــي عقد بنـــادي الضباط 
تفاصيـــل اإلقامة الذهبية التي أعلـــن مجلس الوزراء عن 
إطاقها أمس. وأكد الشـــيخ هشـــام أن من أهداف خطط 
التطويـــر في شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة هو 
تعزيز البيئة االســـتثمارية في مجـــاالت عديدة، بما يدعم 
االقتصاد الوطني، وينسجم مع تطلعات الحكومة، ورؤية 

البحرين االقتصادية 2023.
وأضـــاف “نهدف أيضا لتعزيز آليـــات التحول الرقمي، في 

خدمات اإلقامة، وتقليل اإلجراءات الروتينية المعتادة”.
وفـــي حديثه عن الفيـــزا الذهبية وتفاصيلها، قال الشـــيخ 
هشـــام وبحضور عدد مـــن اإلعامييـــن والصحفيين بأنها 
تمنح تلقائيًا، وأنها حق لصاحب اإلقامة العمل في مملكة 
البحرين، وتمنح الزوجة واألبناء والدين تأشيرة التحاق، 
وتجـــدد الفيزا الذهبية كل عشـــر ســـنوات، ويمكن خالها 
اســـتقدام العمالـــة المنزلية، الفتا بأن كلفتها ســـيكون 300 

دينار.
وعن الفئات التـــي يحق لها الحصول على الفيزا الذهبية، 
قـــال الوكيـــل إنهـــا تتمثـــل في”الموظفيـــن والمتقاعديـــن، 
شـــريطة أن يكونوا مقيمين في البحرين ألكثر من خمس 

سنوات، ومتوسط الراتب الشهري ألفي دينار أو أكثر”.

وعن الفئات التي تستطيع الحصول على اإلقامة الذهبية 
بشـــكل فوري، علق الشيخ هشام قائاً “أصحاب العقارات 
ممـــن يمتلك عقارًا أو مجموعـــة عقارات بقيمة ال تقل عن 
200 ألف دينار، والمتقاعدون وبحيث يكون المتقاعد من 
إحدى دول العالم بدخل شهري أربعة آالف دينار أو أكثر، 
وفئة الموهوبين ممن يســـتوفي شـــروط اإلقامة الذهبية 

الفورية”.
ولفت الشيخ هشام إلمكان تجديد اإلقامة الذهبية ألجل 
غيـــر مســـمى؛ شـــريطة اســـتمرارية أهليـــة الشـــخص فـــي 

الحصول عليها وفق الشروط المعلن عنها.
وأوضح أنه يمكن التقـــدم للحصول على اإلقامة الذهبية 

من خال موقع الحكومة اإللكترونية.

300 دينار كلفة اإلقامة الذهبية وتجديدها كل 10 سنوات
للموظفين المقيمين 5 سنوات ورواتبهم 2000 دينار وأكثر ... وكيل “الجوازات”:

إبراهيم النهام

تنسيق بين الجهات المختصة ونجاري دول المنطقة
الشيخ هشام بن عبدالرحمن لـ “^”:

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  قـــال 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة ردًا على 
آليـــة  حـــول  “البـــاد”  تســـاؤالت 
التنســـيق المتبعـــة بيـــن الجهـــات 
المختصة السيما االقتصادية مع 
اإلعـــان عن اإلقامة الذهبية بأن 
هنالـــك تنســـيقا فيمـــا بينهـــا بهذا 
الشـــأن، مضيفًا “يجب أن نجاري 

دول المنطقة بذلك”.
الذهبيـــة  “اإلقامـــة  أن  وأضـــاف 
جديـــدة، وتـــم إطاقهـــا لخدمـــة 
تحديدهـــا؛  تـــم  مهمـــة  فئـــة 
لتحقيق االســـتقرار للمقيم، وهي 

عليهـــم  تنطبـــق  مـــن  تســـتهدف 
رؤوس  الســـتقطاب  الشـــروط 
األمـــوال، وبحيث يحصـــل الفرد 

عليها بشكل فوري”.
علـــى  تتنافـــس  “المنطقـــة  وزاد 
استقطاب المستثمرين ورؤوس 

األموال، ونأمل أن تكون اإلقامة 
الذهبية إضافـــة لمملكة البحرين 
بهـــذه المبـــادرة والموجهـــة لـــكل 
مـــن تنطبـــق عليـــه االشـــتراطات 

المعلنة”.
مراقبـــة  بآليـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
صحـــة  مـــن  والتأكـــد  الشـــروط 
المعلومات المقدمـــة، كالمدخول 
التقاعدي وغيره، قال “الشـــروط 
ســـهلة ويمكن مراقبتها، وسقوط 
أي منهـــا ســـيؤدي إللغـــاء اإلقامة 
الذهبيـــة. أما فيما يتعلق بالفئات 
المستهدفة من موهبين وغيرهم، 
فهنالـــك جهات متخصصة بذلك، 

ومعنية بترشيحهم”.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

منح “الذهبية” فورا للعقاريين والموهوبين والمتقاعدين ممن يتقاضى 4 آالف دينار شهريا
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الداخليـــة،  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة،  بإســـناد خدمـــة الفحـــص 
وتحقيقـــًا  الخـــاص،  للقطـــاع  الفنـــي 
ألهداف رؤية البحرين 2030 وبرنامج 
عمـــل الحكومـــة، وبرعايـــة  مديـــر عام 
اإلدارة العامـــة للمرور، العميد الشـــيخ 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، 
افتتحـــت اإلدارة العامة للمرور المركز 
ومخصـــص  الفنـــي  للفحـــص  الثامـــن 
للمركبات الخفيفة وبطاقة استيعابية 
تبلـــغ 200 مركبـــة فـــي اليـــوم، وذلـــك 
ضمـــن تعزيز دور القطـــاع الخاص في 

فتح مزيدًا من المراكز.
و يعـــد المركـــز الحالـــي هـــو الثاني في 
منطقة ســـترة لشـــركة يوســـف المؤيد 
الثقيلـــة،  للشـــاحنات  افتتاحهـــا  بعـــد 
أيـــام   6 الجديـــد  المركـــز  وســـيعمل 

أســـبوعيا مـــن الســـبت إلـــى الخميـــس 
فـــي موقعه على شـــارع الشـــيخ جابر 

الصباح.
ويأتـــي افتتـــاح المركز بعد اســـتيفائه 
والمعاييـــر  والمتطلبـــات  الشـــروط 
الفنيـــة الالزمـــة، وتأهيـــل الفاحصيـــن 
الفنيين والعاملين في القطاع الخاص 

عبـــر دورات تدريبيـــة تقدمهـــا اإلدارة 
العامة للمرور وبإشـــراف مباشر، وذلك 
لضمـــان تقديـــم خدمـــات مماثلـــة فـــي 
جميـــع المراكز، مـــن ناحيـــة التأكد من 
سالمة المركبات ومتانتها واستيفائها 
االشـــتراطات الفنيـــة بهـــدف تحقيـــق 

السالمة على الطريق.

يستوعب 200 مركبة يوميا

افتتاح مركز يوسف المؤيد لفحص السيارات  بسترة
المنامة - بنا المنامة - بنا

أقيـــم تحـــت رعايـــة القائد العـــام لقوة 
دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
آل خليفـــة، حفـــل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
القديـــم  الجـــو  جنـــاح  مبنـــى  افتتـــاح 
مســـاعد  المشـــير،  وأنـــاب  )المتحـــف(، 
رئيـــس هيئـــة األركان للقـــوى البشـــرية  
اللواء الركن الشـــيخ علي بن راشـــد آل 
خليفـــة لحضـــور حفـــل االفتتـــاح الذي 
جرى بســـالح الجو الملكـــي البحريني، 
مـــع  تزامنـــًا  وذلـــك  االثنيـــن،  امـــس 
احتفـــاالت ذكـــرى تأســـيس قـــوة دفاع 

البحرين في الخامس من فبراير.
اللوحـــة  عـــن  الســـتار  إزاحـــة  وبعـــد 
التذكاريـــة، قـــام مســـاعد رئيـــس هيئة 
األركان للقـــوى البشـــرية بجولـــة داخل 
المتحـــف اطلع خاللهـــا على محتويات 
المتحـــف من الصـــور والمقتنيات التي 
تبـــرز تأســـيس ونشـــأة وتطـــور ســـالح 

الجو الملكي البحريني وتسلط الضوء 
علـــى تاريخ الســـالح الذي تأســـس في 
الثامن من مايو 1976م، وُيعد المتحف 
يســـتعرض  حافـــالً  تاريخيـــًا  ســـجالً 
مختلـــف مراحـــل التطور التي شـــهدها 

سالح الجو الملكي البحريني.
حضـــر االحتفـــال اللـــواء الركـــن طيـــار 
أحمد علي الســـادة قائـــد قاعدة الرفاع 

الجوية، واللواء حقوقي يوسف راشد 
فليفل رئيس القضاء العســـكري رئيس 
محكمـــة التمييـــز العســـكرية، واللـــواء 
محمد قطامي الكبيســـي مدير اإلعالم 
الركـــن  واللـــواء  المعنـــوي،  والتوجيـــه 
بحري محمد يوسف العسم قائد سالح 
البحريـــة الملكي البحرينـــي، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين

مساعد رئيس األركان يفتتح مبنى جناح الجو القديم

حكومة المملكة لعبت دوًرا رئيسًيا في دعم بيئة ريادة األعمال
وزير “التجارة” متحدثا بفعالية إطالق مبادرة “تمكين الشرق األوسط”... الزياني:

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي،  راشـــد  بـــن  زايـــد  والســـياحة، 
كمتحدث في الجلســـة النقاشية بتنظيم 
من ِقبل المجلس األطلســـي التي جاءت 
تحـــت عنـــوان إطـــالق مبـــادرة “ تمكين 
بمشـــاركة   وذلـــك   ،“ األوســـط  الشـــرق 
أحمـــد بالهـــول الفالســـي وزيـــر الدولـــة 
الصغيـــرة  والمشـــاريع  األعمـــال  لريـــادة 
والمتوســـطة بدولـــة اإلمـــارات و أحمـــد 
الهنانـــدة وزير االقتصـــاد الرقمي وريادة 
األعمـــال باألردن  ورانيا المشـــاط وزيرة 
التعـــاون الدولـــي فـــي مصـــر،  وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي. 
 وخـــالل أعمـــال الجلســـة النقاشـــية بـــدأ 
الوزيـــر الزياني كلمته قائـــأ “إنها فرصة 
النقاشـــية  الجلســـة  هـــذه  فـــي  رائعـــة 
لتســـليط الضوء على جهـــود الحكومات 
نطـــاق  وتوســـيع  األعمـــال  رواد  لدعـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
خاصـــة خـــالل التحديـــات االقتصاديـــة 
العالمية التي تواجه الشـــركات الناشـــئة 
والشـــركات الصغيـــرة مؤخـــًرا، حيث لم 

تدخـــر الحكومـــات اإلقليمية جهـــدًا في 
مملكـــة  فحكومـــة   ، اقتصاداتهـــا  دعـــم 
البحريـــن  بقيـــادة  عاهـــل البـــالد حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
الســـمو  صاحـــب  وبمتابعـــة  خليفـــة  آل 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء  لعبت 
دوًرا رئيســـًيا فـــي دعـــم النظـــام البيئـــي 
لريـــادة األعمـــال وخلـــق بيئـــة صديقـــة 
لأعمال للشـــركات الناشـــئة والشـــركات 
رؤيـــة  ضمـــن  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
رائـــًدا  مركـــًزا  لتكـــون   2030 البحريـــن 

للشركات الناشئة ، حيث يوفر اقتصادنا 
المتنـــوع والمتنامـــي فرًصـــا اســـتثمارية 
مثيرة ضمـــن بيئة أعمال داعمة مصممة 
لمســـاعدة الشـــركات علـــى االزدهـــار مع 
نقـــاط قوة خاصة فـــي الخدمات المالية 
والتصنيـــع  التكنولوجيـــا  وقطاعـــات 
والخدمات اللوجستية  لتتيح سياسات 
وقوانين األعمال في البحرين للشركات 
فرصـــة االزدهار واالســـتدامة”.  واختتم 
الوزيـــر الزياني كلمتـــه “بالشـــكر والثناء 
الى المجلس األطلســـي على تنظيم هذا 
الحـــدث ويتمنى المزيد من المناقشـــات 

المماثلة في المســـتقبل التـــي تثري بيئة 
ريادة األعمال بين الدول “.

وفـــي نهايـــة أعمـــال الجلســـة النقاشـــية 
تـــم بحـــث عـــن عـــدد مـــن الموضوعـــات 
االقتصاديـــة وانعكاســـات الوضع الراهن 
علـــى اقتصاديات العالـــم و على اقتصاد 
التـــي  والتحديـــات  البحريـــن  مملكـــة 
فرضها الظرف االســـتثنائي على النظرة 
ووضـــع  المشـــكالت  لحـــل  المســـتقبلية 
الخطط المستدامة بطرق مبتكرة وأكثر 
اكثـــر  بيانـــات  بقاعـــدة  مرونـــة مدعمـــة 
شـــموال لمواجهة أي نوع مـــن التحديات 
في المستقبل بشـــكل أوضح وأكثر دقة 
والتي تتقاطع مع الرؤى االســـتراتيجية 
لدول المنطقة ، باإلضافة إلى تفعيل دور 
القطاعات التنموية األخرى الغير نفطية 
للمســـاهمة فـــي دعـــم العمليـــة التنموية 
للوصـــول إلى األهـــداف االســـتراتيجية 
التـــي تســـعى حكومـــة مملكـــة  الكبـــرى 
رســـمت  والتـــي  لتحقيقهـــا  البحريـــن 
مالمحهـــا من خالل الرؤيـــة االقتصادية 

.2030

برامج مشتركة بين “البيئة” و“البحرين الجامعية”
التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الزيارات األكاديمية والعلمية

وقع المجلس األعلى للبيئة مذكرة تفاهم 
تهـــدف  الجامعيـــة،  البحريـــن  كليـــة  مـــع 
إلـــى تعزيـــز أواصـــر التعاون فـــي عدد من 
مـــن  والتعليميـــة،  التدريبيـــة  المجـــاالت 
خـــالل تنظيم البرامج المشـــتركة وتبادل 
الخبرات والتجارب التي تخدم الجانبين، 
واالستشـــارات  الخدمـــات  وتقديـــم 
والـــدورات العلميـــة واألنشـــطة، وتبـــادل 
المزيـــد من الزيـــارات األكاديمية والعلمية 

والثقافية.
 وأشـــاد  نائب الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة الشيخ عبدهللا بن عبدالعزيز 
بن أحمـــد آل خليفة خـــالل توقيع مذكرة 

التفاهـــم في مقر المجلـــس األعلى للبيئة، 
امس االثنين، بالدور الذي تضطلع به كلية 
البحرين الجامعية في دفع عملية التعليم 
وتقدمهـــا ورفد ســـوق العمـــل والقطاعات 

الحكومية بالكفـــاءات األكاديمية، مؤكدا 
حـــرص المجلس األعلى للبيئة على تعزيز 
أواصـــر التعـــاون مع مختلف المؤسســـات 
التعليميـــة في المملكة من أجل الشـــراكة 

المجتمعية.
 مـــن جانبها، أعربـــت القائم بأعمال رئيس 
كليـــة البحرين الجامعية  رنـــا صوايا  عن 
اعتزازها بالجهود المشـــهودة التي حققها 
مختلـــف  فـــي  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
المجـــاالت البيئية والمناخيـــة، معربة عن 
حـــرص كليـــة البحريـــن الجامعيـــة علـــى 
تعزيز هذه الشراكة والتعاون مع المجلس 
األعلـــى للبيئة من أجـــل النهوض بالقطاع 
التعليمـــي وتطويـــر التدريـــب العملي، من 
خـــالل صقـــل مهـــارات الطلبـــة وتأهيلهـــم 
بالشـــكل الـــذي يتناســـب مـــع طموحاتهم 

ومتطلبات سوق العمل.

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، زايد بن راشد الزياني، 
بمكتبـــه صبـــاح أمس ســـفير مملكة 
البحريـــن الســـابق لـــدى جمهوريـــة 
فرنســـا محمد بن عبدالغفارعبدهللا 
والتعـــاون  بالدعـــم  أشـــاد  الـــذي 
المســـتمر لوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة للجهود كافة التي تبذلها 
اإلدارات والجهـــات الحكوميـــة بما 
فـــي  والمواطنيـــن  الوطـــن  يخـــدم 
شـــتى القضايا العامة واالقتصادية 

خصوصا. 

وخـــالل اللقـــاء أثنى الوزيـــر بالدور 
الكبير والمحوري الذي تبذله وزارة 
الخارجيـــة بالتعاون مـــع القطاعات 
االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  الشـــأن؛  ذات 
وتطويـــر التجارة الخارجية لمملكة 
البحريـــن، وتعزيـــز دورهـــا الريادي 
كمركـــز للتجـــارة والخدمات والمال 
على المســـتوى االقليمي والعالمي، 
والذي يعود نتيجة الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها القطاعات الحكومية 
والخاصـــة كافـــة؛ لتعزيـــز مركزهـــا 

االقتصادي بين دول العالم.

الزياني يبحث تعزيز مركز البحرين 
االقتصادي مع عبدالغفار

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  تـــرأس 
عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
آل خليفـــة، وفـــد مملكـــة البحرين 
المشارك في االجتماع االستثنائي 
لـــوكالء وزارات الداخليـــة بـــدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربيـــة والـــذي عقـــد عبـــر تقنيـــة 
االتصال المرئي. وخالل االجتماع 
، تـــم بحث عدد مـــن الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، 
والتـــي تســـهم فـــي تعزيز مســـيرة 
التعاون األمني بين دول المجلس.

تعزيز التعاون األمني الخليجي

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل ممثلـــة بقطـــاع الضبـــط 
القانونـــي حملـــة تفتيشـــية بمحافظـــة العاصمـــة بالتعاون مع 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بـــوزارة الداخليـــة، 
ومديرية شـــرطة محافظة العاصمة، شـــملت عدًدا من مواقع 

العمل بالمحافظة.
وأســـفرت الحملة عـــن ضبط عدد من المخالفـــات التي تتعلق 
بأحـــكام قانـــون هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامة 
بمملكة البحرين، وضبط عـــدد من العمال المخالفين لأنظمة 

والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها. 
ولفتـــت الهيئـــة إلى أن هـــذه الحملة تأتـــي اســـتمراًرا للجهود 
المكثفـــة التـــي تبذلها هيئة تنظيم ســـوق العمـــل بالتعاون مع 
وزارة الداخليـــة والجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة لتطويـــر 
بيئـــة العمـــل والتصدي لكافة الممارســـات التي من شـــأنها أن 
تؤثر على تنافســـية وعدالة ومرونة سوق العمل، عالوة على 

تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي
وأكـــدت الهيئة أهميـــة دور المجتمع في دعـــم جهود الجهات 

التـــي تســـعى للمحافظـــة علـــى المجتمـــع أمنًيـــا  الحكوميـــة 
واجتماعًيـــا وصحًيـــا واقتصادًيـــا، داعيـــة الجمهـــور لإلبـــالغ 
عن أية شـــكاوى تتعلق بمخالفات ســـوق العمـــل والعمالة غير 

النظامية.

حملة تفتيشية شملت عددا من العمل في “العاصمة”

المنامة - وزارة الداخليةضبط عدد من المخالفين لقوانين اإلقامة

لمكافحة  العامة  اإلدارة  صــرحــت 
ــادي  ــصــ ــ ــت ــ ــاد واألمــــــــــن االق ــســ ــ ــف ــ ال
مكافحة  إدارة  ــأن  ب واإللــكــتــرونــي 
من  تمّكنت  االقــتــصــاديــة  الــجــرائــم 
وأوروبــي  أفريقي  شخصين  ضبط 
والــتــزويــر  التزييف  جــرائــم  ارتــكــبــا 
ــهــا في  ــقــديــة الســتــغــالل ــعــمــالت ن ل

ارتكاب جرائم النصب واالحتيال.
بالًغا  تلقت  أنها  اإلدارة  وأوضحت 
بـــشـــأن قـــيـــام شــخــصــيــن بــتــزيــيــف 
لغرض  وتداولها،  النقدية  العمالت 
النصب واالحتيال على ضحاياهما 
من خالل إيهامهم بأن لديهما القدرة 
عــلــى تــوفــيــر مــبــالــغ مــالــيــة ألوراق 
وبــنــاًء عليه فقد  أجــنــبــيــة،  نــقــديــة 
متخصص  أمني  فريق  تشكيل  تم 
المذكوَرين  ضبط  تم  حيث  لذلك، 
على  والــعــثــور  مسكنهما  وتفتيش 

األجهزة واألدوات ومواد كيميائية 
ُتــســتــخــدم خــصــيــًصــا فـــي تــزيــيــف 

وتزوير العمالت النقدية.
لمكافحة  العامة  اإلدارة  وأشـــارت 
ــادي  ــصــ ــ ــت ــ ــاد واألمــــــــــن االق ــســ ــ ــف ــ ال
استكمال  تم  أنه  إلى  واإللكتروني 
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة اتـــجـــاه 

القضية  ــة  تــمــهــيــًدا إلحــال الــواقــعــة 
اإلدارة  وتــهــيــب  الــعــامــة،  لــلــنــيــابــة 
به  يقوم  مــا  خلف  االنصياع  بعدم 
المحتالون من أمثال هذه األعمال 
االســتــيــالء على  إلــى  تنتهي  الــتــي 
احتيالية  بــطــرق  الضحايا  أمـــوال 

مختلفة.

ران عمالت نقدية القبض على شخصين يزوِّ



المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  المحـــرق 
تلقت بالغًا من مديرية شـــرطة 
محافظة المحرق يتضمن قيام 
متهـــم باســـتالم مبلـــغ مالي من 
مواطنتيـــن بحرينيتيـــن بغرض 
جلـــب عمالـــة منزليـــة إال أنه لم 
يقـــم بذلك، كما لـــم يقم بإرجاع 

المبلغ المالي لهما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق 
فـــي الواقعة فور تلقيهـــا البالغ 
واســـتجوبت المتهـــم الـــذي أقر 
علـــى  أنـــه  وقـــرر  بمســـؤوليته 
اســـتعداد للجوء إلى الوســـاطة 
الجنائيـــة، وعليـــه تم اســـتبدال 
الحبـــس االحتياطي لـــه بتدبير 
بديـــل، وهـــو التعهـــد وااللتـــزام 
بالحضـــور إلـــى مركـــز الشـــرطة 

مرة أسبوعيًا لمدة شهر. 

كما ســـمح له بمباشرة إجراءات 
الوساطة كون التهمة المنسوبة 
إليـــه مـــن الجرائـــم التـــي يجوز 
أســـفرت  وقـــد  الصلـــح،  فيهـــا 
الوســـاطة الجنائية المبنية على 
أســـاس التراضي إلـــى التوصل 
قـــام  أن  بعـــد  تســـوية  التفـــاق 
الناشـــئ  الضـــرر  بجبـــر  المتهـــم 
عن الجريمة بـــرد المبالغ المالية 
التي تحصـــل عليها من المجني 
عليهمـــا، وعليـــه تـــم إنهـــاء أمـــر 
بـــأال  واألمـــر  البديـــل  التدبيـــر 
وجـــه إلقامة الدعـــوى الجنائية 

النقضائها بالصلح.

تسوية نزاع جنائي بين متهم ومواطنتين
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المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

اإلتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  باألشـــخاص 
أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار 
باألشخاص في االستغالل الجنسي 
وأمـــرت بإحالة متهمين محبوســـين 
إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة وتحددت 
لنظرها جلســـة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣ 
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أمـــام 
قضايـــا  بنظـــر  المختصـــة  األولـــى 

اإلتجار باألشخاص.
 وتعـــود تفاصيل الواقعـــة إلى ورود 
بـــالغ مفـــاده تعـــرض فتاة آســـيوية 
هروبهـــا  نتيجـــة  بليغـــة  إلصابـــات 
مـــن نافـــذة غرفـــة المبنـــى الـــذي تم 
فـــي  وتشـــغيلها  فيـــه  احتجازهـــا 
الدعـــارة هـــي وزميلتهـــا بعـــد ان تم 

تهريبهما من منزل كفيليهما بمعرفة 
بوجـــود  إيهامهمـــا  بعـــد  المتهميـــن 
فرصة عمل أفضل في مجال العمل 

بنظام الساعات.
 وأشـــار رئيـــس النيابـــة بـــأن النيابـــة 
العامـــة قـــد باشـــرت التحقيـــق فـــور 
إبالغهـــا بالواقعـــة حيـــث اســـتمعت 
إلى أقـــوال المجنـــي عليهما وأمرت 
التابـــع  األمـــان  دار  بإيداعهمـــا 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجـــار 
باألشـــخاص واســـتجوبت المتهمان 
وأمرت بحبســـهما، وطلبت تحريات 
شـــهود  إلـــى  واســـتمعت  الشـــرطة 
العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت  الواقعـــة، 
المحاكمـــة  الـــى  المتهميـــن  بإحالـــة 

الجنائية.

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة 
الجنائيـــة وبالتعـــاون مـــع شـــئؤون 
الجمـــارك من القبض على شـــخص 
آسيوي )44 عامًا( لمحاولته تهريب 
91 كبســـولة مـــن المـــواد المخـــدرة 
بداخل أحشائه والتي تقدر قيمتها 

بـ45 ألف دينار.
بأنهـــا  العامـــة  اإلدارة  وأوضحـــت 
تلقـــت معلومـــات تفيـــد عـــن عـــزم 
أحد األشـــخاص بتهريب كمية من 

المواد المخدرة عبر المنفذ الجوي، 
مكافحـــة  شـــرطة  قامـــت  وعليهـــا 
البحـــث  بعمليـــات  المخـــدرات 
والتحري التي أسفرت عن تحديد 
هويته والقبـــض عليه عند وصوله 

للمملكة.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للمباحث 
تـــم  أنـــه  إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
التحفظ على المضبوطات، واتخاذ 
الالزمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

إحالة اثنين للمحاكمة أجبرا 
آسيويتين على الدعارة

ضبط آسيوي حاول تهريب مخدرات 
بأحشائه بقيمة 45 ألف دينار

نشطاء بالـ “سوشيال ميديا” يدعون إلنقاذ ساحل باربار
الوداعي: المخلفات من خارج المنطقة والشراكة المجتمعية مطلوبة

تداول نشـــطاء في شـــبكات التواصل 
الحـــال  شـــديد  وبنقـــد  االجتماعـــي 
الســـيئ الذي وصل اليه ســـاحل باربار 
بعد أن غرقـــت جوانبه بكميات كبيرة 
مـــن مخلفـــات البنـــاء المختلفة، بضرر 
طالـــه، وطال البيئـــة، وأهالي المنطقة 
على حد ســـواء، مطالبين بإنقاذه مما 

هو فيه.
وقـــال عضـــو مجلـــس بلدي الشـــمالي 
ســـيد شـــبر الوداعـــي لــــ “البـــالد” إنـــه 
اكتشـــف تراكـــم مخلفات البنـــاء على 
ساحل بربار في 13 من يناير الماضي 
بالفيديـــو  بتصويـــره  “قمـــت  مضيفـــا 
وارســـلته للجهة المختصـــة وأطلعتها 
علـــى األمـــر، ولقـــد جـــاء مفتـــش مـــن 
ببلديـــة  والتفتيـــش  الرقابـــة  قســـم 
المنطقة الشمالية، وحقق بنوعية هذه 
المخلفـــات، هل هي مخلفـــات بناء أو 

تم إحضارها من الخارج؟”.
وزاد “الحديـــد صدئ جـــدا، والطابوق 
قديـــم، وهنالـــك دالئـــل أخـــرى تؤكـــد 
أنها ليســـت من انقـــاض البنـــاء القائم 
فـــي المنطقة، ولقد أشـــار الخبير بأنها 
مخلفـــات قديمـــة وتـــم إحضارهـــا من 

خارج باربار”.
اســـتمرار  “لمنـــع  الوداعـــي  وأردف 
هـــذه الممارســـات، لدينـــا التوجه لغلق 
المدخـــل من الجهـــة الغربية بمصدات 
إســـمنتية، وعلى صعيد آخر تناقشت 
مـــع رئيـــس قســـم النظافـــة بالبلديـــة 

الشـــمالية رضا العريبـــي، وطلبت منه 
االستعجال بالتحقيق في هذا األمر”.

ومضـــى يقـــول “توجهـــت إلـــى البيت 
الواقع على الساحل، وتواصلت معهم، 
وســـألتهم إذا ما كان لديهـــم كاميرات 
مراقبة، للوقوف على من يقوم برمي 
مخلفات البناء على الساحل، وتلويث 
البيئـــة بهـــذا الشـــكل المرفـــوض، ومـــا 

زلت منتظرا الرد منهم”.
وتابع الوداعي “يجب أن تكون هنالك 
شـــراكة مجتمعيـــة فعلية، لمســـاعدتنا 

بشـــأن ممارســـي هذه األفعـــال، ونحن 
طبقنـــا ذلك بقرية جد الحاج ونجحنا، 
ونأمل من أهالي باربار الكرام التعاون 
مـــع الجهات المختصـــة، للوقوف على 
مـــن يمارس هـــذه األفعـــال المرفوضة 

والمخالفة للقانون”.
آليـــة  لـ”البالد”عـــن  ســـؤال  وفـــي 
تنظيف الســـاحل مما فيـــه من أنقاض 
بـــأن  الوداعـــي  أجـــاب  ومخلفـــات، 
“المهمة ليست بالســـهلة، نحن بحاجة 
آلليـــات كبيـــرة إلزالة هـــذه المخلفات 

الضخمة والتي تأخذ مســـاحة واسعة 
من الساحل، وإعادته إلى ما كان عليه 

بالسابق”.
هـــذه  تنظيـــف  “تـــم  قائـــال  واختتـــم 
المنطقـــة بالفعـــل وبالكامـــل قبل عدة 
شـــهور بتوجيهات من وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلف، ولكـــن هنالك 
من يتخطى القانون في ممارسة هذه 
األفعـــال الســـيئة، ويصـــر علـــى إبقـــاء 

الساحل ملوثا بهذا الشكل”.

10 سنوات وأهالي الدير 
وسماهيج بال ساحل

رغم األمر الملكي بتخصيصه للمنطقتين... عباس لـ “^”:

أكد عضو مجلس بلدي المحرق فاضل عباس أن مشروع ساحل الدير وسماهيج ما يزال 
يـــراوح مكانـــه، بالرغم من أمر التخصيص من صاحـــب الجاللة الملك، في 10 أبريل العام 
2010، واضاف في تصريح لـ”البالد”: “االنتظار تخطى اآلن العشر سنوات تقريبا، علما أن 
طول الساحل كما نشر حينها هو بحدود 2.3 كلم”. وأشار إلى أن وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني تأخرت في تصميم وتنفيذ المشـــروع، مبينا أن” المنطقة 

تخلو من الواجهة البحرية، ومن المشاريع الكبيرة األخرى”.
وأردف “رفع مجلس بلدي المحرق طلبه للتعرف على مستجدات مشروع الساحل، وكان 
رد الوزيـــر أنـــه غيـــر مدرج في مشـــاريع العاميـــن 2021 - 2022، وعليه نأمـــل من الوزارة 

إدراجه في ميزانية العام المقبل، خصوصًا وأن المشروع تفصيليا جاهز”.
وتابـــع عبـــاس “األهالي يطالبون بواجهـــة بحرية، خصوصا وأن تاريـــخ المنطقة واألهالي 
معا يرتبط بالبحر وبالساحل، ولقد استلمت مطالبات عديدة منهم بتخصيص قطعة ولو 

كانت رملية على الساحل تكون منفذا لهم لممارسة السباحة”.

إبراهيم النهام

ضمن آليات 
تفعيل الوساطة 

الجنائية

إبراهيم النهام
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اليوم الرياضي
^ دعــــا مـــديـــر عــــام بــلــديــة 
المحرق إبراهيم الجودر أعضاء 
في  للمشاركة  البلدي  المجلس 
بعد  الــريــاضــي،  الــيــوم  فعاليات 
فــي 10  الــمــوافــق  الخميس،  غــد 
فبراير الجاري، بحديقة المحرق 

الكبرى.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

تغطية: بدر الحايكي
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العود: 12 سنة على تخصيص عقار المشروع

استعجال تهيئة ساحل الدير وسماهيج للمرتادين
^ وافق مجلس بلدي المحرق 
على مقترح يقضي بإدراج ســـاحل 
الديـــر وســـماهيج علـــى المشـــاريع 
المســـتعجلة لهذا العـــام، من خالل 
تهيئـــة األرضيـــة وتركيـــب الطوب 
ووضـــع الكراســـي والمظـــالت، إلى 
الالزمـــة  الموازنـــات  توفـــر  حيـــن 

إلقامة مشروع تطوير الساحل.
إن  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  وقـــال 
أرض ســـاحل الدير وســـماهيج تم 
تخصيصهـــا منذ العام 2010، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن لـــم يشـــهد المشـــروع 
أي تقـــدم ملحوظ يتجـــاوز مرحلة 

التصاميم.
ولفت إلـــى أن القريتيـــن مرتبطان 
محاطـــة  وهـــي  بالبحـــر  ـــا  تاريخيًّ

وهـــذا  إنشـــائية  بمشـــاريع  اليـــوم 
الســـاحل يعتبـــر المتنفـــس الوحيد 

ألهل المنطقة.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  وكان 

العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف قد أبلغ المجلس حول 
عدم إدراج مشروع تطوير الساحل 
ضمن مشـــاريع الميزانيـــة الحالية، 

وأنه ســـيتم إدراج المشروع ضمن 
قائمة المشـــاريع التي سيتم العمل 
بهـــا مـــن خـــالل المناقصـــة الزمنية 

لألعمال االستشارية للتصاميم.

مخالفات الوافدين بالمحرق.. مشاجرات وسكر وسرقات
القبض على 437 وافًدا مخالًفا في عامين... رئيس شعبة البحث:

البحـــث  شـــعبة  رئيـــس  قـــال   ^
والتحري بمديرية شـــرطة المحرق الرائد 
يوســـف مـــال بخيـــت إن جهـــود مواجهـــة 
بالمحافظـــة  المخالفـــة  العمالـــة  ظاهـــرة 
خالل العاميـــن 2020 و2021 أثمرت عن 
القبـــض على 437 وافـــًدا، بواقع 242 في 

العام 2020 و195 في العام 2021.
ولفـــت لـــدى حضـــوره اجتمـــاع مجلـــس 
بلدي المحرق الستعراض نتائج مواجهة 
العمالـــة المخالفـــة في محافظـــة المحرق 
لعـــام 2021 إلى أن أبرز الجرائم المرتكبة 
من قبل تلك العمالة تمثلت في االعتداء 
وممارســـة  الغيـــر،  جســـم  ســـالمة  علـــى 
البيـــن  الســـكر  جانـــب  إلـــى  التســـول، 
والســـرقة. وأضـــاف أن أغلـــب المقبوض 
عليهم كانوا من الجنســـية البنغالية بعدد 
63 وافـــدا، تلتهم الجنســـية الباكســـتانية 
بعـــدد 45 وافـــًدا، ثـــم الجنســـية الهنديـــة 

بعدد 42 وافًدا. وذكر أن اكتظاظ العمالة 
المخالفـــة في بعـــض المجمعات يســـاهم 
في ارتكاب الجرائم والمخالفات، السيما 

المناطق لنشطة تجاريا.
وأوضـــح أنه فـــي حـــال تبيـــن أن المتهم 
مـــن أصحـــاب الســـوابق والذيـــن تتكـــرر 

هاجســـا  يشـــكلون  وأصبحـــوا  جرائمهـــم 
أمنيـــا، وحفاظـــا على ســـالمة الجميع من 
تلـــك الفئة الخطرة، التـــي تثير المخاوف 
بيـــن أوســـاط المجتمـــع، فإنـــه يتـــم عمل 
تقرير منفصل ورفعه للجهات المختصة، 

إلبعاده عن البالد.
 فيمـــا يتعلـــق بحمـــالت التفتيـــش خالل 
العـــام الماضـــي أشـــار إلـــى أن 175 مـــن 
المقبوض عليهم كانوا من الذكور، مقابل 
20 مـــن اإلنـــاث. ولفت إلـــى أن 38 وافًدا 
المقبـــوض عليهـــم كانـــت إقامتهـــم  مـــن 
إقامـــة  يملكـــون  وافـــًدا  و146  منتهيـــة، 

سارية، إلى جانب 11 وافًدا زائًرا.
وقـــال إن 20 وافًدا من العمالة المقبوض 
عليها يملكون تصريًحا مرًنا، في حين أن 
130 وافـــًدا يعملـــون لـــدى كفالءهم، إلى 
جانـــب 45 وافًدا يعملون بأســـلوب )فري 

فيزا( لحسابهم الخاص.

يوسف مال بخيت والزميلة علياء الموسوي

^ وافق مجلس 
بلـــدي المحـــرق علـــى 
يقضـــي  مقتـــرح 
بإدراج أحد العقارات 
إلقامـــة  المخصصـــة 
حديقة عامة بمنطقة 
البسيتين  الساية في 
على مســـاحة 82847 
ضمـــن  مربًعـــا،  متـــًرا 
خطة وزارة األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني  والتخطيط 
الحدائـــق  لتنفيـــذ 
والمنتزهات، وإطالق 
األميـــر  منتـــزه  اســـم 

سلمان عليها.
وقال رئيـــس مجلس 
بلـــدي المحـــرق غازي 
المرباطي إن مساحة 
إنشـــاء  المراد  العقـــار 
الحديقـــة عليـــه تعـــد 
مســـاحة  أكبـــر  ثالـــث 
لحديقـــة  مخصصـــة 

عامة في البحرين.

ثالث أكبر حديقة في البحرين 
من نصيب الساية

فاضل العود عبدالعزيز الكعبي

غازي المرباطي

حسن الدوي

^ وافـــق مجلـــس بلـــدي الشـــمالية 
أمـــس في جلســـته االعتياديـــة )12( من 
الفصل التشـــريعي الرابع على التوصية 
المقدمة مـــن اللجنة الماليـــة والقانونية 
بضرورة تشكيل لجنة لضبط العبث في 

حاويات القمامة.
وقالـــت رئيســـة اللجنة زينة جاســـم إن 
االجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا لوقـــف 
نبـــش الحاويـــات هـــي مخاطبـــة وزارة 
ومديريـــة  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 

الشمالية والجهاز التنفيذي.
فيمـــا اشـــار محمد ســـعد الدوســـري بأن 
بعض العمالة االســـيوية يقومون بنبش 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  الحاويـــات 

الورق المقوى )الكارتون( ما يهدد البيئة 
المحيطة باألمراض واألوبئة وانتتشـــار 
الحشـــرات والقوارض، ويجعـــل المنظر 

غير الئق وغير حضاري.

لجنة ضبط نبش الحاويات

^ وافـــق مجلـــس بلدي الشـــمالية، 
في جلســـته أمـــس، على توصيـــة لجنة 
توصيـــة  علـــى  والمرافـــق  الخدمـــات 
اللجنـــة برفع خطاب إلى وزير األشـــغال 
وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني 
علـــى  بالحصـــول  المطوريـــن  بإلـــزام 
موافقـــة منســـوب الطريـــق للمخططات 
االستثمارية السكنية الحديثة، وتقديم 
مـــا يفيـــد باتخـــاذ االجـــراءات تســـوية 

الطرق قبل اجازة المشروع للبيع.
فـــي  الحلواجـــي  حـــوراء  وعرضـــت 
المخططـــات  لبعـــض  مداخلتهـــا صـــورا 
التي التزال تعاني من األراضي الترابية 

والتي تحولت بفعل األمطار إلى أراضي 
طينة يصعب قيادة السيارات فيها.

ورفض البلدي حسين العالي التوصية.

مخططات تحولت ألراٍض طينية
“عمارة البديع” تتساقط على المارة

 الستصدار حكم قضائي لزيارتها من الداخل.. القبيسي:

الشـــمالية  بلـــدي  ^ وافـــق مجلـــس 
أمـــس في جلســـته االعتياديـــة )12( على 
اعتماد مـــا أوردته اللجنـــة التنفيذية في 
خطابهـــا فـــي 5 أغســـطس 2021 والـــذي 
القضائيـــة  للجهـــات  باللجـــوء  يقضـــي 
الســـتصدار حكم قضائي للســـماح بزيارة 

ميدانية لعمارة البديع من الداخل.
وتعثر أمر مناقشـــة طلب اإلســـراع بهدم 
العمـــارة بكثيـــر مـــن المداخـــالت، بعد أن 
عبـــدهللا  الفنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  تقـــدم 
القبيســـي بعرض خطاب الدفـــاع المدني 
متهالـــًكا  عقـــاًرا  العمـــارة  اعتبـــر  والـــذي 
وفـــي حالـــٍة خطيرة وغير آمـــن لقاطنيه، 
فيمـــا أكـــدت بلدية الشـــمالية على لســـان 

عبدالعزيـــز الـــوادي أنه ال يمكـــن تصنيف 
العقـــار بأنـــه آيل للســـقوط دون االحتكام 

إلـــى جهة هندســـية من البلديـــة أو حتى 
خطـــاب  أن  الـــوادي  وأضـــاف  خارجهـــا، 

الدفـــاع المدنـــي غيـــر ملـــزم ألنـــه يفتقـــر 
للحكـــم الهندســـي. واســـتأنس المجلـــس 
بـــرأي رئيـــس الشـــئون القانونيـــة ببلديـــة 
المنطقة الشـــمالية حسين الجمري والذي 
اعتبـــر أن تقريـــر الدفاع المدنـــي ال يعتبر 
ا، ومـــن أجـــل االعتماد  تخصًصـــا هندســـيًّ
علـــى الحجة الهندســـية البد مـــن انتداب 
خبير هندســـي للوقـــوف على حال العقار 
المذكـــور.  من جهتـــه، دافع رئيس اللجنة 
الفنية عبدهللا القبيسي عن طلب لجنته، 
مشـــيرا لتصـــدع بعـــض أجـــزاء العمـــارة 
وتســـاقط قطـــع منها على الشـــارع العام، 
القاطنيـــن  مؤكـــًدا علـــى أهميـــة حمايـــة 

والمارة قبل وقوع الكارثة.

ُمهمِّشًة المجلس البلدي بعدم الرد... زينة:

“الثروة السمكية” تخالف... وتسحب ُرخص الصيادين
^ عقد مجلس بلدي الشمالية 
أمـــس )االثنيـــن( عـــن بعد جلســـته 
الفصـــل  مـــن   )12( االعتياديـــة 
علـــى  ووافـــق  الرابـــع،  التشـــريعي 
اإلجراءات المتخذة بشـــأن سحب 
رخص الصيد المقدمـــة من اللجنة 
الماليـــة والقانونيـــة، والتي أوصت 
رخـــص  ســـحب  بعـــدم  بااللتـــزام 
الصيـــد بصـــورة مخالفـــة لقوانيـــن 
وأنظمـــة الثـــروة الســـمكية إال مـــن 
خالل حكـــم القضـــاء البحريني أو 
في حال مخالفة باســـتخدام شبك 

الصيد متعدد األلياف )البريسم(.
الماليـــة  اللجنـــة  وأشـــارت رئيســـة 
فـــي  جاســـم  زينـــة  والقانونيـــة 
مداخلتهـــا إلـــى أن اللجنـــة قامـــت 
التشـــريعات  علـــى  باالطـــالع 
بالثـــروة  الخاصـــة  والقوانيـــن 
الثـــروة  أن  لهـــا  الســـمكية، وتبيـــن 
الســـمكية ليســـت هي الجهـــة ذات 

االختصاص وغير مخولة بســـحب 
الرخص مـــن الصياديـــن، موضحًة 
أن اللجنة رفعـــت خطاًبا منذ فترة 
طويلـــة إلى الثـــروة الســـمكية ولم 
يتـــم الرد على الخطاب حتى اآلن، 

ما اعتبرته تهميًشا للدور البلدي.
مـــن جانبـــه، رفـــض رئيـــس اللجنة 

الفنيـــة عبـــدهللا القبيســـي توصية 
الموضـــوع  أن  معتبـــًرا  اللجنـــة 
الـــذي تقدمـــت بـــه اللجنـــة الماليـــة 
األرقـــام  إلـــى  يفتقـــر  والقانونيـــة 
واإلحصـــاءات، مطالًبـــا باإلفصـــاح 
عـــن عدد الرخـــص المســـحوبة من 
الصياديـــن وهوّياتهـــم، األمـــر الذي 

رفضته رئيسة اللجنة زينة جاسم.
وتابـــع القبيســـي أنـــه ال يمكـــن في 
أي حـــال من األحـــوال اعتبار عدم 
رد الثـــروة الســـمكية على الخطاب 
رفضـــه  موكـــًدا  عليهـــم،  حجـــة 
للتوصيـــة حتـــى ال يقـــع المجلـــس 
في الحرج لو قامت الثروة بإثبات 

العكس.
الدائـــرة  عضـــو  تســـاءل  بـــدوره، 
الثالثة بالشـــمالية محمد الدوسري 
عـــن عـــدد الصيادين الذيـــن قامت 
الثروة الســـمكية بســـحب رخصهم 
مؤكًدا أن العدد يفوق 5 أشـــخاص، 
وبعضهـــم قـــام باســـترجاع رخص 
“الواســـطة”،  طريـــق  عـــن  الصيـــد 
وقـــال الدوســـري إنـــه مـــع توصية 
اللجنة، وإن األجدر بالثروة إيقاف 
عملية الصيد وليس سحب رخص 

الصيادين.

ياسين زينل

حسين العالي

محمد الدوسري زينة جاسم

عبدالله القبيسي
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بغداد ـ وكاالت

تأجـــل انتخـــاب رئيـــس جمهوريـــة جديد 
فـــي العـــراق إلى موعـــد لم ُيحـــدد بعد إثر 
عـــدم مشـــاركة عـــدد كبير من النـــواب في 
الجلســـة البرلمانيـــة التـــي كانت مخصصة 
أمس )االثنين( لعمليـــة االنتخاب. وقررت 
تحويـــل  أمـــس  النـــواب  مجلـــس  رئاســـة 
“جلســـة  إلـــى  االنتخابيـــة  الجلســـة  هـــذه 
تداولية”، بعـــد تأخيرها أصًل عن توقيتها 
المحـــدد بنصـــف ســـاعة إثـــر تغّيـــب عـــدد 
مـــن النواب عـــن حضورهـــا. وكان مجلس 
النـــواب العراقـــي قـــد ُدعـــي إلـــى االلتئـــام 
أمـــس النتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة خلفًا 

لبرهـــم صالح، لكـــن مقاطعة بعـــض الكتل 
والنـــواب أنـــذرت بتأجيل الجلســـة. وبناء 
علـــى دعـــوى مقّدمة مـــن 4 نـــواب، قررت 
المحكمة االتحاديـــة العراقية، وهي أعلى 
هيئـــة قضائيـــة في البـــلد، األحـــد “إيقاف 
إجراءات انتخاب هوشـــيار زيباري مؤقتًا 
لحين حســـم دعـــوى” رفعـــت بحّقه تتصل 
باتهامـــات بالفســـاد موجهـــة إليـــه. وكانت 
كتلـــة مقتدى الصدر )التي تضـــم 73 نائًبا( 
تدعم زيباري. وأعلنت مقاطعتها الجلســـة 
قبـــل صـــدور قـــرار المحكمـــة، بينمـــا دعـــا 

الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي.

إرجاء انتخاب رئيس العراق

طرابلس ـ وكاالت

أعلـــن مجلـــس النـــواب الليبـــي أمـــس 
اإلثنيـــن قبـــول ترشـــح فتحي باشـــاغا 
رئيـــس  لمنصـــب  البيبـــاص  وخالـــد 

الحكومة خلفًا لعبدالحميد الدبيبة.
وقـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب الليبي 
 7 البرلمـــان اســـتلم  عقيلـــة صالـــح إن 
ملفات للترشـــح لرئاســـة الـــوزراء، منها 
اثنان فقط مســـتوفيان للشروط، وهما 
ملفا المرشـــحين فتحي باشـــاغا وخالد 
عامر البيباص. كما أعلن صالح ســـحب 
أحمد معيتيق ترشحه لرئاسة الوزراء. 
وقال صالح خلل ترؤســـه الجلسة إنه 

لمشروع  االستماع  بعد 
لرئاســـة  المترشـــحين 
الحكومة، ســـيتم إحالة 
ملفيهمـــا إلـــى المجلس 
األعلـــى للدولة؛ لتقديم 
المطلوبـــة  التزكيـــات 
بشأنهما، على أن يكون 

التصويـــت الختيـــار أحد المترشـــحين 
في جلسة الخميس المقبل. 

البرلمـــان  صـــّوت  آخـــر،  ســـياق  فـــي 
باإلجماع على اعتماد خارطة الطريق، 
االنتخابـــات  إجـــراء  تتضمـــن  التـــي 
خـــلل 14 شـــهرًا مـــن إجـــراء تعديـــل 
دســـتوري فـــي ليبيا. ومـــن المّرجح أن 
تواجه خطـــوة اختيـــار رئيس حكومة 
جديـــد عراقيـــل عـــّدة، حيـــث يعـــارض 
المجلـــس األعلى للدولة هـــذه الخطوة 
قبـــل الحســـم في المســـار الدســـتوري، 
كمـــا يتمســـك رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
ويرفـــض  بمنصبـــه 
قبـــل  الســـلطة  تســـليم 
انتخابـــات،  إجـــراء 
مدعوما بقـــادة وأمراء 
المســـّلحة  المليشـــيات 

بمنطقة الغرب الليبي.

قبول ترشح باشاغا والبيباص لخالفة الدبيبة
الرباط - وكاالت

في أجواء خيم عليها الحزن واألســـى 
تـــم  التكبيـــرات،  أصـــوات  ووســـط 
ظهـــر اإلثنيـــن تشـــييع جنـــازة الطفـــل 
المغربـــي ريـــان الـــذي أخـــرج ميتا من 
بئـــر عميقة علق فيها بعد خمســـة أيام 
مـــن محـــاوالت حثيثة إلنقـــاده. ووري 
مقبـــرة  فـــي  الثـــرى  الطفـــل  جثمـــان 
“الزاويـــة” بجماعـــة تامـــروت )شـــمالي 
المغرب( قرب مســـقط رأســـه، بحضور 
أفـــراد عائلته واآلالف مـــن المواطنين 
إلـــى جانـــب مســـؤولين محلييـــن فـــي 
جو طبعه الخشـــوع والرهبة والترحم 

على روح الفقيد. وقد 
المشـــيعون  اصطـــف 
الجبلية  الممرات  على 
المطلـــة علـــى المقبرة؛ 
إللقاء النظرة األخيرة 
علـــى الطفـــل وحضور 
الجنـــازة علـــى  صـــلة 

روحـــه. وقد شـــارك اآلالف مـــن الذين 
تضامنـــوا وتعاطفوا مـــع الطفل، خلل 
األيـــام الماضيـــة، فـــي تشـــييع جثمانه 
إلـــى مثـــواه األخيـــر، رغـــم التعزيـــزات 
األمنيـــة التـــي رافقـــت الحـــدث؛ لمنـــع 
وصـــول الحشـــود الغفيـــرة إلـــى مكان 
الدفـــن.  وقـــد تـــم نصـــب خيـــام أمـــام 
منـــزل جد الطفـــل ريان غيـــر بعيد عن 
المواســـاة  لتقديـــم  “الزاويـــة”؛  مقبـــرة 
واســـتقبال المعزيـــن.  ووفـــق مصـــادر 
محليـــة، فقد عززت الســـلطات األمنية 
إجراءاتها بالمداخل المؤدية إلى قرية 
وبمحيط  ريان  الفقيد 
المقبـــرة؛ لمنـــع توافـــد 
مـــن  آالالف  مئـــات 
األشـــخاص القادميـــن 
مـــن مناطـــق متفرقـــة 
من المملكة للمشـــاركة 

في مراسم الجنازة.

المغرب يشيع ريان إلى مثواه األخير
تونس - وكاالت

قال رئيس المجلس األعلى للقضاء 
فـــي تونس أمس االثنين إن قوات 
الشـــرطة أغلقـــت أبـــواب المجلس 
بأقفال حديدية ومنعت الموظفين 
من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس 

قيس سعيد األحد حله.
وأعلن ســـعيد االحد حل المجلس، 
مـــن  أصبـــح  المجلـــس  ان  معتبـــرا 
وبيـــع  “الـــوالءات  وان  الماضـــي 
المناصـــب” تتحكم فيـــه. وقال انه 

سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
يوســـف  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

أمـــس  بوزاخـــر 
“الرئيس  ان  االثنين 
مرحلـــة  إلـــى  مـــر 
)مصـــادرة(  افتـــكاك 
مـــا  المؤسســـات. 
يحصـــل خطير جدا 

وغير قانوني”.

واضاف “ســـيتم اتخاذ اإلجراءات 
المناســـبة بعـــد أن تتضـــح دواعـــي 

هذا اإلجراء”.
وأردف “اآلن ال نتحدث عن إصلح 
أو حّل للمجلس بل عن االســـتيلء 
بقـــوة صلبـــة قـــوة البوليـــس علـــى 
مؤسسة المجلس األعلى للقضاء”.

ويأتي قرار ســـعيد بحـــل المجلس 
بعـــد انتقاداتـــه اللذعـــة على مدى 
أشـــهر للقضاة حيـــن ردد كثيرا بأنه 
لن يســـمح بـــأن تكـــون هنـــاك دولة 
للقضـــاء بـــل هنـــاك قضـــاء الدولة. 
وانتقـــد كثيـــرا تأخـــر 
فـــي اصدار  القضـــاء 
االحـــكام فـــي قضايا 
واالرهـــاب  الفســـاد 
قائل إن هناك فسادا 
علـــى  مصـــر  وإنـــه 

إصلح القضاء.

تونس تغلق مقر المجلس األعلى للقضاء

إيران: مستعدون الستئناف 
الحوار مع السعودية

“مستعدة  أنها  اإلثنين،  أمــس  إيـــران،  أكــدت 
بالعاصمة  السعودية  مــع  الــحــوار  الستئناف 

العراقية بغداد، في إطار الجوالت السابقة”.
وفـــي مــؤتــمــره الــصــحــفــي األســـبـــوعـــي، قــال 
سعيد  اإليرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث 
الستئناف  مستعدة  “إيــــران  زادة:  خطيب 
الــحــوار مــع السعودية فــي بــغــداد فــي إطــار 
اإلرادة،  هذه  توفر  وفــور  السابقة،  الجوالت 

سوف تستأنف المفاوضات”.
واعتبر خطيب زادة أن “المنطقة منذ إيجاد 

الكيان الصهيوني لم تشهد السالم”.

طهران تقلل من شأن اإلعفاء األميركي

جولة “حاسمة” من مفاوضات فيينا
وزارة  باســـم  متحـــدث  قـــال 
الخارجيـــة اإليرانية في مؤتمر 
صحفـــي إن إيـــران ذكرت أمس 
العقوبـــات  رفـــع  إن  اإلثنيـــن 
طهـــران  خـــط  هـــو  األميركيـــة 
مـــع  المحادثـــات  فـــي  األحمـــر 
فيينـــا؛  فـــي  العالميـــة  القـــوى 
النـــووي  االتفـــاق  إلحيـــاء 
المبـــرم فـــي 2015، مضيفـــا أن 
المحادثات النووية ستســـتأنف 

اليوم الثلثاء.
المتحـــدة  الواليـــات  وأعـــادت 
يـــوم الجمعـــة إعفاء إيـــران من 
العقوبـــات مما يســـمح بالتعاون 
فـــي  معهـــا  الدولـــي  النـــووي 
مشـــروعات تهـــدف ألن تجعـــل 
مـــن الصعب اســـتخدام المواقع 
لتطويـــر  اإليرانيـــة  النوويـــة 
أســـلحة، غير أن مســـؤوال كبيرا 
بالخارجيـــة األميركيـــة قـــال إن 
إعـــادة اإلعفـــاء ليســـت إشـــارة 
إلـــى أن واشـــنطن علـــى وشـــك 

التوصل إلى اتفاق.
المتحـــدث باســـم وزارة  وقـــال 
ســـعيد  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
رفـــع  “مســـألة  زادة  خطيـــب 
العقوبـــات واســـتفادة إيران من 
ذلك هي الخط األحمر اإليراني 

في المحادثات”.
وأضاف “واشنطن قررت اتخاذ 
خطـــوة ليـــس لهـــا تأثيـــر علـــى 
الوضع االقتصادي اإليراني. من 
شأن حكومة مسؤولة للواليات 
المتحدة أن تعود للتفاق وتفي 

بالتزاماتها”.
الخارجيـــة  وزيـــر  ووصـــف 
عبـــد  أميـــر  حســـين  اإليرانـــي 

اللهيـــان أمـــس األحـــد الخطـــوة 
األميركيـــة بأنها “أمـــر جيد لكنه 

ليس كافيا”.
األوروبـــي  االتحـــاد  وأعلـــن 
اســـتئناف الجولـــة الثامنـــة من 
المحادثـــات النووية فـــي فيينا 
إعـــادة  بشـــأن  الثلثـــاء  اليـــوم 
إحيـــاء االتفـــاق النـــووي المبرم 
بيـــن طهران وقـــوى عالمية في 

.2015
وأشـــار االتحـــاد فـــي بيـــان إلى 
أن الوفود المشـــاركة ستواصل 
عـــودة  احتماليـــة  مناقشـــة 
الواليات المتحـــدة إلى االتفاق 
النووي وكيفية ضمـــان التنفيذ 
الكامـــل والفعـــال للتفـــاق مـــن 

قبل جميع األطراف.
األوروبـــي  المنســـق  وقـــال 
بمحادثـــات فيينـــا إنريكي مورا 

هنـــاك حاجـــة  إن  تويتـــر  علـــى 
للعـــودة  التوافـــق”؛  “روح  إلـــى 
إلـــى االلتـــزام الكامـــل باالتفـــاق 
علـــى  أيضـــا  مشـــددا  النـــووي، 
المفاوضـــات  اختتـــام  ضـــرورة 

بسرعة.
وفي وقت سابق، قال المبعوث 
إليـــران  الخـــاص  األميركـــي 
روبرت مالي، أمس، إنه سيعود 
قريبـــا إلى العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا؛ لعقد الجولـــة التالية من 
المحادثـــات بشـــأن العـــودة إلى 
االتفـــاق النـــووي اإليراني للعام 
2015، مصـــرا علـــى أن إحياءه 
مـــازال ممكنـــا، فيما اشـــترطت 
طهران رفع العقوبات األميركية 

لتقدم أي محادثات في فيينا.
كبيـــر  إن  زادة  خطيـــب  وقـــال 
علـــي  اإليرانييـــن  المفاوضيـــن 

باقـــري كني ســـيعود إلـــى فيينا 
الســـتئناف  الثلثـــاء  اليـــوم 

المحادثات.
تدريجيـــا  إيـــران  وانتهكـــت 
ردا  النـــووي  االتفـــاق  قيـــود 
على إعـــلن الرئيـــس األميركي 
السابق دونالد ترامب انسحاب 
بـــلده مـــن االتفـــاق بيـــن إيران 
وســـت قوى عالمية فـــي 2018 
وإعادته لفرض عقوبات تقوض 

االقتصاد اإليراني.
ويقول دبلوماســـيون ومحللون 
إنه كلما طالت فترة بقاء إيران 
الخبـــرة  زادت  االتفـــاق  خـــارج 
النووية التي تكتسبها وتقليص 
الوقـــت الذي قـــد تحتاجه لبناء 
قنبلـــة إذا قررت ذلـــك، وبالتالي 
األصلـــي  الهـــدف  تقويـــض 

للتفاق.

عواصم ـ وكاالت

ملف نووي إيران شائك جدا

عواصم ـ وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمـــس اإلثنيـــن، أن الحوثييـــن أطلقوا 
4 صواريـــخ باليســـتية باتجاه حرض 

ومثلث “عاهم” بمحافظة حجة.
“الصواريـــخ  إن  التحالـــف  وقـــال 
مـــن  أطلقـــت  الحوثيـــة  الباليســـتية 

الحديدة ومطار صنعاء الدولي”.
وشـــدد التحالف على أن “االستخدام 
الحديـــدة ومطـــار  لمينـــاء  العســـكري 
اإلقليمـــي  األمـــن  يهـــدد  صنعـــاء 

والدولي”.
وتعهـــد باتخـــاذ “إجـــراءات عملياتية 
للتعامل مـــع مصادر التهديـــد لحماية 

المدنيين بالداخل اليمني”.
هذا، وصدت قـــوات الجيش الوطني 
والمقاومـــة في اليمـــن، أمس اإلثنين، 
شـــرق  الحوثيـــة  للميليشـــيا  هجومـــا 
اللجمة فـــي الجبهـــة الجنوبية لمأرب 
وألحقت بالميليشـــيا الحوثية خسائر 

في العناصر واآلليات.
يأتـــي ذلك فيما شـــن طيـــران تحالف 
ومنـــذ  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعة  دعـــم 

فجـــر أمـــس، عـــدًدا من الغـــارات التي 
اســـتهدفت تجمعات وآليـــات حوثية 
على طول مســـرح العمليـــات القتالية 

في الجبهة الجنوبية لمأرب.
غـــارات التحالـــف أســـفرت عـــن مقتل 
عـــدد مـــن العناصـــر الحوثيـــة وتدمير 
عـــدد من اآلليات واألطقم العســـكرية 

الحوثية.
كمـــا أعلـــن التحالـــف عـــن بـــدء تنفيذ 
عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية 

مشروعة في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في تغريدات نشـــرتها 
وكالة األنباء الســـعودية على حسابها 
في تويتر، إن العملية جاءت استجابة 
للتهديد والضرورة العسكرية لحماية 

المدنيين من الهجمات العدائية.
كما أعلـــن التحالف في تغريدة أخرى 
تدميـــر  عـــن  الوكالـــة،  حســـاب  علـــى 
منصة إلطلق الصواريخ الباليســـتية 

في محافظة الجوف اليمنية.

عملية عسكرية للتحالف بصنعاء وتدمير منصة صواريخ بالجوف

هجوم باليستي حوثي من ميناء الحديدة ومطار صنعاء

صواريخ حوثية مضبوطة في مأرب

عواصم ـ وكاالت

فيما تواصـــل دول الناتو إغداق كييف 
باألســـلحة التـــي تعتبـــر فـــي معظمهـــا 
الفرنســـي  الرئيـــس  أعـــرب  هجوميـــة، 
مســـتهل  فـــي  ماكـــرون  إيمانويـــل 
اجتماعـــه فـــي موســـكو أمـــس اإلثنين 
بنظيره الروســـي فلديميـــر بوتين عن 
أملـــه فـــي أن تســـاهم مباحثاتهمـــا في 
“تخفيـــف حـــّدة التوتـــر” علـــى الحدود 
بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا التـــي يخشـــى 

الغرب تعّرضها لغزو روسي.
وقال ماكرون إن “المناقشـــة قد تكون 
بدايـــة المســـار الـــذي نريـــد أن نســـلكه، 
وهو خفض التصعيد”، مضيفًا أنه يريد 
“تجّنـــب نشـــوب حرب” و”بنـــاء عناصر 

الثقة واالستقرار والرؤية للجميع”.
كما اعتبر أن “الوضع في شـــرق أوروبا 

معّقد ومقلق للجميع”.
من جانبه، قال الرئيس الروســـي “أرى 
مدى الجهود التـــي تبذلها باريس لحل 
مسألة األمن في أوروبا”، خصوصًا من 
أجل “إيجاد حل لألزمة” في أوكرانيا.

مخـــاوف  “لدينـــا  بوتيـــن:  وأضـــاف 

مشتركة بشأن األمن في أوروبا”.
“وول  صحيفـــة  كتبـــت  جانبهـــا،  مـــن 
أن  األميركيـــة  جورنـــال”  ســـتريت 
الواليـــات المتحـــدة وعـــددا مـــن دول 
إلـــى  وذخائـــر  أســـلحة  ترســـل  الناتـــو 
أوكرانيـــا “لردع روســـيا”، ولهذا الغرض 
بحســـب  جـــوي”،  “جســـر  إنشـــاء  تـــم 
الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن  تعبيرهـــا. 
األوكرانـــي دميتـــري كوليبـــا أن بـــلده 
حصلـــت خـــلل األشـــهر األخيـــرة على 

1,5 مليـــار  بقيمـــة  مســـاعدات غربيـــة 
دوالر وأكثر من ألف طن من األسلحة.
قـــال  أمـــس  موجـــز صحفـــي  وخـــلل 
الدولـــي  الدعـــم  ازداد  “لقـــد  كوليبـــا: 
ألوكرانيا سياســـيا واقتصاديـــا وأمنيا، 
فقـــد حصلنا خلل األشـــهر واألســـابيع 
األخيـــرة علـــى مـــا يزيد عـــن 1.5 مليار 
أمـــا حجـــم  المســـاعدات(.  )مـــن  دوالر 
األسلحة والمعدات العسكرية الموردة، 

فقد زاد عن ألف طن”.

بوتين يعرب لماكرون عن “مخاوف” بشأن أمن أوروبا

الناتو يعزز قدرات أوكرانيا الهجومية في دونباس

لقاء سابق بين الرئيسين فالديمير بوتين وإيمانيول ماكرون  

طهران ـ آر تي
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 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2
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M2
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

37333323
علي نجاح

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة إس إم إم للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني لشركة إس  المصفي  باعتباره  السيد /  صادق محمد حسن محفوظ 
 1-70015 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  الميكانيكية  للمقاوالت  إم  إم 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

تلعن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
جعفر  ابراهيم  وفاء  للسيد/السيدة  والمملوكة  تكستلس  هوم  اوركيد  المسماة  الفردية 
ابوادريس والمسجلة بموجب القيد رقم 33046-7، بطلب بيع المحل التجاري ) المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار 
أصول  من  جزء  عن  الفردية(  المؤسسة   ( التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم :
وفاء ابراهيم جعفر ابوادريس بنسبة 1 %

MURSAD CHALIKKUZHI بنسبة 99 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شعلة ساس الدولية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شعلة ساس الدولية ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 136092، بطلب تغيير اسم الشركة من

شركة شعلة ساس الدولية ذ.م.م

 SAS FLARE INTERNATIONAL CO W.L.L

الى:

شركة سانارا للمقاوالت

SANARA CONTRACTING CO W.L.L ذ.م.م 

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة .خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن تصفية

)شركة ترايستارز للمقاوالت ذ م م(

سجل تجاري رقم )98531(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 

ترايستارز للمقاوالت ذ م م( المسجلة بموجب القيد رقم )98531(، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )عمرو عبدالحليم عبدالرحمن ابراهيم( مصفيا للشركة. 

عنوان المصفي: )عمرو عبدالحليم عبدالرحمن ابراهيم( -  )رقم هاتف 35661482(

)aahalim63@hotmail.com (

التاريخ :2022-1-31
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-17032 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم حسين حمد عوض عبدالحي الخالدي

االسم التجاري الحالي : مقهى النظرة األولى
االســـــم التجـــاري الجديد : مقهى ومطعم أول لوك

قيد رقم : 143803-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية للفروع )6()7()8()9(( 
وتحويلها الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة 
)مفروشات األطلس( والمملوكة للسيد/ (عيسى حسين عبدهللا الحضرمي( والمسجلة بموجب القيد رقم 
المذكورة   ))9()8()7()6( الفروع  من  كل  الفردية  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)39514(
وتحويلها الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )100,000( دينار بحريني وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)عيسى حسين عبدهللا الحضرمي( بنسبة )نسبة الشريك في الشركة( %40

)حسين عيسى حسين عبدهللا الحضرمي( بنسبة )نسبة الشريك في الشركة( %15 
)عبدالرحمن عيسى حسين الحضرمي( بنسبة )نسبة الشريك في الشركة( %15 
)فرنسيا ماريو رونالدو روبيري قادو( بنسبة )نسبة الشريك في الشركة( %15 

)هند عيسى حسين الحضرمي( بنسبة )نسبة الشريك في الشركة( %15

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة المستقل لتخليص المعامالت الحكومية والبضائع 

 تضامن ألصحابها خالد غزوان وحسين حسن 
سجل تجاري رقم 76307 

- تضامن  والبضائع  الحكومية  المعامالت  لتخليص  المستقل  الشركاء في شركة شركة  قرار  بناء على 
اختياريا  الشركة  بتصفية   ،76307 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  خالد غزوان وحسين حسن  ألصحابها 
وتعيين السيد / خالد عبدالعزيز طه غزوان مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد 
انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( 
لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على  يوم من   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  إليه، مدعومة  مطالباتهم 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
االسم:السيد/ خالد عبدالعزيز طه غزوان 

تلفون: 00973 33999883
منامة – مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

شركة بيال بلوسوم لتصميم األزياء ذ.م.م 
سجل تجاري رقم  1-122969

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها شركة بيال 
تصفية  بطلب   1-122969 رقم  قيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  األزياء  لتصميم  بلوسوم 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد / محمد عبدالملك بدر محمد مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي: محمد عبدالملك بدر محمد  
39041320

abood_ee999@hotmail.com

التاريخ:31/01/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-16174 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا المعلنة أدناه: أنيسه حسن علي محسن  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيدة/  طوعه حسين ناصر محمد فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 43793-6

االسم التجاري : مطعم أثمار النخيل   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(

 وتحويله الى )شركة مساهمة بحرينية مقفلة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 

للسيد  والمملوكة  والمقاوالت(  للتجارة  خليل  عبدالعزيز  )مؤسسة  المسماة  الفردية 

 )5-4-3-1-17150( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  إسماعيل(  إبراهيم  خليل  )عبدالعزيز 

بحرينية  مساهمة  )شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  بطلب  وفروعها، 

التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  )500,000(دينار  وقدره  برأسمال  مقفلة( 

مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة 

للشركاء التالية أسماؤهم:

)عبد العزيز خليل إبراهيم إسماعيل( بنسبة )20( %

)عبد الحميد عبد العزيز خليل ابراهيم( بنسبة )10( %

)عبد الغني عبدالعزيز خليل إبراهيم( بنسبة )10( %

)عقيل عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسبة )10( %

)يونس عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسبة )10( %

)جالل عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسبة )10( %

)محمود عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسبة )10( %

)فاطمة عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسية )5( %

)صالحه عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسية )5( %

)نجاة عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسية )5( %

)امال عبد العزيز خليل إبراهيم( بنسية )5( %

القيد: 133553
التاريخ: 08/09/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة ميهان موبايلز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب شركة ميهان 
موبايلز ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 133553 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1                         

من : ميهان موبايلز ذ.م.م                
                      MIHAAN MOBILES W.L.L

إلى : محمد الحايكي للخدمات التجارية العالمية ذ.م.م                   
                      MOHAMED ALHAYKI GLOBAL COMMERCIAL SERVICES  W.L.L
من  يوما  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة الندى للتجارة اإللكترونية ذ.م.م                            

للتجارة  الندى  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

رقم  للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  78937 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  اإللكترونية 

78937-1 من :

الندى للتجارة اإللكترونية ذ.م.م                 

                      ANNADA E-COMMERCE TRADING W.L.L

إلى : بيت الندى ذ.م.م                                      

                      HOUSE OF ANNADA W.L.L

 فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 03/02/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن تنازل

)CR2022-17506 (  طلب رقم

 

المحل  تنازل عن  720504520 طلب  الشخصي  الرقم  الكوفي  السادة حميدة منصور محمد  إلينا  تقدم 

التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى السادة/ علي حسين عبدالرسول سلمان حسين الملك الرقم الشخصي 

900400838 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 رقم السجل: 66951

 الفرع: 4

االسم التجاري: بيست سبوت للمقاوالت  

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

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

09الثالثاء 8 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 - العدد 4865
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Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

AL TARADHI BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622268  or  AZILV@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

FOCUS POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610160  or  MAFALHUMAID@YAHOO.COM 

AL SAEEDYAH COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34078212  or  MS_MARZOQ@HOTMAIL.COM 

S. SAEED ALBANNA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36055535  or  ali36055535@gmail.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

ARGAN DAY SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16030886  or  ABDULREDHA.HUSSAIN@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

AMIR ALARAB AGRICULTURE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39227474  or  ALSHAKHOORISERVICES@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

TEA JUNCTION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878334  or  YAHYAALHARAM@GMAIL.COM 

ABDUL BARI SUKKUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32093797  or  ABDUL.45BARI@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

NUZHAT STAR FOOD TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36344450  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM 

ALMUNTALAQ FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

SABA SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  CREDIBLEDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Al Minar Marble & Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262961  or  ebrahimmasud90@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

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

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

SMART WATER PROJECTS TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36880510  or  MINA.MANSOUR@SMARTWATERTT.COM 

NAVEEL INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  NAVEELSHAHZAD11@GMAIL.COM 

SHAMS ALMADINA SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  fatimaea@yahoo.com 

ALUMEX TRADING AND CONTRACTING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33023738  or  JAHANGIRDELMON@GMAIL.COM 

STYLE FOR BIRDS-PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

Sarah pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17665061  or  ALWIN@HAPPYPHARMACYBH.COM 

La faine beauty Salon & Spa. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 13614430  or  anilappus8008@gmail.com 

TWO CORNERS CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

POSHAK LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

TWO CORNERS CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

CHELSEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114991  or  MIZOOOAMEERAA@GMAIL.COM 

ALSAAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624607  or  ALSADDMARKET@HOTMAIL.COM 

WELD ALTHAWAWDAH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431043  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

GOLDEN CITY BEST SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36740731  or  BABARSAGAR5250@GMAIL.COM 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

MOUNTAIN BOY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

RK MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13622262  or  DR.RANYAKAYED@GMAIL.COM 

AL HAREB RENTAL PROPERTY & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

SOOMA CAFE & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17442727  or  GQAROONI@GMAIL.COM 

IBRAHIM AHMED GHULAM COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

VICTORIA EXPRESS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

SPECTRUM HAIR SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33636958  or  AHMADIQBAL121@GMAIL.COM 

DROP TO CLEAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17310029  or  MABUL@ME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  SHAHGCARGO@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

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

AMIRA STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411318  or  AMEER399@HOTMAIL.COM 

ISMAIL GHULOOM MAHMOOD SHANBAH TRADING E 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33466969  or  AMEER.ISMAIL@GMAIL.COM 

DIGITAL COMMUNICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

MOHAMED AL DOSERI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39991975  or  aldoseri.contracting.bh@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39805905  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

ABIC GLOBAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742062  or  ABIC.DIRECTOR@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

AL AJLAN COLD STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458283  or  LATHEEFAYANCHERY@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

PARAMOUNT AUTO GARAG DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410204  or  mariam@paramountdoorsco.com 

PENDOORA PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33133742  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

Future Trust Construction and Cleaning Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77366002  or  futuretrustcompany@gmail.com 

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

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

AHMED ATIYA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

KJ ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

DENIZ FOOD PACKING FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33922212  or  DENIZ.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

DAS JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39064621  or  NIRANJANDAS249@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

COLLAGE JEANS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN3316@YAHOO.COM 

JUICE FACTORY JUICERY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  mohamed.zubair@bholdrestaurants.com 

ALSHMAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36427788  or  HASAN_EBRAHIM_1968@HOTMAIL.COM 

SADEQ ABDULJALIL JAAFAR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38388177  or  alskhaagarage@gmail.com 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Adilo Trading and Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 33975511  or  CHRISTOALEX@GMAIL.COM 

Sinoma International Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38796868  or  379041570@QQ.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 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

CITYLINK Trading Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39603006  or  AJASALEH@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  TAQAWI@BATSCO.NET 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Renown city contracting Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39626891  or  RENOWNCITY@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BUSAAD CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466398  or  parisna.saad@gmail.com 

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17779893  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM 

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

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

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CLEAN EARTH SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38723776  or  CLEANEARTHSCRAP953@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MY CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  INFO@MYCAFEBH.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALAMGIR ROLLING SHUTTER DOORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33515896  or  ALAMGIRSHUTTER@GMAIL.COM 

WAHAT AIN ALDAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  ALI.ALI1999BH@GMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

AL SAQI SWEET WATER AND ICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQB@BATELCO.COM.BH 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

SYMMETRY CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592075  or  symmetry@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17563600  or  OMAR@ALARGAN.COM 

ICE-CREAM KHALIFA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39855322  or  TAQWA-33@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

WAHAT AIN ALDAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  ALI.ALI1999BH@GMAIL.COM 

TRUE WAY CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 34196470  or  ANSARHIRAH@GMAIL.COM 

BISSINO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BISSINOLITEBH@GMAIL.COM 

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN CAR HIRING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17467767  or  ALMUTAWA999@HOTMAIL.COM 

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214324  or  VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FRISCA RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 38001020  or  EHAB_FAWZI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

Amazing tower for car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300206  or  ABOSOOK320@HOTMAIL.COM  

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

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

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

AL SEEF WORK DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002346  or  AHMED.ALSAMAHIJI94@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17769607  or  BIJUALTHURAYA@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

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

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

KRASNADAR PETS SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

SUDAIS CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39256262  or  PAKPRO21@YAHOO.COM 

PKM CONSTRUCTION & CARPENTRY WORKSHOP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 37799786  or  PKMCON786@GMAIL.COM 

INSAF CARGO CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233791  or  SAEED.HTC@HOTMAIL.COM 

AMAD BAEED ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  PAMBAVASAN@AMADBAEED.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Bloom Secure Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

Bloom Secure Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

MY CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  INFO@MYCAFEBH.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

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

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Kraum And Spruk Technologies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17564960  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

IRONEX SALE OF SECOND HAND GOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233996  or  GM@AJIAL.COM.SA 

RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

REHAN AND NAUMAN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  REHANBH65@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Smart and Glamour Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  HAZIMALSUIDAN@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

FIITJEE INDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 77155966  or  ANIRUDDHA.BARANWAL@FIITJEE.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALBANDAR FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

ARIZONA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

Tasoma International Middle East Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17179592  or  MUFADHAL@FAIROZLOGISTICS.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

EBRAHIM AL WADI TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789812  or  alwadi.trading@gmail.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

ALNAJAF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39070950  or  MAJEED9246@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

TURK BUILDING MATERIALS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

ALMAI METAL INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785766  or  ALMAI686@YAHOO.COM 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

BELLA EXTENSIONS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39188688  or  BELLA.HAIR.BH@GMAIL.COM 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALMAI METAL INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785766  or  ALMAI686@YAHOO.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33285166  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MEARAJ EXPRES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334088  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Sabha towers trading co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867802  or  TKSABHA@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ABED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  SYEDMATOOQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

MACRO VISION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  RIZWANBH93@GMAIL.COM 

ABED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  SYEDMATOOQ@GMAIL.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ZAINABISMAEELBH@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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

BARRIS VET HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 17268880  or  CORPORATE@ESANINVESTMENT.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Amaryllis Beauty Center 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36947474  or  NASOORA999@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SANAT LABOOS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38851501  or  Hssan211073@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Mr. JJ Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291002  or  SEDHICONT@GMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

AL MISBAR FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17681899  or  MISBARBH@YAHOO.COM 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33634409  or  Control@ALEASTURME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

SAAD OUN KHALIFA MOHAMED OUN 
has a vacancy for the occupation of

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

WAHAT AL DIRAZ GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33363999  or  QASSIM.890@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  DILAWARSERVICESBH@GMAIL.COM 

SINTAYEW BLUS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33288868  or  AIMANBOOS@GMAIL.COM 

YAMUNA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33308823  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com 

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

SOUTH AUTO ELECTRICAL REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591115  or  SAEEDFARDAN@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

RELAX CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39150170  or  ALJBIRIOFFICE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MEGATEK GATE FOR TRADING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13350333  or  ahdba7@gmail.com 

AL ADEEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

MISS ONE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17774226  or  r2014r4@hotmail.com 

AL ADEEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

SAAD OUN KHALIFA MOHAMED OUN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SAADAUNBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MIXPAINT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39575147  or  SADIQ.1343@GMAIL.COM 

HABIB BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17228522  or  fareed.khan1@hbl.com 

RAED MAHMOOD ALMARDI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291331  or  EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

ABU TAWFIK REAL ESTATE AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36370403  or  NAEF.BH03@GMAIL.COM 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لماذا يخون البعض وطنه؟!
وتغنيهـــا  واالجتماعيـــة  السياســـية  الحيـــاة  معطيـــات  تتالحـــق 
األحـــداث بانســـياقها وكثافتهـــا اليومية والمرحلية، لكن الســـؤال 
الذي يســـتدعي البحـــث والتحليل هو لماذا يخـــون البعض وطنه 
ويضيـــع خطواته عمدا، ويلتحق بالمعامـــل الرجعية وقوى التآمر 
والعـــدوان، ويقبـــل على نفســـه أن يعيـــش حياة بائســـة بال كرامة 

وقيم وثوابت وطنية؟!
الشـــجاعة  بمنتهـــى  الوطنـــي  الواجـــب  تأديـــة  يرفضـــون  لمـــاذا 
واإلخالص، وتتعاظم قواهم في اإلســـاءة إلى الوطن متصورين 
أنهـــم ســـيتمكنون فـــي المســـتقبل من الحصـــول على شـــيء كما 

يوهمهم األعداء ومندوب التحريض والطائفية واالنقسامات؟!
ال أفهم، كيف لشخص أن يرفض العيش في بلد ينعم باألمن وغلبة 
الحق وســـيادة الحريـــة والقانون، والتآخي والمحبـــة والوئام، بل 
وتحت شمس العروبة، ويختار حياة العصابات في إيران ويبدي 
كامـــل االســـتعداد للتعـــاون مع النظـــام العنصـــري اإلرهابي حامال 
على صدره أوسمة العار والذل والخيانة.. كيف لشخص ال يعرف 

مصلحته الحقيقية وحريته الحقيقية ودوره في المجتمع وعزته 
وكرامتـــه، وعظمة الجهد الذي يبذله وطنه في ســـبيل العيش مع 

أسرته معززا مكرما ليتبوأ المكانة الالئقة بين الشعوب.
أحدهم أخذ “المايكرفون” وقد توتر صوته وارتفع أمام خامنئي، 
وأخـــذ يمجـــده بعنف وحرارة ويسترشـــد بنجوم دجله، ويســـيء 
إلـــى األرض والوطن واألهل في صورة تعبـــر عن األلوان الكثيرة 
والمختلفة للخيانة وفقاعات الذل المنفجرة الواحدة تلو األخرى، 
وحياة العار اللذيذة الصعبة التي يتفاخر بها وال يريد تركها أبدا! 
كان مشـــهدا مثـــل الشـــجر اليابـــس المقتلع من قلـــب األرض، فقد 
محيت كلمة “إنســـان يفكر” عن هذا الشخص الذي سلب محاسن 

نفس طوعا مهروال بغباء من أرض الواقع إلى دنيا األحالم.
فن الحياة هو فن اســـتغالل تجارب الحياة، تجاربك الشـــخصية، 
فضـــال عـــن تجـــارب اآلخرين، وما حصل لكل شـــخص باع نفســـه 
وضميره إليران كتاب مفتوح بإمكان أي شخص أن يقرأ سطوره 

ويفهم معانيه، وال يحتاج إلى بعثة دراسية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أم دانة
ظـــروف صعبـــة وخانقـــة مـــر بهـــا العالـــم خـــالل العاميـــن األخيرين بســـبب 
الجائحة، ظروف غيـــرت فينا الكثير من األولويات، واالهتمامات، ودفعتنا 
ألن نركـــز جيـــدًا حـــول مـــن يســـتحقون أن نهـــدر وقتنـــا وحبنـــا، ورعايتنـــا 

وتأمالتنا، ألجلهم.
وما بين هذه المتغيرات، والضغوطات الجمة، تبرز الزوجة الصالحة، كسبب 
أساســـي ورئيســـي في ثبات الزوج، وفي مضيه لألمام قدمًا، وفي تحقيقه 

قصص النجاح المتتالية، وحصد الثمار، واألهم خدمة البالد والعباد.
ولقـــد كنـــت بحكـــم عملـــي وعالقاتـــي المتعددة، ممـــن واجهوا هـــذه األزمة 
العاصفـــة، بصالبة شـــديدة رغم قســـوتها، خصوصـــًا في وصـــل أبناء بلدي 
ونقل صوتهم، فالظروف الحالية – برأيي - قد ال تكون عائقًا لقضاء حوائج 

الناس، بقدر ما تحفزنا لتحقيق ذلك.
هذه اليوميات التي سعيت أن أجعلها رصيدًا لي في الدنيا واآلخرة، وإرثا 
يتفاخـــر بـــه أوالدي اآلن، وبعد، ما كان لها أن تتحقـــق إال بالزوجة الصالحة 
)أم دانـــة( والتـــي هـــي خلفـــي وأمامي دومـــًا، بـــكل خطوة أخطوهـــا بعملي 

وحياتي، وبكل تفاصيلها.
وال تؤدي أم دانة هنا الدور التقليدي للزوجة، بل المرشدة أيضا، والمقومة 
لمســـاراتي، والمراقبة لها، وهذا ما أحتاجه، ويحتاجه أي رجل من زوجته، 
أن يشـــعر بـــأن هناك شـــريك حيـــاة حقيقيا، يحبه ويقاســـمه المســـؤوليات، 
ويشاركه الرأي بها، ويحسن الظن برأيه وبمساعيه.. شريك ال يجامله، ولو 
على حســـاب نفســـه، همه األول سير األمور بمســـارها الصحيح، وإن كانت 
على حساب الرغبات واألهواء والعواطف، وأن هللا يراقب كل شيء، وهذا 

ما تفعله أم دانة، بكل لحظة معي، حفظها هللا ورعاها.
إن وجود الزوجة الصالحة في الحياة يغني أي رجل عن كل نفائس وغنائم 
الحيـــاة األخـــرى ومتعهـــا، ألن بهـــا تبـــدأ الســـعادة الحقيقية وإليهـــا تنتهي، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البحرين.. الصحة النفسية في بيئة العمل )3(
نظمـــت جمعية البحرين للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية BSTD مؤخرًا، 
مؤتمرهـــا الدولـــي الثالث لتنمية الموارد البشـــرية بكل اقتدار وتميز بشـــعار 
“الصحة النفسية في بيئة العمل”، وعرضنا سابقًا أهداف المؤتمر ومحدثيه، 
مع تاريخ اهتمام مملكة البحرين بالصحة النفسية منذ عقود، واليوم نوجز 
أوراق العمل من األخ أحمد محمود عطية رئيس الجمعية مشـــكورًا، ونكمل 
الحقـــًا باقـــي األوراق، ونتابع بدايات قطاع التدريـــب المهني في القطاعين 

الحكومي والخاص.
قـــدم ثالثـــة متحدثيـــن بحرينييـــن متخصصيـــن أوراق عملهـــم فـــي تطوير 
الكـــوادر الوطنيـــة، خططـــًا وبرامـــج وإنتاجيًة، نظريـــًا وتطبيقيـــًا. “التوعية 
واإلدراك التنظيمـــي إلنتاجيـــة أكبر” هي ورقة الدكتـــور أكبر جعفري رئيس 
جافكـــون لتحســـين اإلنتاجيـــة، وملخصهـــا أن تحقيـــق هدف رفـــع إنتاجية 
المؤسســـات وربحيتهـــا أو جـــودة خدماتها، يعتمد على عوامـــل أربعة، هي: 
خطـــوات الصحـــة النفســـية المتمثلة فـــي برامـــج التوعية بأهميتها، ونشـــر 
ثقافتهـــا وتأكيد االنســـجام بيـــن مكونات اإلنتـــاج وعناصر العمـــل، وأخيرًا، 

األنظمة لمكافحة التنمر والمضايقات ببيئة العمل. 
أمـــا الورقـــة الثانية التي قدمتها ســـناء حاجـــي القائم بأعمـــال رئيس مركز 
القيـــادة واإلدارة بمعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة، بعنوان 
“التقييـــم الســـومتري – القيـــاس النفســـي - نحـــو تعظيم تفاعـــل الموظفين 
والنمـــو” فـــي المؤسســـة، ُمعرفـــًة بالقيـــاس النفســـي ومقدرتـــه علـــى التنبؤ، 
والوعي ومالمح الشـــخصية ومدى مواءمتها بيئة وثقافة، مع إشـــارتها إلى 
تأثير جائحة كوفيد 19 كورونا على الصحة النفســـية للموارد البشـــرية، من 
خـــالل المركز األميركـــي لمراقبة األمـــراض ومكافحتهـــا CDC، حيث أظهر 
عـــام )2021م( أن )41 %( مـــن الموظفين عانوا من أعراض القلق واالكتئاب 
الناتجيـــن عـــن إمكانيـــة تســـبب الجائحـــة فـــي فقدهـــم وظائفهم ومشـــاكل 

اجتماعية وارتفاع معدل عدم األمان في االستقرار الوظيفي. 
ونختـــم بورقتنـــا الثالثـــة المعنونة بـ “دعونـــا نتحدث عن الصحة النفســـية”، 
والمقدمة من نوف السويدي المدير األول للموارد البشرية واإلداري بالشركة 
القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين، عارضًة وحدة تعزيز الصحة بشركة 
بابكـــو كمثـــال ألفضل الممارســـات، عبر تأســـيس وحدة لتعزيـــز الصحة في 
بيئة العمل، والقيام بزيارة مختلف مواقع العمل لنشـــر أهمية اتباع العادات 
الصحيـــة، وعقد المنتديـــات وورش العمل لمتحدثين محترفين في الصحة 

العامة، واحتواء خطط العام )2022م( على الصحة النفسية. ونكمل.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

مـــن منـــا لـــم يتابـــع مأســـاة الطفـــل المغربي ريـــان الذي ســـقط في بئـــر يبلغ 
عمقهـــا ٣٢ متـــرا فـــي تلك المدينة المغربيـــة النائية “بشفشـــاوان”، على مدى 
خمســـة أيام تابـــع العالم كله وتعاطف الجميع بال اســـتثناء مع هذه الحادثة 
المأســـاوية، حيث اســـتطاع هذا الطفل أن يهز قلوب كل من عنده إنســـانية 
أو رحمـــة. وبقـــدر ما كنت فرحا وأنا أرى هذا التعاطف الرائع، وتصدر وســـم 
الطفـــل مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، كنت فـــي نفـــس الوقت متأثـــًرا جدا 
وحزينا بل متشائما من إمكانية إنقاذه في ظل تلك الظروف الصعبة! لكنني 
أبقيت األمل ودعوت هللا أن يفرج هذه المأســـاة اإلنســـانية بإنقاذ حياة هذا 

الطفل البريء.
أكثـــر مـــا أعجبنـــي في هذا الحـــدث هو أن الطفـــل ريان كان عنواًنـــا لملحمة 
إنســـانية فـــي زمن التنكر لإلنســـان! ورغم النهاية الحزينة بـــل الحزينة جًدا، 
ســـيبقى ريان درًســـا لنا جميًعـــا.. هذا الطفل الذي رحل عنـــا في غمضة عين 
ترك جرًحا عميًقا في كل من يتحلى بالقيم واإلنســـانية، وأنا أراهن هنا بأنه 

لـــو كان ريان يعتنـــق ديانة أخرى فإن العالم أجمع أيضا سيشـــارك في نفس 
الشعور والتعاطف، فلنتعظ جميًعا وال نخلط األمور ونترك الدين جانًبا.

الحكومـــة المغربيـــة وعلى رأســـها جاللـــة العاهـــل المغربي أبلوا بالًء حســـًنا 
وعملوا بال كلل أو ملل بكل قوة وبجميع اإلمكانات إلنقاذ الطفل، لكن إرادة 

هللا تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضًيا مرضيا.
أود ومـــن هـــذا المنبـــر أن أقترح بأن نقوم بإرســـال برقيات تعزية ومواســـاة 
إلـــى عائلـــة الفقيد وذلك للتخفيـــف عليهم من هذا المصاب الجلل، فإرســـال 
عبـــارات التعزيـــة والمواســـاة ألهـــل الميت عامـــل مهم في رفـــع معنوياتهم، 
حيـــث يعتبر الموت الحقيقة الُمســـلم بها في الحيـــاة الدنيا، وقد نحتاج في 
مثـــل هذه المواقف مجموعة من كلمات المشـــاطرة ألهل الميت، وأول تلك 
األدوار والواجبات على الحي تجاه الميت تقديم واجب العزاء والمواســـاة 
ألهله، والوقوف بجوارهم ودعمهم والشد من أزرهم بقوة... مجرد اقتراح. 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن”. “ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلَنا ُهَو َمْواَلَناۚ  َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَّ

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ريان.. دروس وعبر

نقلت وســـائل اإلعالم العربية والعالمية في األيام الماضية، صوًرا لعملية 
اإلنقـــاذ للطفل ريان الذي ابتلعته حفـــرة، بينما كان يلعب بالقرب من البئر 
فـــي بلدتـــه بالمغرب، وأظهرت لقطات كاميرا تم إنزالها إلى داخل البئر أن 

الطفل حي واع رغم تعرضه إلصابات طفيفة في الرأس.
بظهور هذا المشهد المؤلم، الذي نقل للعالم الجهود الحثيثة والدور الكبير 
الـــذي قامـــت بـــه فرق اإلنقـــاذ طوال عمليـــة انتشـــال الطفل ريـــان، والتي 
اســـتغرقت أيامها الخمســـة لمواجهة بئر ضيق يبلغ عمقه ٣٢ متًرا، جاءت 
أعيـــن المراقبـــة للجماهير التـــي حفت بدعائها تلك الـــروح البريئة مترقبة 
لحظة النجاة واقترابها بلهفة وشوق وضربات قلب سخية، وذلك التفاعل 
العربي والعالمي الكبير عبر مختلف حسابات التواصل االجتماعي والتي 
ُكرســـت للتضامـــن مـــع تلك المأســـاة التـــي بدت صورهـــا التحليليـــة تأتي 
مباشـــرة مـــن موقـــع الحـــدث لحظة وقوعـــه لتتبـــع عملية الحفـــر الموازي 
بانتظـــار لحظات البشـــارة، ومـــع االقتراب، قد بدت تلـــك الصخرة المانعة، 
والتـــي جعلت العالم بين األمل واأللم.. فـــزادت من المخاوف والتوترات، 

حتى وصل بنا ذلك المشهد للحظة إعالن المأساة.

إنهـــا صورة لن تنســـى أبًدا، تلـــك التي قدمها ريان للعالـــم وبكل تفاصيلها، 
فتواترت التغريدات المعزية والمواســـية لقلبـــي والديه، وزجت الدعوات 

من جديد بمعنى مختلف، فما أكثر معزيه، وما أكثر محبيه.
لقد رحل ريان حقيقة، لكنه أوجد بداخلنا جمة من المشاعر، ما الذي كان 

يريد أن يقوله ريان يا ترى؟ وما هي رسالته للعالم؟
إن هـــذه القضيـــة التي أثارت العالم أجمع، عكســـت العديـــد من المضامين 
التـــي أظهرهـــا العالم العربي، باهتمـــام كبير وتعاطف واســـع، وبالرغم من 
وجـــود طواقـــم متعـــددة لإلنقـــاذ، إال أن الصعوبـــات مســـتمرة عنيـــدة في 
مواجهتهـــا، وجاءت متحدية لروح األمـــل التي ظهرت في نفوس والديه 
والتقطها العالم بأســـره.. وانطلقت بتعبيراتها للمواســـاة ومشـــاركة األمل 
ذاتـــه. أعزائي القراء لقد كنا فـــي درس عميق يوازي العمق الذي بدا عليه 
ذلـــك البئـــر.. وجـــاء الطفـــل ريان تعبيـــرا عن قصة كل إنســـان قـــد يواجه 
مصيبـــة فـــي حياته، فمهما بلغـــت هناك محاوالت وخيـــوط نجاة البد من 
التمســـك بهـــا.. ومهمـــا كانت النتيجة فالبـــد من الرضا. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

العالم كله ريان
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تم اختيار الممثلة الحسناء 
داكوتا جونسون لكي تقوم 

 Madam بلعب دور شخصية
Web في فيلم خاص بها من 

S. J. Clarck�  إخرا ج
son . يذكر أن 

الشخصية 
سوف تكون 

في نفس 
عالم 

سبايدرمان 
الخاص 
بسوني.

tariq_albahhar

قائمة الترشيحات النهائية ألفضل األعمال في جوائز البافتا
الســـينما  لفنـــون  البريطانيـــة  األكاديميـــة  أعلنـــت 
والتلفزيـــون المســـئولة عـــن توزيـــع جوائـــز البافتـــا 
عـــن قائمـــة الترشـــيحات النهائيـــة ألفضـــل األعمال 
الســـينمائية خـــال عـــام 2021، فيمـــا حـــرم فيلـــم 
ســـبايدر مان الجديد من الترشـــح في أي فئة لعدم 
اســـتيفائه المعاييـــر ألنـــه “فاقد لألهليـــة“.. وجاءت 

الترشيحات هذا العام كالتالي:

فئة أفضل ممثل صاعد: 
- أريانا ديبوز

- هاريس ديكنسون
- الشانا لينش

- ميليسنت سيموندز
- كودي سميت ماكفي

فئة أفضل سيناريو مقتبس: 
CODA �

Drive My Car �
Dune �

The Lost Daughter �
The Power of the Dog �

فئة أفضل فيلم بريطاني:
After Love �

Ali & Ava �
Belfast �

Boiling Point �
Cyrano �

 Everybody’s Talking About �
Jamie

 House Of Gucci �
 Last Night In Soho �

 No Time To Die �
Passing 

فئة أفضل سيناريو أصلي: 
Being the Ricardos �

Belfast �
Don’t Look Up �

King Richard �
Licorice Pizza �

الُمرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي: 
) Gucci ( ليدي غاغا -

 ) Licorice Pizza ( االنا حاييم -
 ) CODA ( إميليا جونز -

 The Worst  ( رينزفـــي  ريناتـــي   -
) Person in the

 ) After Love ( جوانا سكانان -
 ) Passing ( تيسا طومسون

أفضـــل  لجائـــزة  المرشـــحون 
ممثل بدور رئيسي: 

) Ali & Eva ( أديل أختار -
 ) Swan Song ( ماهرشاال علي -

 The Power ( بنديكت كومبرباتش -
 ) of the Dog

) Dont Look Up ( ليوناردو دي كابريو -
 ) Boiling Point ( ستيفن جراهام -

) King Richard ( ويل سميث -

الممثالت المرشـــحات لجائزة أفضل 
ممثلة مساعدة: 

)Belfast( كايتريونا بالف -
 The Lost( جيســـي باكلـــي -

)Daughter
)West Side Story( أريانا ديبوز -

)Mass( آن دود -
)King Richard( أنجانو إليس -

) Passing ( روث نجا -

ممثـــل  أفضـــل  لجائـــزة  المرشـــحون  الممثلـــون 
مساعد: 

)West Side Story( مايك فايست -
)Belfast( سياران هيندز -
)CODA( تروي كوتسور -

)C’mon C’mon( وودي نورمان -
)The Power of the Dog( جيسي بليمونز -

)The Power of the Dog( كودي سميث -

األفالم الُمرشحة لجائزة أفضل فيلم لعام 2022: 
Belfast �

Don’t Look Up �
Dune �

Licorice Pizza �
The Power of the Dog �

الُمخرجون الُمرشحون لجائزة أفضل إخراج: 
)After Love( عليم خان -

)Drive My Car( ريوسوكي هاماجوتشي -
)Happening( أودري ديوان -

)Licorice Pizza( بول توماس أندرسون -
)The Power of the Dog( جين كامبيون -

)Titane( جوليا دوكورناو -

األفالم المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي غير 
ناطق باإلنجليزية: 

� Drive My Car ) ياباني ( 
� The Hand of God ) ايطالي ( 
� Madres Paralelas ) اسباني (

� Petite Maman ) فرنسي ( 
� The Worst Person in the World ) نرويجي (

األفالم المرشحة لجائزة أفضل تصوير سينمائي: 
Dune �

Nightmare Alley �
No Time To Die �

The Power Of The Dog �
The Tragedy Of MacBeth �

األفالم المرشـــحة لجائزة فئة أفضل فيلم رسوم 
متحركة: 

Encanto �
Flee �

Luca �
The Mitchells vs The Machines �

األفـــالم المرشـــحة لجائـــزة فئـــة أفضـــل تصفيف 
شعر و مكياج: 

Cruella �
Cyrano �

Duna �
The Eyes of Tammy Faye �

األفالم المرشحة في فئة أفضل مونتاج: 
Belfast �

Dune �
Licorice Pizza �

No Time to Die �
Summer of Soul �

األفالم المرشحة في فئة أفضل تصميم أزياء: 
Cruella �

Cyrano �
Dune �

The French Dispatch �
Nightmare Alley �

األفالم المرشحة لجائزة أفضل صوت: 
Dune �

Last Night In Soho �
No Time To Die �
A Quiet Place 2 �

West Side Story �

موســـيقى  أفضـــل  لجائـــزة  المرشـــحة  االفـــالم 
تصويرية: 

Being the Ricardos �
Dont Look Up �

Dune �
The French Dispatch �

The Power of the Dog �

األفالم المرشـــحة لجائزة أفضـــل تصميم مواقع 
تصوير: 

Cyrano �
Dune فيلم -

The French Dispatch �
Nightmare Alley �

West Side Story فيلم -

األفالم المرشحة أفضل مؤثرات بصرية: 
Dune �

Free Guy �
Ghostbusters: Afterlife �
Matrix Ressurrections �

No Time To Die �

األفالم المرشحة لجائزة أفضل فيلم وثائقي: 
Become Cousteau �

Cow �
Flee �

The Rescue �
Summer Of Soul �

القائد يتصدى لموسيقى مسلسل “بالغ نهائي”

الغنمة األنانية.. جديد الكاتبة البحرينية جميلة علوي

يضم كوكبة من النجوم وسيعرض في رمضان 2022

يعود الموســـيقار والفنان جمال القائد من 
جديد؛ لوضع لمساته اإلبداعية على دراما 
جديدة ســـتعرض في شهر رمضان 2022، 
التصويريـــة  للموســـيقى  تصـــدى  حيـــث 
لمسلســـل “باغ نهائي” مـــن تأليف الكاتب 
عبدالمحســـن الروضـــان، وإخرا ج ســـلطان 
خسروه، ومن إنتا ج شركة “ماجيك لنس” 
لألخويـــن محســـن وأحمـــد مـــا حســـين، 
ويشـــارك فـــي بطولتـــه كوكبـــة مـــن نجوم 
المـــا،  صـــاح  بينهـــم  والعـــراق،  الخليـــج 

باســـمة حمادة، عبدالعزيز الحداد، حسين 
الحداد، سارة العنزي، علي السبع، إبراهيم 
الشـــيخلي، حا نورا، في الشرقاوي، ومن 
العراق يشـــارك كل من أمير إحسان وبراء 
الزبيـــدي وآســـيا كمال، ويطرح المسلســـل 
في قالب اجتماعـــي العديد من المواضيع 

والقضايا التي تهم المجتمع.
عـــن هذا العمل، أوضح القائد لـ “الباد” أنه 
يدخـــل تحديـــا جديـــدا من خـــال تصديه 
لوضـــع الموســـيقى التصويريـــة لمسلســـل 
وكذلـــك  النجـــوم،  مـــن  مجموعـــة  يقـــدم 
وصـــول رســـالته إلى أكبـــر قاعـــدة ممكنة 

من المشـــاهدين، فهـــو يعـــرف العالم الذي 
يتعامل معه، وكل شـــيء في النص يكون 
لـــه باعثـــا لإلبـــداع واالنطاق نحـــو األفق 

الرحبة.
قـــد  القائـــد  جمـــال  الموســـيقار  أن  يذكـــر 
قـــدم في اآلونـــة األخيرة عمليـــن مميزين 
كمـــا  غريـــب”،  و”دار  والريـــة”،  “الـــروح 
معروف عنـــه بتقديمه العديد من األعمال 
الوطنية وموسيقى الفواصل التلفزيونية 
واإلذاعية واألعمال الموســـيقية الخاصة، 
ويعـــد مـــن أمهر وأبـــرز الموســـيقيين على 

مستوى الخليج.

دشـــنت الكاتبـــة والشـــاعرة البحرينيـــة 
جميلـــة علوي كتابهـــا الجديـــد الموجه 
لألطفال، وهـــو بعنوان )الغنمة األنانية( 
والصادر عن دار كنزي للنشـــر والتوزيع 
للدراســـات  نينـــوى  دار  مـــع  بالتعـــاون 
والنشـــر والتوزيع، ودار أمنيـــة للفتيان 
 ،2022 األولـــى  الطبعـــة  واألطفـــال، 

وذلك ضمـــن فعاليات معرض 
الدولـــي  القاهـــرة 

للكتاب 

2022، حيـــث تمحـــورت القصـــة حول 
بالغـــة األهميـــة، وهـــي  قيمـــة تربويـــة 
التعـــاون والبعـــد عـــن ســـلوك األنانيـــة 

وحب النفس.
تدور أحـــداث القصة حول غنمة أنانية 
الطبع وتعيـــش مع القطيع وترعى معه 
أرجـــاء  فـــي 
الـــوادي، 

وذات مرة خرجـــت مع القطيع كعادتها 
تبحـــث عن الطعام، لكن حذرهم رئيس 
األنانيـــة  عـــن  البعـــد  بأهميـــة  القطيـــع 
والتعـــاون أثنـــاء البحـــث عـــن الطعـــام 
بحيـــث يتقاســـمونه فيما بينهـــم، إال أن 
بطلـــة القصـــة “الغنمة “ كانـــت تتصرف 
فـــي كل مـــرة بأنانيـــة وال مبـــاالة، وفي 
نهاية القصة عرفت طبيعة الخطأ الذي 

وقعت فيه، ثم اعتذرت من القطيع.
يذكر أن هذه القصة قد تميزت بلمسات 
إبداعية من ريشة الفنانة كميلة هشام 
والتـــي أعطـــت القصـــة حقهـــا من 
اللوحـــات  بمختلـــف  البـــروز 
الفنيـــة التـــي تخاطـــب عقـــل 
الطفـــل، وتســـهم فـــي إيصـــال 

رسالة القصة. 

قصـــة )الغنمـــة األنانية( ستشـــارك أيًضا 
في معرض مسقط الدولي للكتاب نهاية 
شـــهر فبرايـــر الجـــاري، وبقيـــة معارض 

الكتب العربية في هذا الموسم.

جميلة علوي

محرر مسافات

جمال القائد

عودة Arabs Got Talent بموسم سابع

Ar�  أعلنت مجموعة “ام بي ســـي” رسميا عن عودة برنامج
abs Got Talent – “أرابـــز جوت تالنت” بموســـم ســـابع عبر 

شاشتها.
اإلعـــان أتـــى من خـــال صفحـــات البرنامج الرســـمية على 
مواقـــع التواصل االجتماعي، وجاء فيه: “بعد نجاحاته في 
المواسم الســـابقة، فإن الفرصة تتجدد في الموسم السابع، 

اشترك اآلن في تجارب األداء في المدينة القريبة إليك”.
الســـعودية  فـــي  “الكاســـتينغ  البرنامـــج:  إدارة  وأضافـــت 
وتحديـــدًا فـــي جـــدة ألصحـــاب المواهـــب المميـــزة، وذلـــك 
ArabsGotTal� #لفرصة االنضمام إلى الموســـم السابع من 
ent وذلك يوم األربعاء ٢٣ فبراير في مركز جدة للمبادرات”، 
ولـــم يعلن القائمون علـــى البرنامج عن أيـــة تفاصيل أخرى 
حول الموسم الجديد وأسماء النجوم المشاركين في لجنة 

التحكيم.
يذكر أن الموســـم الســـادس من البرنامج شارك فيه كل من 
نجـــوى كـــرم، علي جابـــر وأحمد حلمـــي، في حيـــن تعذرت 
مشاركة ناصر القصبي؛ النشغاله بتصوير أعماله الدرامية.

إعداد طارق البحار

أفضل فيلم لعام 2022



انطالق بطولة خالد بن حمد األولى للبولينج اليوم
تنطلق اليوم الثالثاء بطولة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة األولى للبولينج 
البحرينـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا  والتـــي 
للبولينج مـــن 8 لغاية 26 فبراير برعاية 
كريمة من ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية على صالة مركز أرض المرح. 
 وبهذه المناســـبة رفع غازي ناس أسمى 
آيات الشـــكر واالمتنان إلى سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة لتفضل ســـموه 
بالموافقة على إطالق اســـم سموه على 
البطولـــة ورعايتهـــا، األمـــر الـــذي يعتبـــر 
مصـــدر فخر واعتـــزاز التحـــاد البولينج 

ولكافة منتسبي اللعبة في المملكة. 
ســـمو  اســـم  إطـــالق  أن  نـــاس  وأكـــد   

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة على 
البطولـــة يعـــد تشـــريفا ألســـرة البولينج 
للحركـــة  لدعـــم ســـموه  انعـــكاس  وهـــو 
الرياضية بشـــكل عام ورياضة البولينج 
بشـــكل خـــاص واهتمـــام ســـموه برعاية 
مختلف البطـــوالت المحلية، مؤكدا بأن 
إقامة البطولة بإســـم ســـموه سيســـاهم 
فـــي نجاحهـــا ومنحها الزخـــم اإلعالمي 
والفنـــي والتنظيمـــي وســـيحفز جميـــع 
المشـــاركين للتســـابق والتنافـــس علـــى 
خطف لقب النسخة األولى من البطولة. 
 وأضـــاف نـــاس “باألصالـــة عـــن نفســـي 
ونيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
الـــذي يعتبر الداعـــم األكبر لنا في اتحاد 
البولينـــج ونحـــن نتشـــرف بإقامـــة هذه 

البطولـــة بإســـم ســـموه وهـــو مـــا يزيدنا 
فخرا واعتزاز ويدفعنا إلخراج البطولة 
بأفضـــل صـــورة مـــن جميـــع النواحـــي، 
متمنيـــن لجميـــع الالعبيـــن المشـــاركين 

التوفيق والنجاح..”. 
 وســـتقام ثالث مســـابقات فـــي البطولة 
وهي مسابقة الســـيدات، مسابقة الكبار 
)مـــن عمـــر ال 50 فمـــا فـــوق( وبطولـــة 
العمـــوم للرجـــال والشـــباب والناشـــئين 
وســـتخصص جوائز مالية قيمة لبطولة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
األولـــى للبولينج تبلغ قيمتها حوالي 20 
ألف دينار بحريني كما سيتم تخصيص 

جوائز يومية. 
 وسيحصل صاحب المركز األول في 
مسابقة الرجال 5 آالف دينار بحريني 
والثاني 2500 دينار بحريني والثالث 
1200 دينار بحريني وســـتكون هناك 
جوائز مالية لالعبين من المركز الرابع 

حتـــى المركـــز 24، وأمـــا في مســـابقة 
الســـيدات ســـتحصل صاحبـــة المركز 
األول على 1200 دينار والثانية 600 
دينـــار والثالثـــة 300 دينار وســـتكون 
هنـــاك جوائـــز مالية من المركـــز الرابع 
مســـابقة  فـــي  وأمـــا  الثامـــن،  حتـــى 

الكبـــار )مـــن عمـــر ال 50 فمـــا فـــوق( 
ســـيحصل صاحب المركز األول على 
1200 دينـــار والثاني على 600 دينار 
والثالـــث علـــى 300 دينـــار وســـتكون 
هنـــاك جوائـــز مالية من المركـــز الرابع 

حتى الثامن.

اللجنة اإلعالمية

غازي ناس يثمن 
دعم سموه للبطولة

شعار البطولة غازي ناس

مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

هنــأ الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، 
منتخــب الصيــن عقب تتويجه بلقب كأس آســيا للســيدات 2022 بعدما تغلب في 
المبــاراة النهائيــة علــى كوريا الجنوبية 2-3 يوم األحد على اســتاد دي واي باتيل 
فــي مدينــة نافــي مومبــاي، الهنديــة ليرفع رقمه القياســي إلى 9 ألقــاب في تاريخ 

البطولة.

اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد  كمـــا 
لكـــرة القـــدم بمنتخبات الصيـــن وكوريا 
الجنوبيـــة واليابـــان والفلبيـــن وفيتنـــام 
التي نجحت في الحصول على بطاقات 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  إلـــى  التأهـــل 
للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا.

وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة: شـــكلت كأس آســـيا للســـيدات 
2022 فـــي الهند احتفـــاالً ناجحًا جديدًا 
بكرة القدم النسائية في قارة آسيا، وقد 
شـــاهدت الجماهير من مختلـــف أرجاء 
القـــارة أبرز المنتخبـــات تتنافس وتقدم 

أفضـــل ما عندها، قبـــل أن تتوج الصين 
بلقب البطولة.

كأس  مـــن  نســـخة  كل  فـــي  وأضـــاف: 
آسيا للســـيدات، تظهر نجمات جديدت، 
وتواصل المنتخبات االرتقاء بمستواها، 
كما شاهدنا في المباراة النهائية، وكذلك 
فإن تأهـــل الفلبيـــن وفيتنـــام التاريخي 
إلى كأس العالم للســـيدات يعتبر خطوة 

تستحق االحتفال في كال البلدين.
وأوضح: منتخبات قارة آسيا للسيدات 
أثبتـــت بالفعـــل أنهـــا مـــن ضمـــن أفضـــل 
خـــالل  ومـــن  العالـــم،  فـــي  المنتخبـــات 

إرث بطولة كأس آســـيا للســـيدات يمكن 
ألجيـــال  اإللهـــام  تشـــكيل  نواصـــل  أن 

المستقبل من الالعبات.
وأردف بالقول: أود أن أتقدم بالشـــكر 
إلى اللجنة المحلية المنظمة واالتحاد 
الهندي لكرة القدم على دعمهم الكبير 
فـــي اســـتضافة هـــذه البطولـــة، رغـــم 
الجائحـــة،  عـــن  الناتجـــة  التحديـــات 
وال ننســـى أيضـــًا بقية أطـــراف اللعبة 
متحمســـة  وجماهيـــر  إعـــالم  مـــن 
ومتطوعين ســـاهموا فـــي إنجاز هذه 

االحتفالية. سلمان بن إبراهيم

عقب تتويجهن بلقب كأس آسيا لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يهنئ سيدات الصين

اســـتقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيـــان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شـــؤون الرئاســـة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة أمس في قصر الوطن، الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة رئيـــس 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم النائـــب 
األول لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم. 
وجرى خالل اللقاء بحث برامج وخطط 
واالرتقـــاء  اآلســـيوي  االتحـــاد  تطويـــر 
بمســـيرة كـــرة القـــدم فـــي المنطقـــة، كما 
الريـــادي  الـــدور  الجانبـــان  اســـتعرض 
لإلمـــارات فـــي دعـــم المبـــادرات الكروية 

على المستويين اآلسيوي والدولي.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ منصور بن زايد آل 
نهيـــان بـــدور االتحاد اآلســـيوي وجهوده 
فـــي تطويـــر رياضـــة كـــرة القـــدم منوهـــا 
باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه القيـــادة 
الرشـــيدة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
الرياضيـــة  المبـــادرات  لدعـــم  المتحـــدة 

المحلية والدولية.
من جانبه عبر الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة عـــن شـــكره وتقديـــره لســـمو 
الشـــيخ منصور بـــن زايـــد آل نهيان على 
اإلســـتقبال،  وحفـــاوة  الضيافـــة  حســـن 
منوهـــا بالمكانـــة الرائـــدة التـــي تحتلهـــا 
كـــرة القـــدم اإلماراتيـــة على الســـاحتين 

القارية والدولية، ومؤكدا حرص اإلتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم على تعزيز التعاون 
المشـــترك مـــع دولـــة اإلمارات بمـــا يخدم 

مسيرة اللعبة في القارة اآلسيوية. 
اســـتضافة  مـــع  بالتزامـــن  اللقـــاء  جـــاء 
الثامنـــة  النســـخة  لمنافســـات  أبوظبـــي 
عشـــرة لـــكأس العالـــم لألندية/اإلمـــارات 
2021/ التي تشهد مشاركة نخبة األندية 
أبطال القارات، وتختتم منافســـاتها يوم 

السبت المقبل.
المزروعـــي  فـــارس  اللقـــاء  وحضـــر 
المستشـــار فـــي وزارة شـــؤون الرئاســـة 
وعبـــد هللا ناصر الجنيبي، رئيس مجلس 

إدارة رابطة المحترفين اإلماراتية.

بدعم من سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشئون الشـــباب، عبر تبني 
مؤسســـة ناصر بن حمد لدعم العنصر 
النســـائي في المجـــال الرياضي، وجه 
ســـموه بدعـــم مشـــاركة الشـــيخة هيا 
بنـــت الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 

خليفة في مسابقات السيارات. 
 وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيـــس مجلس 
إدارة هيئـــة رعايـــة شـــئون الخيل عن 
الشـــيخ  إلـــى ســـمو  شـــكره وتقديـــره 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة علـــى دعم 
ســـموه للشـــيخة هيـــا بنـــت دعيج بن 
ســـلمان آل خليفة في رياضة سيارات 
الكارتنـــغ ومســـاهمة مؤسســـة ســـموه 
الفاعلـــة، حيـــث حققـــت الشـــيخة هيا 

بنـــت دعيـــج المركز األول فـــي بطولة 
تحدي البحرين روتاكس ماكس التي 
أقيمـــت فـــي حلبـــة البحريـــن الدولية 
“موطن رياضة الســـيارات في الشرق 
األوسط” بتنظيم من الحلبة واالتحاد 
البحرينـــي للســـيارات وبالتعـــاون مـــع 

نادي البحرين للكارتنج. 
 وأكـــد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفة أن دعم ومســـاندة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ومؤسســـة 
ســـموه ســـاهمت في تحقيـــق كريمته 
بحرينيـــة  أول  لتكـــون  األول  المركـــز 
تفوز بسباق كارتنغ في البحرين وهي 
في فئـــة المحترفين بتحدي روتاكس 
ماكـــس، مؤكًدا دعم كريمته الشـــيخة 
هيـــا ومواصلـــة تأكيـــد مكانـــة المـــرأة 

البحرينية في المجال الرياضي. 
 وكانت الشيخة هيا قدمت مستويات 
بـــارزة في الســـباق، حيـــث تمكنت من 

احتالل المركـــز األول في التصفيات، 
وتأهلـــت إلى نصـــف النهائـــي بجدارة 
واســـتحقاق واحتلـــت المركـــز الثاني، 
قبل أن تخـــوض النهائي بقوة وتحرز 

اللقب عن جدارة واستحقاق. 
 وأصبحـــت هيـــا أول عنصـــر نســـائي 
تفـــوز بســـباق كارتينـــغ فـــي البحريـــن 
وهـــي فـــي فئـــة المحترفيـــن بتحـــدي 
روتاكـــس ماكس. وبـــدأت هيا تمارس 
هـــذه الرياضة قبل عام بشـــغف وحب 
كامـــل. وحققـــت أداًء جيـــًدا في فترة 
زمنية قصيرة. وأظهرت سرعة كبيرة، 
حيث بدأت النهائي في المركز الثاني 
وتصـــدرت الســـباق مـــن اللفـــة 1 إلـــى 
اللفة 19 بثقة كبيرة. وفازت بالســـباق 

بفارق 0.672 جزء من الثانية. 
 وحظت هيا وفريق بيرالرت البحرين 
بيـــوم رائـــع مـــن خـــالل تحقيـــق هـــذا 
اإلنجـــاز فـــي وقـــت قصيـــر. وامتلـــك 

الفريـــق خطة كاملـــة لدعم هيا للتقدم 
والفـــوز، وهو ما تحقق بالفعل لتصبح 

أول إمرأة تحقق هذا اللقب. 
 يذكر أن راشـــد خليفة راشد المعمري 
مالك فريق بيرالرت البحرين قد لعب 
دوًرا بـــارًزا في تأهيل الفريق لتحقيق 

االنجاز.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

المكتب اإلعالمي:

منصور بن زايد يستقبل سلمان بن ابراهيم

دعيج بن سلمان يشيد بدعم ناصر بن حمد لتطوير الجانب النسائي

أشاد بجهود االتحاد اآلسيوي في تطوير اللعبة

مؤسسة ناصر بن حمد تدعم هيا بنت دعيج في تحدي البحرين روتاكس ماكس

جانب من اللقاء
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دعيج بن سلمان 

الشيخة هيا بنت دعيج



انـطــــالق رابــــع جـــوالت بطـــولـــة “الـــدراغ”
على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية

البطولــة  “الــدراغ”  الســرعة  لســباقات  الوطنيــة  البحريــن  تعــود بطولــة 
األكثر شــعبية في المنطقة لســباقات السرعة لالنطالق من خالل جولتها 
الرابعــة، وذلــك على مضمار الســرعة فــي حلبة البحريــن الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” نهاية هذا األسبوع من يوم اليوم 

الثالثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

حيـــث تنطلـــق نهايـــة هذا األســـبوع 
الجولـــة الرابعـــة لبطولـــة البحريـــن 
الوطنيـــة لســـباقات الســـرعة، وذلك 
مـــن أصـــل خمـــس جـــوالت طـــوال 
االختبـــار  بفعاليـــة  أوال  الموســـم، 
مســـاء  ســـتنطلق  التـــي  والتجهيـــز 
اليـــوم وتتواصـــل حتـــى يـــوم غـــد 
األربعاء الموافـــق 9 فبراير الجاري، 
وذلـــك من الســـاعة 7 مســـاء وحتى 
12 منتصـــف الليـــل. كمـــا تتواصـــل 
الفعاليـــات يـــوم الخميـــس الموافق 

الحصـــص  بانطـــاق  فبرايـــر   10
التأهيليـــة حيـــث تبدأ من 4 مســـاء، 
ويـــوم الجمعـــة 11 فبرايـــر بانطاق 

يوم السباق من 4 مساء أيضا.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وأعلنـــت 
أســـعار التذاكـــر التي تبلـــغ 5 دنانير 
لمنصة االنطـــاق، و3 دنانير لمنصة 
بتلكو ليوم التأهيات ويوم السباق 
التجـــارب  يومـــي  تذكـــرة  وســـعر 
ديناران، وبالنسبة لألطفال من سن 

3 حتى 12 سنة نصف السعر.

كما يقتصر الحضور على الحاصلين 
مـــن  والمتعافيـــن  التطعيـــم  علـــى 
كوفيـــد19-، ويجب تقديم ما يثبت 
ذلك من خال إبراز شهادة التطعيم 
أو التعافي من خال تطبيق مجتمع 

واعـــي. يجب مرافقـــة األطفال لمن 
هـــم دون 12 عامًا بصحبة شـــخص 
أو  التطعيـــم  علـــى  حاصـــل  بالـــغ 

متعاف.
وستشـــهد الجولـــة الرابعة مشـــاركة 

مـــن  الســـائقين  نخبـــة  مـــن  كبيـــرة 
البحريـــن والمنطقـــة، حيـــث شـــارك 
الجـــوالت األولـــى والثانيـــة  خـــال 
 200 عـــن  يزيـــد  مـــا  الماضيتيـــن 
مشـــاركة مـــن البحريـــن، الســـعودية 
الكويـــت واإلمـــارات، وذلـــك في 13 
فئـــة لكل من الســـيارات والدراجات 
وهـــي  الســـيارات  فئـــات  الناريـــة. 
البـــرو   ،4.5 كومبتشـــن  البرومـــود، 
9.5، آوت لـــو 6 ســـلندر، آوت لـــو 4 
االندكـــس   ،7.5 االندكـــس  ســـلندر، 
8.5، االندكس 9.0 واالندكس 10.0، 
أمـــا فئـــات الدراجـــات النارية وهي 
الستريت فايت 9.5، االندكس 8.5، 

البرو ستريت واآلوت لو.
وتقام هذه الفعالية بتنظيم من نادي 
سباقات السرعة )BDRC( واالتحاد 

البحرينـــي للســـيارات وبالتعاون مع 
حلبة البحرين الدولية.

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وتقـــدم 
على هامش البطولـــة فرصة فريدة 
أمـــام الحضـــور وجماهيـــر ســـباقات 
مـــن  عـــدد  بتخصيـــص  الســـرعة، 
المعروفـــة  سيارات”الدراغســـتر“ 
بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية 
للركـــوب  حصـــان   1000 البالغـــة 
بجانب ســـائق محتـــرف يقودك في 
رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 
ميل في الساعة خال ثانية واحدة 
فقـــط لتجربـــة العمـــر وذلـــك بمبلـــغ 
42 دينـــاًرا للشـــخص الواحـــد، إلـــى 
جانب العرض الذي يؤهلك لخوض 
التجربـــة مـــرة أخرى بنصـــف المبلغ 

ا فقط. أي21 ديناًرا بحرينيًّ

حلبة البحرين الدولية

جانب من الفعاليات

“البالد سبورت” تنشر برنامج فعاليات يوم البحرين الرياضي

ستكون حلبة البحرين الدولية في هذا 
العام، مســـرًحا لفعاليات وأنشـــطة يوم 
البحريـــن الرياضـــي الذي ســـيقام على 
مدى أيام 10 و11 و12 فبراير الجاري.
وســـتنطلق الفعاليـــات بـــدًءا مـــن يـــوم 
الخميـــس في تمام الســـاعة 10 صباًحا 
حتى 11 مساًء، بمشاركة واسعة للغاية 

مـــن ِقبل االتحادات واألندية والجهات 
الرياضيـــة فـــي مملكة البحريـــن وهي: 
)كرة القدم، كرة الســـلة، كـــرة اليد، كرة 
الطائرة، البليارد والســـنوكر والدارتس، 
البوكـــس،  البولينـــغ،  األجســـام،  كمـــال 
رفـــع  المبـــارزة،  القتاليـــة،  األلعـــاب 
األثقال، ألعاب القوى، الريشـــة الطائرة 

الهوائيـــة،  الدراجـــات  واالســـكواش، 
الفروســـية  الصـــم،  التنـــس،  الطاولـــة، 
وسباقات القدرة،  الجولف، المصارعة، 
الكاراتيـــه، الجـــودو، التيكوانـــدو، نادي 
الركبـــي البحرينـــي، التزلـــج، أكاديميـــة 

.)BMMAF ،المحرق للفروسية
هـــذه  عنـــد  الفعاليـــات  تتوقـــف  ولـــن 

هنـــاك  ســـيكون  بـــل  فقـــط،  األلعـــاب 
متنوعـــة  وأنشـــطة  ترفيهيـــة  ألعاًبـــا 
وتفاعليـــة،  تدريبيـــة  )دروس  منهـــا: 
قفـــز البانجي، قفـــص كرة القـــدم، لعبة 
التســـلق، لعبة تحدي التوازن لألطفال، 
تحدي الثور الغاضـــب، تحدي البانك، 
تحدي العقلة، عربات الطعام وعروض 

ترفيهيـــة حيـــة، رياضـــات مائيـــة، ركن 
للصحـــة، كمـــا ســـيتم توفيـــر وجبـــات 

خفيفة ومشروبات صحية(. 
لجميـــع  مجانـــي  الدخـــول  وســـيكون 
يلـــزم  وال  عامـــة  والدعـــوة  الـــزوار، 
التـــي  الفعاليـــة  لحضـــور  التســـجيل 
ستكون مناسبة لجميع األعمال. كما أن 

الدخول ســـيكون متاًحا لحاملي الدرع 
األخضر فقط مع إلزام لبس الكمام في 
جميـــع األوقـــات، وسيســـمح لألطفـــال 
دون 12 عاًما بالدخول شـــرط بمرافقة 
فيمـــا  متعافـــي،  أو  متطعـــم  شـــخص 
سيمنع إدخال المأكوالت والمشروبات 

الخارجية.

حقـــق الفـــارس البحرينـــي المتألـــق عدنـــان 
العلوي بشـــعار فيكتوريـــوس المركز الثالث 
في بطولة الرياض المصنفة نجمتين والتي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  أقيمـــت 
الريـــاض  بمشـــاركة كبيـــرة ضمـــن جـــوالت 

المؤهلة إلى كأس العالم.
 وتمكـــن عدنـــان العلوي مـــن تقديم عروض 
مميـــزة فـــي شـــوط 140 ســـم الـــذي شـــهد 
مشـــاركة كبيـــرة من الفرســـان، حيـــث تميز 

العلوي مع فرسه هارموني بمستويات بارزة 
ساهمت في حصوله على المركز الثالث بعد 

منافسة قوية ومثيرة مع الفرسان.
 وقـــدم عدنـــان العلوي شـــكره وتقديره إلى 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب على دعم ســـموه المتواصل، حيث 
أسهم هذا الدعم بتحقيق النتائج اإليجابية 
في هذه المشـــاركة، مبينـــًا أنه حريص على 

بـــذل الجهـــود لتحقيـــق المراكـــز المتقدمـــة 
بشعار فيكتوريوس.

شـــكره  عـــن  العلـــوي  عدنـــان  أعـــرب  كمـــا   
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  وتقديـــره 
عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد الملكي 
دعـــم  علـــى  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
سموه المتواصل والمتابعة المستمرة لكافة 

المشاركات البحرينية.
 وأوضـــح أن فتـــرة الغياب الســـابقة بســـبب 
إصابته بكســـر في اليد، لم يمنعه من التألق 

فـــي بطولة الرياض وتحقيق المركز الثالث، 
مبينًا إلى أن المشـــاركة بشعار فيكتوريوس 
تعطي الفرســـان دافعًا كبيـــرًا لتقديم أفضل 
العـــروض والســـعي الدائم لتحقيـــق النتائج 

اإليجابية .
 وأشار عدنان العلوي إلى أن الحصول على 
المركـــز الثالـــث حافز كبير لمواصلة الســـعي 
الدائـــم للتأهل إلـــى بطولة العالـــم لرياضات 
ســـيواصل  أنـــه  مؤكـــًدا   ،2022 الفروســـية 

السعي لتحقيق هذا الهدف.

اللجنة اإلعالمية

العلوي يحقق المركز الثالث في بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز
بشعار فيكتوريوس.. ومشيًدا بدعم ناصر بن حمد وعيسى بن عبداهلل

تتويج الفارس عدنان العلوي

انطلقت في حلبة البحرين الدولية 
لبطولـــة  والثالثـــة  الثانيـــة  الجولـــة 
تحـــدي البحريـــن روتاكـــس ماكس 
للكارتنـــج وذلك علـــى مضمار حلبة 
البحريـــن الدوليـــة للكارتنـــج والتي 
شهدت مشـــاركة كبيرة ضمن فئات 
نخبـــة  مـــن  المختلفـــة  البطـــوالت 

المواهب في المنطقة.
وانطلقت الجولتان الثانية والثالثة 
الجمعـــة  يـــوم  المحليـــة  للبطولـــة 
والســـبت الماضييـــن علـــى مضمـــار 
الحلبة العالمية الـ CIK والبالغ طوله 

1.414 كيلومتر. وخال منافســـات 
الجولـــة الثانيـــة، تمكن فهـــد الخالد 
المركـــز األول ضمـــن  مـــن تحقيـــق 
الســـباق الختامـــي للجولـــة الثانيـــة 
نجاشـــي  وثانيـــا  لفـــة،   15 ضمـــن 
رشدان وثالثا لويس سميث ورابعا 

أحمد الصالح.
أمـــا فئـــة الماكـــس جونيـــور، تمكـــن 
محمـــد والـــي مـــن تحقيـــق المركـــز 
األول، وثانيا لـــوكا هيوقتون، بينما 
جـــاء في المركـــز الثالث ســـانتوش 

كومار ورابعا محمد الحسن.

تصدرهـــا  ماكـــس  المايكـــرو  فئـــة 
الشـــيخ أحمد بـــن صقـــر آل خليفة، 
وجـــاء ثانيـــا يوســـف الغيـــث، بينما 
جـــاء خالـــد النجـــار أوال ضمـــن فئة 

ميني ماكس.
الثانـــي  اليـــوم  منافســـات  وخـــال 
لمنافسات البطولة المحلية، شهدت 
ســـيطرة أحمـــد بـــن صقر علـــى فئة 
المايكرو ماكس، وتمكن من الحفاظ 
على مركـــزه األول، بينما جاء ثانيا 
يوســـف الغيث وفـــي المركز الثالث 
محمد وليد، بينما تمكن أيضا خالد 

النجـــار مـــن الحفـــاظ علـــى تصدره 
ضمن فئة ميني ماكس، وجاء ثانيا 

تشارلي غودارد.
فئة الماكس ســـينيور تصدرها هذه 
الجولة نجاشـــي رشـــدان، منهيا 11 
لفـــة، وثانيا الشـــيخة هيا بنت صقر 
آل خليفـــة، بينمـــا جـــاء ثالثـــا فهـــد 

الخالد، ورابعا فيصل جمشير.
وتمكن تـــاي ميجيا مـــن تصدر فئة 
الماكـــس جونيـــور، وثانيـــا غريـــس 
غرانثـــام، بينمـــا جـــاء ثالثـــا محمـــد 

الحسن، ورابعا ساري الزعبي.

حلبة البحرين الدولية

بن صقر والنجار يسيطران على جولتي روتاكس ماكس
شهدت مشاركة كبيرة ضمن فئات البطوالت المختلفة
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Sur� ’أعلن���ت مايكروس���وفت أم���س ع���ن توف���ر كل م���ن جه���از ’‘
face Laptop Studio’’ وجه���از ’‘’Surface Pro 8’’ المخصصي���ن 
الستخدامات بيئة األعمال عبر مختلف القطاعات في البحرين. 
وقد ج���اءت التصاميم الجدي���دة لمنتج���ات ’‘’Surface’’ لتواكب 
أح���دث المتطلب���ات التي تحتاجها القوى العامل���ة اليوم في بيئة 
العمل الهجينة، حيث ركزت على تعزيز اإلنتاجية االبتكار وإتاحة 
الوص���ول إلى أفضل أدوات التمكين لجميع أطياف المجتمع، مع 

ضمان الحفاظ على سالمة وأمن جميع المستخدمين.
وبه���ذا الص���دد، أعرب���ت في���ن موري���س الرئيس���ة التنفيذية 

لمجموع���ة Surface لدى مايكروس���وفت 
الش���رق األوس���ط وأفريقي���ا 

جمي���ع  “م���ّرت  قائل���ة 
بظ���روف  القطاع���ات 

اس���تثنائية وتغيرات كبيرة 
لذل���ك  األعم���ال،  بيئ���ة  ف���ي 

قامت مايكروس���وفت بتصميم 
ابتكارات و تقنيات أجهزة 

‘’Surface’’ الجدي���دة 
الق���وى  لتمكي���ن 

العامل���ة من التغل���ب على التحديات المتغي���رة، وتعزيز تجاربهم 
ورفع مستوى إنتاجيتهم”.

وأضاف���ت موري���س ف���ي حديثه���ا قائل���ًة “تش���هد البحري���ن نم���وًا 
 Surface متس���ارعًا ف���ي التحول الرقمي، لذلك س���تكون أجه���زة
داعم���ًا مهم���ًا في ه���ذه الرحلة لتغطي���ة أكبر قدر ممك���ن لحاالت 
االس���تخدام المؤسس���اتي في مختلف القطاعات. وتعمل أجهزة 
Surface بش���كل يتكام���ل م���ع نظ���ام “Windows 11” بما يضمن 

تعزيز ُسبل التعاون بين الموظفين بمستوى عاٍل من األمان”.
وتعك���س األجه���زة الجدي���دة المتوافق���ة والمتكامل���ة م���ع نظ���ام 
“Windows 11” م���دى الت���زام مايكروس���وفت الراس���خ بتصميم 
تكنولوجي���ا ترك���ز على اإلنتاجي���ة واالبتكار، حي���ث تم تصميم 
عائل���ة أجه���زة Surface لتتماش���ى مع اس���تخدامات مختلف 
ش���رائح المجتمع، ومن الجدير بالذك���ر أن كل إصدار جديد 
من ’‘’Windows’’ يفتح اآلفاق لجيل تالي من االبتكارات، 
وهذا ما قدمته فعلًيا سلسلة عائلة Surface على مدار 
الس���نوات العش���ر الماضي���ة، حي���ث أتاح���ت 
وإنش���اء  مبتك���رة  تج���ارب 
م���ن  جدي���دة  أن���واع 

األجهزة.

تحويل الصناعات وإطالق العنان إلمكانات القوى العاملة الرقمية

“مايكروسوفت” تطلق “Surface” لتمكين البيئة الهجينة بالبحرين

 Gulf Formula Elite شركة  أصبحت 
التشحيم  ل��م��ادة  ��ا  ح��ال��يًّ األول  ال��م��ورد 
McLaren Au� سيارات جميع   لتعبئة 
tomotive الخارقة والسيارات الفاخرة 
في   McLaren إنتاج  مركز  تغادر  التي 
ووكينغ، ساري، إنجلترا. تعاونت الفرق 
و  Gulf Formula Elite ف��ي  التقنية 
تطوير  على   McLaren Automotive
توفر  ال��ت��ي  التشحيم  زي���وت  واخ��ت��ب��ار 
 V6 ،V8 لمحركات  ال��ق��ص��وى  الحماية 
أكثر  McLaren عالية األداء حتى في 
الظروف قساوة، لتقديم أداء مستدام.

 Gulf Formula Elite تستخدم  ك��م��ا 
تقنية Thermoshield لتلبية متطلبات 
والكفاءة  ب��األداء  المتعلقة   McLaren

أج��زاء  جميع  تزويد  خ��الل  من  العالية 
ب��ط��الء ق���وي لتعزيز  ال��م��ه��م��ة  ال��م��ح��رك 

الحماية من التآكل.
على   Gulf Formula Elite وي��ح��اف��ظ 
العمل  درجة الحرارة األمثل من خالل 
ع��ل��ى ت��ب��دي��د ال����ح����رارة، وي��م��ن��ع ت���ردي 
ال���زي���ت، وي��س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م في 

الترسبات بشكل أكبر.
للتسويق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي��س  وق����ال 
 ،McLaren Automotive ل��ل��ش��رك��ة 
الشراكة  “تتمحور  دون��س��م��ور  غ��اري��ث 
و  Gulf Formula Elite بين  الممتدة 
التميز  حول   McLaren Automotive
األداء  تقديم  على  يعمل  ال��ذي  التقني 

العالي والمميز”. 

“Gulf Formula Elite” المورد األول لزيت 
McLaren Automotive التشحيم لسيارات

مقاعد آلية لقاعة المؤتمرات بمركز المعارض الجديد بـ 935 ألف دينار

ألعمال الطرق والصرف الصحي بالجنبية وسترة
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلس���ته 
أمس مناقصتين لشؤون األشغال بوزارة األشغال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي، أولهما 
ألعم���ال الط���رق والص���رف الصح���ي ف���ي الج���زء 
تنافس���ت   ،575 بمجم���ع  الجنبي���ة  م���ن  الش���مالي 
عليها 6 ش���ركات وكان أقل عطاء لشركة المملكة 
لالس���فلت بنحو 2.04 ملي���ون دينار، في حين بلغ 
أكبرها قرابة 3.3 مليون دينار. وتش���تمل األعمال 
عل���ى إنش���اء ط���رق جدي���دة للمداخ���ل الس���كنية 
بأع���راض متفاوت���ة بط���ول تقريب���ي يبل���غ 4570. 
كما تش���مل أعمال الحفر والردم، أعمال المجاري، 
أعمال رصف األس���فلت، تركيب األرصفة لممرات 
المش���اة، أعم���ال ش���بكة تصري���ف مي���اه األمط���ار، 
أعم���ال الص���رف الصحي، وأعمال التش���جير وفقا 

لإلدارة المعنية بشؤون البلديات.
والمناقصة الثانية إلنشاء شبكة الصرف الصحي 
في منطقة س���ترة بمجمع 604 وذلك في مدة 24 
ش���هًرا تنافست عليها 6 ش���ركات وكان أقل عطاء 
لش���ركة عبدالكري���م الجهرم���ي للمق���اوالت بنح���و 
1.3 مليون دين���ار، في حين بلغ أكبرها قرابة 2.8 

مليون دينار. ويش���مل المش���روع توصيل ش���بكة 
ص���رف صح���ي جديدة لخدم���ة 286 عقار بمجمع 

 .604
كما تنافست شركتان على مناقصة لهيئة البحرين 
للس���ياحة والمعارض لتوفير المقاعد اآللية لقاعة 
المؤتم���رات بمش���روع مرك���ز المع���ارض الجدي���د 
 Audience( بالصخي���ر، وكان أق���ل عطاء لش���ركة
Systems Ltd( بنحو 935.2 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 1.4 مليون دينار. 
وت���م إجم���اال، فتح 11 مناقصة مزاي���دة تابعة ل� 7 
جهات حكومية بإجمالي 44 عطاء. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 8.5 مليون دينار.
المخ���ازن  إلدارة  مناقص���ات   3 المجل���س  وفت���ح 
المركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء والم���اء، أولها لش���راء 
كاب���الت أرضي���ة عالي���ة الجه���د تنافس���ت عليها 6 
ش���ركات وكان أق���ل عط���اء لمؤسس���ة تقي محمد 
البحارن���ة التجاري���ة بنحو مليون دين���ار، والثانية 
لش���راء كابالت أرضية تنافس���ت عليها 6 شركات 
Energya Cables In� (وكان أق���ل عطاء لش���ركة 

ternational( بنحو 181.1 ألف دينار، فيما تعلقت 
كهربائي���ة  مح���والت  بش���راء  الثالث���ة  المناقص���ة 

تنافست عليها 5 شركات وكان أقل عطاء لشركة 
يوس���ف خلي���ل المؤيد وأوالده بنح���و 743.4 ألف 

دينار.
كم���ا فت���ح المجل���س مناقصتي���ن للش���ركة العامة 
للدواج���ن، أولهما لتوري���د 3,625 طن علف دجاج 
بياض وذلك لمدة 6 أشهر تنافست عليها شركتان 
Gulf Feed Mill com� (وكان أقل عطاء لش���ركة 
pany Al�Ghurair Resorces( بنح���و 6467 ألف 
دين���ار، والثاني���ة لتوري���د أعالف صيص���ان بياضة 
وذلك لمدة 6 أشهر تنافست عليها شركتان وكان 
 Gulf Feed Mill company( أق���ل عط���اء لش���ركة
Al�Ghurair Resorces( بنحو 144.8 ألف دينار.

وكذل���ك فت���ح المجل���س مزاي���دة ل���وزارة ش���ؤون 
الش���باب والرياضة الس���تثمار أرض ن���ادي الرفاع 
الواقع���ة عل���ى ش���ارع الحنيني���ة ف���ي  الرياض���ي 
طري���ق 10 بمجم���ع 910 ف���ي الرف���اع الغرب���ي من 
بش���كل  للن���ادي  إي���رادات  عل���ى  الحص���ول  أج���ل 
مس���تمر يضمن استدامة الدخل لفتره محددة مع 
اس���ترجاع األرض بع���د انتهاء مدة العق���د، بقيمة 
120 أل���ف دينار لش���ركة ج���ي أي أو كابيتل، وكان 

قد تقدم إليها عطاء وحيد.

“الوطني” يستثمر في مبادرة االقتصاد والتعليم المهني لـ“الحكمة الدولية”
تشجيع الطالب المشاركين ودعمهم إلظهار مهاراتهم بريادة األعمال

أعلن بنك البحرين الوطني 
لمب���ادرة  رعايت���ه  ع���ن 
االقتص���اد والتعليم المهني 
لمدرس���ة الحكم���ة الدولي���ة التي انطلقت منذ ش���هر 
مضى وما زالت مستمرة بتمكين الطالب من جميع 
المراح���ل الدراس���ية م���ن فه���م حيثي���ات االقتص���اد 
الح���ادي  الق���رن  ف���ي  المهني���ة  المس���ارات  وتوج���ه 

والعشرين بشكل متعمق أكثر. 
و يح���رص البنك على تش���جيع الطالب المش���اركين 
ودعمه���م إلظهار مهاراتهم في ري���ادة األعمال ومن 
ث���م تطويره���ا. وُيعن���ى البرنام���ج بتثقي���ف الطالب 
وتوفي���ر  واس���تثمار  إدارة  كيفي���ة  ح���ول  الصغ���ار 

األموال لتعزيز قرارات االدخار واالستثمار. 
وش���هدت الفعالية مش���اركة طالب مدرس���ة الحكمة 
الدولية من جميع المراحل الدراس���ية ضمن سلسلة 
م���ن األنش���طة التنافس���ية والت���ي تضمن���ت معرض 
االبتدائي���ة،  المرحل���ة  لط���الب  واالقتص���اد  المه���ن 
وبرنام���ج ش���ارك تانك لط���الب المرحل���ة اإلعدادية، 

ومسابقة رواد األعمال الشباب البحرينية ومعرض 
مهن���ي افتراضي لط���الب المرحلة الثانوي���ة، والذي 
تمت اس���تضافته م���ن قبل ممثلي البن���ك وهم: ريم 
لألف���راد،  والممي���زات  المكاف���َات  أخصائ���ي  تق���ي، 
وحم���د بس���تكي وأحمد خنج���ي مس���ؤوال المبيعات 
والخدم���ات. وف���ي خت���ام الح���دث س���يتم اإلع���الن 
عن الفائزين بجميع األنش���طة والمسابقات، والذين 

سيحصلون على جوائز نقدية ُمجزية. 
وق���دم البن���ك أيًض���ا للط���الب األصغ���ر س���ًنا فرص���ة 
الكتس���اب خب���رة مالي���ة عملية باس���تخدام الصراف 
الوطن���ي  البحري���ن  لبن���ك  التابع���ة  المتنق���ل  اآلل���ي 
لم���دة يومي���ن، قام خالله���ا ممثل من بن���ك البحرين 
الوطني بتعليم الطالب كيفية س���حب النقود بأمان 
وإرش���ادهم خالل عملية اس���تخدام جه���از الصراف 

اآلل���ي. وسيش���ارك ط���الب المرحل���ة الثانوي���ة ف���ي 
مس���ابقة رواد األعم���ال الش���باب الس���نوية، المزم���ع 
عقده���ا بش���هر م���ارس، والت���ي س���تمنحهم فرص���ة 
العم���ل عل���ى خط���ط أعمال مبتك���رة ومتنوع���ة، مما 
ي���ؤدي لخلق مش���روع فريد يتم طرح���ه على لجنة 
التحكي���م المؤلفة من ممثلي بنك البحرين الوطني، 
الذين س���يقومون بدورهم بتقديم المشورة المهنية 

للطالب المش���اركين وحثهم عل���ى تحويل أفكارهم 
إل���ى فرص عم���ل محتملة. وقال رئي���س االتصاالت 
المؤسس���ية ببنك البحرين الوطني، هشام أبوالفتح 
“يس���عدنا أن نش���ارك ضم���ن المس���اعي الرامي���ة إلى 
تعزي���ز التعلي���م وريادة األعمال ف���ي المملكة، حيث 
يتمث���ل دورن���ا كعام���ل تمكي���ن وطن���ي ُيس���اهم في 
تعلي���م األطف���ال منذ الصغر عن قي���م وأهمية ريادة 
األعم���ال، ليتمكن���وا م���ن تطوي���ر أفكاره���م لألجيال 
القادم���ة. ونح���ن في بن���ك البحري���ن الوطني، ندعم 
المنافس���ة بروح رياضية بين الطالب لتكون وسيلة 
إعداده���م لمواجه���ة العال���م الحقيقي والس���ماح لهم 
بتحوي���ل أفكارهم إلى مش���اريع تجارية على أرض 
الواق���ع”. وم���ن جانبه���ا، قال���ت ماي���ا ح���رب مدي���رة 
مدرس���ة الحكمة الدولية: “نحن نس���عى إلى تشجيع 
الط���الب من جمي���ع الفئات العمرية عل���ى االنغماس 
بالفض���ول  اس���تثنائية مدفوع���ة  تعل���م  ف���ي رحل���ة 
والتح���دي ومس���توحاة من الش���غف والثق���ة، وذلك 

بغرض توسيع نطاق معرفتهم وتعزيز مهاراتهم”. 

أمل الحامد

دش���نت ش���ركة يوس���ف خليل المؤيد 
ا مركز فحص للمركبات  وأوالده رسميًّ
ا ف���ي معرض  الخفيف���ة الحدي���ث كليًّ

إنفينيتي الكائن في سترة،
العام���ة  اإلدارة  قب���ل  م���ن  معتم���د 
للم���رور. مرك���ز الفح���ص مؤه���ل م���ن 
قبل فاحصي���ن معتمدين ومحترفين 
م���ع عملي���ة سلس���ة وس���ريعة لفحص 
فاخ���رة  انتظ���ار  وصال���ة  المركب���ات 

للعمالء. 
وق���ال رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة 
يوس���ف خليل المؤي���د وأالده، فاروق 
بإط���الق  فخ���ورون  “نح���ن  المؤي���د 
مرك���ز فحص للمركب���ات الخفيفة في 
إنفينيتي الكائن في س���ترة. نأمل أن 
توفر هذه المبادرة تجربة اس���تثنائية 
درج���ات  بأقص���ى  عمالئن���ا  لخدم���ة 
المعتمدي���ن  فاحصين���ا  م���ع  الراح���ة 

والمحترفين”.

معتمد من قبل اإلدارة العامة للمرور

“يوسف المؤيد وأوالده” تدشن مركز فحص للمركبات الخفيفة

3.4
مليون دينار

اسم الشركة المتقدمة أقل عطاء )بالدينار( عدد العطاءات وصف المناقصة اسم الجهة

 Taqi Mohammed Albahrana
Trading Est 1,003,706 6 3C-300 SQMM AL 200M كابالت أرضية عالية الجهد

 Energya Cablesالمخازن المركزية
International 181,050 6 PT/CSD/MA/2022/008)LTC(كابالت أرضية منخفضة 

)1C 1000 SQMM CU )250M الجهد

شركه يوسف خليل المؤيد وأوالده 743,360 5 محوالت كهربائية

A.KARIM AL JAHROMI 
CONTRACTING CO.WLL 1,349,888.87 6 إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة سترة بمجمع 

604
وزارة األشغال

KINGDOM ASPHALT CO.W.L.L 2,043,153.17 6 الجنبية مجمع 575 – الجزء الشمالي )أعمال الطرق 
والصرف الصحي(

Gulf Feed Mill company 
Al-Ghurair Resorces LLC 646,656.66 2 توريد 3,225 طن علف دجاج بياض

الشركة العامة 
 Gulf Feed Mill companyللدواجن

Al-Ghurair Resorces LLC 144,829.33 2 توريد علف صيصان )بياضه(

جي أي أو كابيتل 120,000 1 استثمار أرض نادي الرفاع الرياضي وزارة شؤون 
الشباب والرياضة

Audience Systems Ltd 935,192 2 المقاعد اآللية لقاعة المؤتمرات بمشروع مركز المعارض 
الجديد

هيئة البحرين 
للسياحة 
والمعارض

 CONTRACT RESOURCES OIL
FIELD SERVICES LLC 80,390.00 3

إزالة القشار الفحمية والتنظيف )Pigging( ميكانيكا من 
أنابيب ساخن رقم 70F7001 عن طريق الصب في وحدة 

6VDU خالل عمليات إيقاف الوحدات في عام 2022

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

McKinsey & Company 
Inc. - Bahrain 1,259,600.00 5 تقديم خدمات استشارية للشركة شركة النفط والغاز 

القابضة



أعلنـــت زيـــن البحريـــن عـــن نتائجهـــا 
الماليـــة للربـــع األخير مـــن العام 2021 
والنتائج الماليـــة لكامل العام المنتهي 

في 31 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية الخاصة 
بالربع األخير من العام 2021، سجلت 
زيـــن البحريـــن أرباحا صافيـــة قدرها 
 1.699 مقابـــل  دينـــار  مليـــون   1.185
مليـــون دينـــار عـــن الفترة نفســـها من 
العـــام الماضـــي، أي بانخفاض نســـبته 
30 %، كمـــا انخفضـــت ربحية الســـهم 
مـــن 5 إلـــى 3 فلوس. فـــي حين بلغت 
دينـــار،  مليـــون   16.765 اإليـــرادات 
أي بزيـــادة نســـبتها 6.5 % مقارنـــًة بــــ 
15.739 مليون دينار للربع األخير من 
العام الماضي. أما األرباح التشـــغيلّية 
في فترة األشـــهر الثالثة، فقد وصلت 
إلى 1.403 مليون دينار، أي بانخفاض 
نســـبته 27.5 % عـــن 1.926 مليـــون 

دينار عن الفترة نفسها 2020.
وفيمـــا يخـــص النتائج الماليـــة لكامل 
العـــام، ســـجلت الشـــركة زيـــادة جيدة 

نســـبتها 3.1 % فـــي صافـــي أرباحهـــا 
لتصـــل إلى 5.572 مليـــون دينار للعام 
 2021 ديســـمبر   31 فـــي  المنتهـــي 
مقابـــل 5.405 مليون دينـــار في العام 
الماضـــي. وظلت ربحية الســـهم ثابتة 
اإليـــرادات  وبلغـــت  فلًســـا،   15 عنـــد 
64.784 مليـــون دينـــار بزيـــادة قدرها 
4.5 % مقارنًة بـ 61.992 مليون دينار 
فـــي العـــام 2020. فـــي حين ســـجلت 
نســـبته  ارتفاًعـــا  التشـــغيلّية  األربـــاح 
1.7 % لتصل إلـــى 6.45 مليون دينار 
مقابـــل 6.34 مالييـــن دينار فـــي العام 

الماضي.
وعلـــى مســـتوى الميزانيـــة العمومّية، 
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وصـــل 
في زين البحرين كما في 31 ديســـمبر 
دينـــار  مليـــون   78.87 إلـــى   2021
بزيـــادة بلغـــت نســـبتها 4.5 % مقارنة 
بــــ 75.482 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
العام 2020. وفـــي الوقت ذاته، بلغت 
قيمة أصول الشركة 131.077 مليون 
دينار مســـجلًة ارتفاًعا نســـبته 4.3 % 
عـــن 125.732 مليون دينـــار في العام 

 .2020
ويوصـــي مجلس إدارة زيـــن البحرين 

بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين 
بنســـبة 8 % من رأس المال المدفوع، 
بمـــا يعـــادل 8 فلـــوس للســـهم الواحد، 
الجمعيـــة  بموافقـــة  رهًنـــا  وذلـــك 

العمومية للشركة.
وتأتـــي هـــذه النتائج الســـنوية الطيبة 
البنيـــة  بفضـــل  األول  المقـــام  فـــي 
التحتية فائقة الجودة التي تتمتع بها 
الشـــركة، فضاًل عن االستثمار المكثف 
فـــي توظيـــف أحـــدث التقنيـــات على 
مـــدار العـــام، وهـــو ما ســـاعد الشـــركة 
على توسيع نطاق عروضها وخدماتها 

المبتكرة المقدمة للعمالء.

 الشيخ أحمد: زين تواصل تطوير 
البنية التحتية لشبكتها

وتعليًقا على هذه النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن 
علي آل خليفة “باعتبارها شريًكا جاًدا 
ومســـاهًما نشًطا في مسيرة النمو في 
المملكة، تواصل زين البحرين التزامها 
التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر  الراســـخ 
لشبكتها لتظل خدمات االتصاالت في 
البـــالد ضمن األكثر تقدًمـــا في العالم. 
للعـــام  الماليـــة  نتائجنـــا  أن  والشـــك 

2021 قد اســـتفادت إلى حد كبير من 
حلـــول البرودبانـــد المبتكـــرة والرائدة 
التـــي طرحتهـــا الشـــركة لعمالئنـــا من 
األفراد والشركات الصغيرة واألعمال، 
وهـــو ما لـــم يكـــن ليتحقـــق دون هذه 
االستثمارات طويلة األجل. كذلك كنا 
أول مشغل يقدم خدماته للعمالء في 
العديد من المناطق السكنية الجديدة 
في المملكة، وطرحنا ســـرعات اتصال 
توفيـــر وصـــول  كمـــا واصلنـــا  أعلـــى، 
مجاني لعمالء البرودباند المنزلي إلى 
الخدمات األساســـية مثـــل التعّلم عبر 
اإلنترنت والخيـــارات معقولة التكلفة 

لمبادرات العمل من المنزل”.
وتابـــع “حتـــى في ظل حـــال الغموض 
وعـــدم اليقين التي ســـادت األســـواق 
واصلـــت  الجائحـــة،  عـــن  والناجمـــة 
نموهمـــا  عمالئنـــا  وقاعـــدة  إيراداتنـــا 
الســـّيما مـــع اســـتمرار ارتفـــاع الطلب 
إلـــى  االتصـــاالت  خدمـــات  علـــى 
ونحـــن  مســـبوقة.  غيـــر  مســـتويات 
ندرك جيًدا أهمية شـــبكات االتصاالت 
المتنقلة ودورها الحيوي في الحفاظ 
علـــى اســـتمرارية األعمـــال والعمليـــة 
األفـــراد؛  بيـــن  والتواصـــل  التعليمّيـــة 
لـــذا فإننـــا ماضـــون قدًما فـــي التزامنا 
بإتاحـــة خدماتنا وجعلهـــا في متناول 

قطاعات أكبر من العمالء”.
“يظـــل  أحمـــد:  الشـــيخ  وأضـــاف 
االســـتثمار فـــي تنمية قدرات شـــباب 
هـــذه األمة إحدى أهـــم أولوياتنا. وقد 
شـــهدنا مشـــاركة قياســـية في )برامج 
زين لتمكيـــن الشـــباب( الثالثة، والتي 
الشـــباب  لتزويـــد  خصيصـــا  ُصممـــت 
البحريني بالمهارات الالزمة؛ لتحقيق 
النجـــاح المهني في ظل ســـوق العمل 
ســـريعة التغّيـــر والتطور. كمـــا واصلنا 
الناشـــئة  الشـــركات  منظومـــة  دعـــم 

المزدهرة في المملكة”.
وأشـــار إلـــى أن العـــام 2021 قد شـــهد 
إضفـــاء الطابع الرســـمي علـــى وظيفة 
االستدامة والشمولية الجديدة داخل 
زين البحرين، مـــع التركيز على تعزيز 
ثقافة الشمولية واألعمال المستدامة، 
مضيًفـــا أنـــه في إطـــار التزام الشـــركة 
التنميـــة  أهـــداف  بتحقيـــق  الراســـخ 
المســـتدامة التابعـــة لألمـــم المتحدة، 
قامـــت زيـــن البحريـــن بتوســـيع نطاق 
حملة “جمع وإعـــادة تدوير المخلفات 
اإللكترونّيـــة )e-Waste(” مـــن خـــالل 
عقـــد شـــراكات مـــع المجلـــس األعلـــى 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  للبيئـــة 

وغيرها من الجهات.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  واختتـــم 
تصريحـــه، قائاًل “ينصـــب تركيزنا في 
العـــام القادم على تنفيذ إســـتراتيجية 
شاملة ومتكاملة للشـــبكة؛ سعًيا لدفع 
عجلـــة التحـــّول الرقمـــي فـــي جميـــع 
أنحاء المملكة، وهو ما يدعمه التزامنا 
وتوســـعة  مبتكـــرة  منتجـــات  بطـــرح 
متمّيـــزة  خدمـــة  وتقديـــم  الشـــبكة 
للعمـــالء، فضـــال عـــن تعزيـــز الكفـــاءة 

التشغيلية”.

الصناعــة  برئاســة وزيــر  للســياحة والمعــارض  البحريــن  إدارة هيئــة  أقــر مجلــس 
والتجارة والســياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للســياحة والمعارض زايد 
الزياني في اجتماعه أمس ميزانية العام 2022، حيث قدم الرئيس التنفيذي للهيئة 
ناصر قائدي وعدد من مسؤولي الهيئة عرضا متكامال وتفصيليا لمشاريع وفعاليات 

الهيئة لهذا العام. 

وجـــرى خـــالل االجتمـــاع عـــرض الخطة 
التفصيليـــة لتســـويق البحريـــن ســـياحيا 
ووضعها على خارطة السياحة اإلقليمية 
والدولية، وذلك من خالل تنفيذ مبادرات 
فوريـــة من بينها توقيـــع اتفاقيات مع 37 
شـــركة ومكتبا ســـياحيا إقليميـــا وعالميا؛ 
األســـواق  إلـــى  الوصـــول  تعزيـــز  بهـــدف 
السياحية واستقطاب السياح اإلقليميين 
والدولييـــن خصوصـــا مـــن الـــدول األكثر 
تصديـــرا للســـياح، والوصـــول ألول مرة لـ 

19 سوًقا سياحية جديدة. 
وتطـــرق االجتماع أيضا إلى جهود الهيئة 
فـــي تعزيز العمـــل عن كثب مع الشـــركاء 
في القطاع السياحي من فنادق ومكاتب 

سفر ومختلف المنشآت السياحية.

واســـتعرض اجتماع مجلس اإلدارة أيضا 
نتائج عمـــل الهيئـــة للربع الثالـــث والرابع 
2021، وهـــي الفترة التي شـــهدت تكثيفا 
في األداء والمخرجات اقترن مع التعافي 
الحـــذر والمســـتمر للقطاع الســـياحي في 
البحريـــن والعالم. وتطـــرق االجتماع في 
إلـــى برنامـــج المشـــروعات  هـــذا اإلطـــار 
والمبـــادرات التـــي تزمـــع الهيئـــة تنفيذها 

خالل العام الجاري.
عـــن  الكشـــف  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
هيئـــة  ســـتنفذها  جديـــدة  مشـــروعات 
البحرين للســـياحة ألول مرة في األشـــهر 
المقبلـــة، من بينهـــا تنظيـــم فعالية “ذهب 
المنامـــة” فـــي ســـوق المنامة طوال شـــهر 
إطـــالق  إلـــى  إضافـــة  المقبـــل،  رمضـــان 

جوالت سياحية في سوق المنامة؛ بهدف 
إحيـــاء هـــذا المـــكان العريـــق بمـــا يضمـــه 
بيـــن جنباتـــه مـــن إرث ثقافـــي وحضاري 
ودينـــي وتجاري جاذب للزوار والســـياح، 
فضال عن “موســـم الشاطئ” في الصيف، 

وفعالية “ليالي رمضـــان”، جنبا إلى جنب 
مـــع الفعاليـــات التـــي أثبتـــت نجاحها في 
الســـنوات الماضية، ومن ضمنها مهرجان 
الطعام الذي سيقام في مارس 2022 في 

نسخة مطورة عن النسخ السابقة.

Calen-  وأكـــد االجتماع أيًضـــا أن منصة
dar.bh التـــي يجري تحديثهـــا وإثراؤها 
باستمرار من قبل هيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض  الفعاليـــات  جميـــع  تشـــمل 
والمهرجانـــات واالحتفـــاالت فـــي مملكـــة 

البحرين؛ لمســـاعدة الزوار والسياح على 
جدولـــة برامجهم الســـياحية والترفيهية 

بفاعلية.
وتطـــرق اجتمـــاع مجلـــس إدارة هيئـــة 
البحرين للسياحة والمعارض أيضا إلى 
المراحـــل المتقدمـــة التي وصلـــت إليها 
عمليـــات إنشـــاء وتنفيـــذ المشـــروعات 
الســـياحية الطموحـــة لـــدى الهيئـــة، بما 
فيهـــا واجهة الغـــوص البحريـــة، ومركز 
الصخيـــر،  فـــي  الجديـــد  المعـــارض 
وشـــاطئ  البحريـــن،  خليـــج  وشـــاطئ 
قاللي الذي ســـيتم افتتاحـــه هذا العام. 
كمـــا أكـــد االجتمـــاع المضـــي قدمـــا في 
تقديـــم كل مـــا يلـــزم؛ مـــن أجـــل دعـــم 
المزيـــد  الســـياحي وجـــذب  االســـتثمار 
من االســـتثمارات في القطـــاع، وتقديم 
مســـتعرضا  الالزمـــة،  التســـهيالت  كل 
عددا من المؤشـــرات اإليجابية في هذا 
المجال، ومن بينها أن البحرين ستشهد 
افتتاح تسعة فنادق بحلول نهاية العام 

الجاري.

حقــق المصــرف الخليجــي التجــاري أرباًحــا صافيــة عائــدة على مســاهمي الشــركة بلغــت 2.01 مليون دينار فــي الربع األخيــر 2021، 
مقارنة بأرباح بلغت 209 آالف دينار للفترة نفسها من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 862.7 % ويعود سبب االرتفاع بشكل رئيسي 
إلى االنخفاض في المخصصات بنســبة 106.3 %، ونظًرا لقيام المصرف بدفع األرباح مقابل رأس المال اإلضافي من الفئة األولى 
في الربع األخير 2021 فقد انعكس ذلك على ربحية الســهم حيث بلغت 1.222- فلســًا خالل الربع األخير من العام 2021 مقارنة مع 

3.265- فلسًا للفترة نفسها من العام 2020.

كمـــا أشـــارت النتائج الماليـــة إلى تحقيق 
المصـــرف أرباًحـــا صافيـــة عائـــدة علـــى 
مســـاهمي الشـــركة بلغت 10.85 ماليين 
دينـــار للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 
ديســـمبر 2021 مقارنـــة مع أربـــاح قدرها 
7.99 مليـــون دينـــار فـــي 2020 بزيـــادة 
نســـبتها %35.90، ويعود سبب االرتفاع 
فـــي صافـــي األرباح بشـــكل رئيســـي إلى 
تســـجيل المصـــرف زيـــادة فـــي إجمالـــي 
اإليـــرادات لتصل إلى 26.9 مليون دينار، 
مقابـــل 22.6 مليـــون دينار في 2020، أي 
بزيادة تقدر بنسبة %18.75، فيما بلغت 
ربحيـــة الســـهم 6.039 فلســـًا فـــي العـــام 
2021 مقارنـــة مـــع 6.409 فلســـًا في عام 
2020. وارتفـــع الربـــح قبـــل مخصصـــات 
االنخفاض فـــي القيمة بنســـبة 27.37% 
إلـــى 15.6 مليون دينـــار مقارنة مع 12.2 

مليون دينار في عام 2020.
ووصـــل إجمالي حقوق المســـاهمين إلى 
 2021 العـــام  146.3 مليـــون دينـــار مـــن 
مـــن  دينـــار  مليـــون   141.8 مـــع  مقارنـــة 
2020، بزيـــادة نســـبتها 3.19 %.  العـــام 
ومـــن جانب آخـــر، بلغ إجمالـــي النمو في 

لتصـــل   14.83% المصـــرف  موجـــودات 
إلـــى 1,166.2 مليـــون دينـــار مقارنـــة مع 
1,015.6 مليـــون دينار في العام 2020م، 
فيمـــا تمكـــن المصـــرف مـــن تحقيـــق نمو 
فـــي موجوداتـــه الســـائلة، والتي تشـــكل 
ـــا مـــا نســـبته 27.6 % مـــن إجمالـــي  حاليًّ
الموجـــودات، فيمـــا وصلـــت كفاية رأس 
المـــال إلـــى 19.31 %. إضافـــة إلى ذلك، 
تغطيـــة  نســـبة  علـــى  المصـــرف  حافـــظ 
ســـيولة بلغت %177.58، ونسبة صافي 
 %  105.28 بلغـــت  المســـتقر  التمويـــل 
للســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 
حقـــوق  علـــى  العائـــد  ووصـــل  2021م. 
المساهمين إلى 7.53 %، بينما بلغ العائد 
على الموجودات 1 %. األمر الذي ســـمح 
للمصـــرف باالســـتثمار فـــي الســـيولة عبر 
اســـتثمارات مميـــزة في الصكـــوك والتي 
تمتـــاز بعائـــد مرتفع ومخاطـــر منخفضة، 
وقـــد نجم عن هـــذه االســـتثمارات زيادة 
ملحوظـــة في محفظـــة الصكـــوك لتصل 
إلـــى 323.8 مليون دينـــار في عام 2021 
مقابـــل 261.1 مليـــون دينـــار فـــي عـــام 
2020، بنمـــو نســـبته 24 %. وفي الوقت 

ذاته، ســـجلت النتائج الماليـــة زيادة في 
اجمالـــي الودائع بنســـبة %17.65 لتصل 
إلـــى 911.55 مليـــون دينـــار، مقارنـــة مع 
774.81 مليون دينار من العام الماضي.

المصـــرف  إدارة  رئيـــس مجلـــس  وقـــال 
الخليجـــي التجـــاري، جاســـم الصديقـــي 
“لقد ســـجل المصرف خـــالل العام 2021 
نتائج الفتة أســـهمت في ترسيخ المكانة 
الرائدة التي يتبوأها كمؤسســـة مصرفية 
إسالمية تنتهج اإلبداع واالبتكار لتعزيز 
التجربـــة االســـتثنائية الُمقدمـــة للعمالء، 
اليـــوم  أصبـــح  المصـــرف  أن  ســـيما  وال 
تحـــت مظلة مجموعة اســـتثمارية رائدة 
فـــي المنطقـــة وهـــي “مجموعـــة جي إف 
إتـــش الماليـــة” بعـــد أن رفعـــت حصتهـــا 
مـــن ُملكية المصرف إلـــى 81.2 % إيماًنا 
منها بموقعـــه الُمتميز ومســـتقبله الواعد 
التـــي  الطموحـــة  إســـتراتجيته  نتيجـــة 
وضعها مجلـــس اإلدارة قبل ثالثة أعوام 
لفتح آفاق أوسع للنمو والتطور ليواصل 
ريادته في القطاع المصرفي اإلسالمي”.

وأضاف الصديقـــي “خالل العام الماضي 
برز المصـــرف الخليجـــي التجـــاري رائًدا 

مـــن رواد التحـــول الرقمـــي فـــي القطاع 
المصرفـــي لما حققه مـــن نجاحات بارزة 
في تبني العديد مـــن الُمبادرات الريادية 
المدروسة في هذا الشأن، والتي سيكون 
لهـــا انعكاســـات إيجابيـــة على اســـتدامة 
علـــى  والمحافظـــة  المصـــرف  عمليـــات 
ضمان عوائد مجزية للمساهمين الكرام. 
نحـــن علـــى ثقة بـــأن الُمنحنـــى اإليجابي 
لنتائجنـــا الماليـــة ســـيتواصل فـــي العـــام 
2022 مـــع التزامنا القوي في االســـتمرار 
على النهج الذي وضعناه لتعزيز التجربة 
بهـــا  التـــي يحظـــى  الفريـــدة  المصرفيـــة 
إيماننـــا  إلـــى  إضافـــة  الكـــرام،  ُعمالؤنـــا 
باســـتمرار تعافـــي االقتصـــاد البحرينـــي 
باالســـتناد إلـــى الرؤى واالســـتراتيجيات 

التي وضعتها الحكومة”.

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للمصـــرف، ســـطام القصيبـــي “لقد شـــكل 
للمصـــرف  فارقـــة  عالمـــة  العـــام2021 
ويرجع ذلك إلى النتائج المالية الُمتميزة 
القوائـــم  شـــهدت  حيـــث  حققهـــا،  التـــي 
الماليـــة الُموحـــدة لنهايـــة العـــام الماضي 
زيـــادة ملحوظـــة في إجمالـــي اإليرادات 
حيث حقق المصرف 26.9 مليون دينار، 
ُمقارنـــة مع 22.6 مليون دينـــار في العام 
2020، وهـــو مؤشـــر واضـــح علـــى األداء 
القـــوي لمختلف مجاالت أعمال المصرف 
والمدعوم باستراتيجية واضحة المعالم 
لتعزيـــز النجـــاح والتفـــوق، وقـــد انعكس 
ذلـــك فـــي تحقيـــق صافـــي أربـــاح عائدة 
 10.85 الشـــركة بواقـــع  علـــى مســـاهمي 
مليون دينـــار بحرينـــي، ُمقارنة مع 7.99 

مليون دينار في العام 2020، في الوقت 
الذي شـــهدنا ارتفاًعا ملموًســـا في جودة 

األصول”.
وأضـــاف القصيبي “لقـــد واصل المصرف 
خالل العـــام 2021 جهوده بالتوســـع في 
مجـــال رقمنـــة الخدمـــات التي يشـــهدها 
القطـــاع المصرفـــي فـــي المملكـــة بهدف 
ُمواكبـــة التطورات والتوجهـــات العالمية 
التكنولوجيـــا  ُتقدمـــه  ممـــا  واالســـتفادة 
الماليـــة مـــن خدمـــات وُمنتجات تســـعى 
تجربـــة  فـــي  نوعـــي  تحـــول  لتحقيـــق 
الُعمـــالء، وقـــد تجلـــى ذلك فـــي إطالقنا 
للنســـخة الجديدة من تطبيق “الخليجي 
علـــى  حرصنـــا  حيـــث  النقـــال”،  للهاتـــف 
توفير العديد مـــن الخدمات التي يتطلع 
إليهـــا عمالؤنـــا الكرام إلنجـــاز معامالتهم 
دون الحاجـــة إلـــى زيارة الفـــروع، وذلك 
وضعناهـــا  التـــي  الخطـــط  إطـــار  فـــي 
للخروج عـــن المفهوم التقليدي للصيرفة 
مـــع  مـــا يتماشـــى  بهـــا نحـــو  والوصـــول 
الممارســـات الحديثة فـــي مجاالت عمل 
ذلـــك  المختلفـــة، وقـــد شـــمل  المصـــرف 
تدشـــين الخدمات المصرفيـــة المفتوحة 
عبر منصـــة “خليجـــي 360” والتي ُتمكِّن 
العمـــالء من ربـــط حســـاباتهم المصرفية 
مـــع البنـــوك األخـــرى عبـــر هـــذه المنصـــة 
واالطـــالع على معلومـــات مجّمعة حول 

حساباتهم بكل سرعة وسهولة”.

5.572 مليون دينار صافي األرباح السنوية لـ “زين البحرين”

مجلس إدارة “السياحة والمعارض” يعتمد ميزانية 2022

10.85 ماليين دينار صافي األرباح السنوية لـ “المصرف الخليجي التجاري”

بزيادة 3.1 % .. توزيع 8 % من رأس المال المدفوع على المساهمين

بارتفاع نسبته 35.9 % بسبب زيادة إجمالي اإليرادات لتصل 26.9 مليون دينار

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

سطام القصيبيجاسم الصديقي
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اجتماع مجلس إدارة “البحرين للسياحة والمعارض”



أكــد عقاريــون ومقاولون ان تطبيق الالئحة الفنية لحديد التســليح ســيحقق 
اســتدامة فــي التنميــة العمرانيــة، بفضــل مســاهمته فــي إطالــة عمــر المباني 

وتقليل كلفة الصيانة وتنظيم عملية استيراد المنتجات.

والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  ــت  ــانـ وكـ
القرار  دخــول  مؤخرا  أعلنت  والسياحة 
بــإصــدار  الــخــاص   2021 لسنة   15 رقــم 
الالئحة الفنية لمنتجات حديد التسليح 
التنفيذ  حيز  الكربوني”  الصلب  “قضبان 

بتاريخ 29 يناير الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
أن  حجير،  خلف  البحرينية  المقاولين 
الفنية  ــالئــحــة  ال بــشــأن  ــرار  ــقـ الـ دخــــول 
لمنتجات حديد التسليح “قضبان الصلب 
خطوة  يعتبر  التنفيذ،  حيز  الكربوني” 
ــالح الـــســـوق وتــنــظــيــم  ــ مــهــمــة نــحــو إصـ
منتجات  وتـــــداول  وتــصــنــيــع  ــيــراد  اســت
من  القرار  أن  موضحا  التسليح،  حديد 
شأنه العمل على تطبيق أنظمة ومعايير 
الــســالمــة فــي الــمــنــشــآت الــعــمــرانــيــة في 
مملكة البحرين بما يحقق تنمية عمرانية 
المواطنين  سالمة  على  بالحفاظ  كفيلة 

والمقيمين.
وأشار حجير إلى أن القرار يضمن سالمة 
مواصفات حديد التسليح التى ترد إلى 
مطابقة  تكون  وأن  البحريني،  الــســوق 
لــلــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة بــالــفــحــوصــات 
الفيزيائية والكيماوية، منوها أن تفعيل 
الصلب  قضبان  مواصفات  على  الرقابة 
رفع  إلــى  يـــؤدي  أن  يمكن  ال  الــكــربــونــي 
ضبطها،  على  يساعد  مــا  بقدر  االســعــار 
داعيا إلى ضرورة المحافظة على صناعة 
الحديد المحلية وحمايتها من تداعيات 
االنخفاضات التى شهدتها تلك الصناعة 
العالمي واإلقليمي جراء  المستوى  على 

تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكد حجير أن قطاع اإلنشاء والقاوالت 
التسليح،  بحديد  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
على  يــؤثــر  تـــالعـــب   أو  عــائــق  أي  وأن 

الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة وقـــطـــاع الــمــنــشــآت 
أهمية  تأتي  هنا  ومن  السكان،  وسالمة 
الــمــوازنــة  تحقيق  يضمن  كــونــه  الــقــرار؛ 
أن  إلى  مشيرا  والمستهلك،  المنتج  بين 
البحرين واجــه  فــي  اإلنـــشـــاءات  قــطــاع 
تباطؤ  فـــى   تسببت  عــديــدة  تــحــديــات 
بينها  الماضية، من  الفترة  السوق خالل 
زيادة تكاليف تشييد المباني والعقارات 
مثل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، 
بجانب ارتفاع األجور اليومية للعاملين 
في المهن الحرفية، فضالً عن الشركات 
“الفري  عمال  على  تعتمد  التى  األجنبية 
المقاوالت  شركات  بدعم  مطالبا  فيزا” 
وتوفير  إجراءاتها  تسهيل  على  والعمل 
بما  مشاريعها  تنفيذ  من  إليه  تحتاج  ما 
دوره  ويلعب  القطاع  إنعاش  في  يسهم 

في خدمة االقتصاد الوطني. 

القرار جاء بعد دراسات مستفيضة

العقاري  الدليل  صاحب  قال  ذلــك،  الى 
البحرين  إدارة جمعية  مجلس  ورئيس 
“ال  العالي:  أحمد  عبدالعزيز  العقارية، 
شــك فــي أن الــنــظــام والــرقــابــة يــولــدان 
االستقامة. وانا كأحد مقدمي الخدمات 
المساندة في القطاع العقاري  في جانب 
سوق  الــتــزام  فــإن  العقارية،  الــوســاطــة 
مواد اإلنشاء بالمعايير والمقاييس التي 
في  المواد  هندسة  إدارة  أوال  تعتمدها 
بعد  جــاءت  والبلديات  األشغال  وزارة 
يصب  واعتمادها  مستفيضة  دراســات 
في سالمة وجــودة  اإلنــشــاءات بشتى 
الفحص  إدارة  حـــرص  وأن  صــنــوفــهــا، 
والتجارة  الصناعة  بــوزارة  والمقاييس 
واستخدام   مرور  عدم  على  والسياحة 
مــن خالل  إال  اإلنشائية  الــمــواد  مــن  أي 

ســوف  الــمــعــتــمــدة  للمعايير  مطابقتها 
يــنــعــكــس عــلــى مــتــانــة وجـــــودة الــبــنــى 
عمرها  ــة  وإطــال المملكة  فــي  التحتية 
ــودة الــمــنــشــآت الــعــقــاريــة الــكــبــيــرة  ــ وجـ
مما  أيضا  الصغيرة  والمباني  والشاهقة 
يسهم في استقرار األسعار على جميع 
الُصعد وأيًضا على إطالة أعمار المباني 
والمنشآت وتقليص عدد مرات وفترات 
تكاليفها،  تــوفــيــر  ــتــالــي  وبــال الــصــيــانــة 
لمدد  العقارات  أسعار  ثبات  عن  فضال 
أو حسابات  السريع  التهالك  من  أطول 
ومما  المحاسبية  العمليات  في  الهالك 
التقييم  ايجابا على عمليات  سينعكس 
ينتج  و  الطويل،  المدى  على  للعقارات 
في  والمقاييس  بالمعايير  االلتزام  عن 
وليست  ــشــاء  واإلن الــبــنــاء  مـــواد  جميع 
وحــديــد  التسليح  حــديــد  عــلــى  حــصــرا 
“هي  مضيفا  فــقــط”،  الثقيلة  المنشآت 
مع  سينتج  مــا  الــى  عامة  نظرة  مجرد 
والتطبيق  االلـــتـــزام  مــن  الــوقــت  ــرور  مـ
على  االســــواق  على  ــك  ذل سينعكس  و 

المدى المتوسط والبعيد”.

غش في السلعة أم متطلبات 

خليجية موحدة؟

لشركة  التنفيذي  المدير  قــال  جانبه،  من 
ــمــدهــون، إن  ــعــارف الــعــقــاريــة، طــاهــر ال ت
ــمــا شـــيء إيــجــابــي وليست  ــة دائ ــرقــاب “ال
يجب  ولكنها  المواطنين،  وتنفع  مشكلة 
هـــذه  فــــي  ــار  ــعـ لـــأسـ ــا  ــعـ رفـ تــعــنــي  أن ال 
الــســلــعــة االســتــراتــيــجــيــة، مــوضــحــا “إن 
الفنية  الالئحة  عليها  نصت  التي  الرقابة 
الخصائص  على  تكون  التسليح  لتحديد 
لحديد  أصـــال  ــمـــوجـــودة  والـ ــمــطــروحــة  ال
خصائص  هــنــاك  أن  تعني  وال  التسليح 
“نظام  أن  ــى  إل مشيرا  مــضــافــة”،  جــديــدة 
حديد التسليح أو صفائح الحديد الصلب 
ذات  المباني  يتحمل  معتمد  عالمي  نظام 
الشاهقة   الــمــتــعــددة  واألدوار  الــطــوابــق 
الكثير”،  يكلف  فيه  تالعب  أي  فإن  لذلك 
مضيفا “ال أعرف إن كان القرار جاء جراء 
حوادث وتالعب قد حدث أم أنه بناء على 
توجهات خليجية بمواصفات موحدة في 
هذه الصناعة”، موضحا المهم في األمر أن 
ال تؤدي الرقابة الى رفع األسعار من قبل 

بعض الشركات المصنعة والموردة.
فـــي مجموعة  ــا  ــن ــدي “ل الــمــدهــون  وتـــابـــع 
تعارف ثالث شركات هي تعارف العقارية، 
طبيعة  والتنفيذ،  والتصميم  والمقاوالت، 
البناء والتشييد، معرفة  عملنا في مجال 
ليست من  الحديد  خصائص ومواصفات 
للمباني  والمنفذ  المشرف  المهندس  مهام 
فــهــو يــعــلــم وخــبــيــر فــي كــمــيــات الــحــديــد 
المستخدمة في المباني على سبيل المثال  
ولــيــس مــطــلــوبــا مــنــه مــعــرفــة خــصــائــص 
وجودة الحديد المستخدم، لذا فإن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة هي المنوط 
علما  األكثر  وهي  والتفتيش،  الرقابة  بها 
بــأوضــاع الــســوق ومــا اذا كــان قــد حدث 
الحديد  قضبان  استخدامات  في  تالعب 
الصلب أم أن القرار جاء بناء على توجه 
كما  موحدة،  مواصفات  العتماد  خليجي 
أن شركات تصنيع وتوريد الحديد معنية 

بهذا القرار بالدرجة األولى”.
من جهته، قال مستشار جمعية المقاولين 
واإلنشاء  العقار  لجنة  عضو  البحرينية، 
هشام  البحرين،  وصناعة  تجارة  بغرفة 
القرارات  النوع من  “نأخذ مثل هذا  مطر 

األعــمــال  مجتمع  على  وتــأثــيــره  بــظــاهــره 
الفنية،  والــالئــحــة  ــقــرار  ــال ب الــعــالقــة  ذي 
المنتج  القرار هو رفع جودة  فظاهر هذا 
ومصلحة المستهلك ودعم جودة اإلنتاج 
أمــر يحسب  التنفيذ وهــذا  ورفــع كــفــاءة 
وال  التنفيذية  والــالئــحــة  ــقــرار  ال لمصدر 
الناحية  ومن  القرار،  متخذ  عليه  يؤاخذ 
الفنية فالقرار إيجابي ومفيد جدا أما من 
التسليح  حديد  فسعر  التجارية  الناحية 
وقواعد  العالمية  التقلبات  على  يعتمد 
الــعــرض والــطــلــب والــتــغــيــيــر فــي السعر 
معروف للعامة في حال الطلب المتزايد 
أما غير ذلك فالتالعب  في األسعار سهل 
الجهات  من خالل  وكشفه  إليه  الوصول 
على  المحاسبة  عبر  المسؤولة  المعنية 
الضارة  السلبية  اآلثــار  لتفادي  المخالفة 
الــقــرار  هـــذا  تنفيذ  عــن  تنتج  ربــمــا  الــتــي 
لــذا فــإن الجهات  في قطاع اإلنــشــاءات. 
ما   إذا  دور  لها  يكون  أن  يجب  المعنية 
حـــدث اخــتــالف وارتـــفـــاع مــفــاجــىء في 
األسعار والذي تكون أضــراره على عامة 
الناس وعلى قطاع اإلنشاءات على وجه 

الخصوص.
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عقاريون: تطبيق الالئحة الفنية لحديد التسليح يحقق استدامة التنمية العمرانية
القرار يطيل عمر المباني ويقلل كلفة الصيانة وينظم استيراد المنتجات

العالي: ال شك أن 
النظام والرقابة 

يولدان االستقامة

مطر: رفع جودة 
المنتج وكفاءة 

التنفيذ ومصلحة 
المستهلك

المدهون: 
مواصفات الحديد 

ليست من مهمات 
المهندس المنفذ

حجير: القرار يسهم 
فى استقرار أسعار 

حديد التسليح

إعداد: عزوز علي
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خلف حجيرطاهر المدهونهشام مطرعبدالعزيز العالي

حول
العالم

ــنــت شـــركـــة مــلــكــيــة لــالســتــثــمــار،  أعــل
بصفتها مدير ومشغل صندوق ملكية 
ــت، عـــن توقيع  ــ عـــقـــارات الــخــلــيــج ري
جديد  عقار  على  لالستحواذ  اتفاقية 
مليون   335 بقيمة  الصندوق  لصالح 
ريال )89.3 مليون دوالر ( غير شاملة 
لالستثمار”،  “ملكية  وأفادت  الضريبة. 
ــداول الــســعــوديــة”،  ــ ــ فـــي بــيــان لــهــا “ت
التجاري  الــجــادة  عقار  هو  العقار  بــأن 

بمدينة  قرطبة  بحي  الواقع  الفندقي 
الرياض. وذكرت أن العقار مدر للدخل 
ومــتــنــوع األنــشــطــة يــقــع عــلــى طريق 
بــالــقــرب مــن طــريــق المطار  الــثــمــامــة 

منها  تأجيرية  على وحدات  ويحتوي 
مــطــاعــم ومــقــاه ومـــعـــارض ومــكــاتــب 

وفلل وفندق 5 نجوم.
وسيتم تشغيل الفلل والفندق من قبل 
المشغل العالمي “راديسون بلو” حسب 
االتفاقية الموقعة مع المشغل لمدة 15 
سنة. وتبلغ مساحات البناء في العقار 
األرض  ومساحة  مــربــع،  متر  ألــف   33

21.671 ألف متر مربع.

دبي  لسوق  استثنائيًا  أداء   2021 الماضي  الــعــام  أظهر 
شهر  حققها  التي  واألرقــــام  بالنتائج  مــدعــومــًا  الــعــقــاري، 
ديسمبر الفائت، سواء على صعيد المبايعات العقارية، أو 
أرقام المؤشر الشهري، إذ شهد ديسمبر تسجيل مبايعات 
مليار   15.68 بقيمة  مبايعة   5.601 إلــى  وصلت  عقارية 
خالل  العقارية  التصرفات  ارتــفــاع  في  ساهم  ما  درهــم، 
مليار   300 بقيمة  تصرفًا   84.196 مــن  أكثر  إلــى   2021
اإلطــالق، في  األعلى على  السنوية  القيمة  وهــي  درهــم، 

تاريخ اإلمارة.
 1.156 لـ  اإلجمالي  المؤشر  تسجيل  أيضًا  ديسمبر  شهد 
منذ  األعلى  يجعله  ما  درهــمــًا،   1.115.937 بسعر  نقطة 

فبراير 2019 من حيث أرقام المؤشر، واألعلى من حيث 
القيمة منذ أغسطس 2018. حسب بيانات النسخة الثانية 
والعشرين من المؤشر الرسمي ألسعار البيع في دبي، الذي 

أطلقته “أراضي دبي” بالتعاون مع “بروبرتي فايندر”.

تسعى مجموعة التطوير العقاري الصينية شيماو لبيع قرابة 
المجموعة  تسعى  وقت  في  األصــول،  من  دوالر  مليار   12

لجمع األموال ووضع حد لمشكالتها المتعلقة بالسيولة.
وتواجه شركات العقارات الصينية صعوبات منذ بدأت بكين 
للديون  حد  لوضع  إجــراءات  تنفيذ  األخيرة  السنوات  في 
المضاربة  تفشي  إلــى  إضــافــة  الــقــطــاع،  هــذا  فــي  المفرطة 
االستهالكية، ما وضع ضغوطا هائلة على االقتصاد األوسع.

ومن بين أبرز الشركات العقارية التي تواجه أزمة سيولة، 
بأكثر  والمثقلة  السداد  عن  المتخلفة  إيفرغراند  مجموعة 

من 300 مليار دوالر من الديون. وتسعى شيماو لتسليم 34 
مشروعا في 17 مدينة، من بينها بكين وشنغهاي وهانغجو، 

حسبما ذكر موقع كايشين الثالثاء.
وفندقية،  وتجارية  سكنية  مباني  األصـــول  تلك  وتشمل 

حسبما نقل الموقع عن مستندات.
وتقدر شيماو قيمة 15 من تلك المشاريع بنحو 42.2 مليار 
يوان )6.65 مليارات دوالر( فيما المشاريع الـ19 األخرى إما 
األولى،  تزال في مراحلها  أو ال  الشركة  مملوكة جزئيا من 

وتبلغ قيمة االستثمار 32.5 مليار يوان.

ملكية ريت تستحوذ على عقار بالرياض مقابل 89 مليون دوالر

دبي: تصرفات عقارية بقيمة ضخمة في 2021

“شيماو” الصينية تسعى لبيع 12 مليار دوالر من األصول العقارية

ــار وزيـــر  ــ اســتــقــبــلــت إيــجــل هــيــلــز دي
المتحدة،  بالمملكة  الدولية  التجارة 
المملكة  وسفير  جــايــاورديــنــا  رانــيــل 
المتحدة لدى مملكة البحرين، السفير 
مــســتــشــاري  وكــبــيــر  ــد  ــونـ درمـ رودي 
ماتيفا  إميليا  واالستثمار،  التجارة 
سميث، ضمن جولة تعريفية بأنحاء 

مشروع مراسي البحرين. يأتي ذلك 
لتعزيز  الــبــلــديــن  مــن جــهــود  كــجــزء 
المملكتين،  بين  التجارية  العالقات 
ــــى فــــرص  ــل وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــ
التعاون المشترك في مجال التجارة 

واالستثمار.
الرئيس  الــوفــد  استقبال  فــي  وكـــان 

التنفيذي لشركة ديار المحرق، أحمد 
علي العمادي، وعاطف عظيم المدير 
هيلز  إيــجــل  فــي  والعمليات  الــمــالــي 
ديار، حيث قام الوفد باالطالع على 
الرئيسي  المخطط  مشاريع  أحــدث 
والتعرف عن كثب على خطط إيجل 

هيلز ديار القادمة.

ــه من  ــان إنـ ــادق خـ ــنــدن صــ ــال عــمــدة ل قـ
المستحيل معاقبة المالك الروس من دون 
داعيًا  يمتلكونها،  التي  األصــول  معرفة 
بوعدها  لــلــوفــاء  البريطانية؛  الحكومة 
للملكيات  ســجــل  بــإنــشــاء  قطعته  ــذي  الـ
وزارة  اقترحت  كما  للعقارات،  األجنبية 
ــرة  وزيـ وكـــانـــت   .2013 الـــعـــام  ــة  ــخــزان ال
خارجية بريطانيا، ليز تروس، قد هددت 
على  عقوبات  بفرض  الماضي  األســبــوع 
الروسي فالديمير بوتين  الرئيس  حلفاء 
لــنــدن، في  الــذيــن يملكون عــقــارات فــي 
حال غزت القوات الروسية أوكرانيا، لكن 
بحسب الخبراء، قد يصعب ذلك؛ بسبب 
امــتــالك الكثير مــن الـــروس عــقــارات في 

لندن من خالل شركات وهمية.
التي  الدولية  الشفافية  منظمة  وقــالــت 

تكافح الفساد إن روسًا متهمين بالفساد 
يمتلكون  الكرملين،  مع  لهم  بعالقات  أو 
 1.8( إسترليني  جنيه  مــلــيــار   1.5 نــحــو 
مليار يورو، ملياري دوالر( بشكل عقارات 

في بريطانيا.

المبالغ اإلجمالية  وقرابة مليار جنيه من 
تمتلكها شركات في “مالذات سرية” هي 
البحار،  وراء  ما  بريطانية  أراٍض  أيضًا 
البريطانية  الــعــذراء  الــجــزر  وخــصــوصــًا 
وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.

وفد بريطاني يطلع على أحدث مشاريع 
المخطط الرئيسي إليجل هيلز ديار

عقبة أمام لندن لمعاقبة مالك العقارات الروس
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أو   3 هناك  أن  معين،  أسامة  االستثماري،  المستشار  ^رأى 
4 أسهم تستحوذ على التداوالت في البورصة في شهري يناير 
البنك األهلي  )ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  وفبراير وهي أسهم شركة 

المتحد، ومجموعة جي إف إتش المالية.
وذكر معين، في برنامج البحرين في أرقام، والذي يبث مباشرة 
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  أن سهم شركة  “البالد”،  من مقر صحيفة 
أعطى زخًما للتداول في بورصة البحرين ألنه يمثل واحًدا من 
أن  مؤكًدا  المال،  رأس  حجم  حيث  من  بالبورصة  األسهم  أكبر 
سهم ألبا حالًيا األكثر سيولة وتوقًعا لألرباح لذا فهو األفضل في 

السوق.
وركزت فقرة تحليل أداء البورصة األسبوعي على عودة المؤشر 
العام لبورصة البحرين مع مطلع فبراير الجاري لتسجيل مكاسب 
بارتفاع  نقطة   1,824 عند  الماضي  األســبــوع  تـــداوالت  ليغلق 
نسبته 0.92 %. وواصلت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( تصّدرها 
وحتى  الجديدة  السنة  بداية  منذ  القيمة  حيث  من  للتداوالت 
من  أكثر  إلــى  أسهمها  قيمة  ارتفعت  حيث  الــمــاضــي،  األســبــوع 
مليون و202 ألف دينار، وبنسبة حوالي 35 % من قيمة األسهم 

المتداولة وبكمية قدرها مليون و 344 ألف سهم. 
وعن العوامل التي جعلت التداوالت بالبورصة تعود إلى التعافي 
في شهر فبراير، أوضح معين أنه منذ شهر ديسمبر الماضي نشهد 
تطوًرا بعمليات البيع والشراء في بورصة البحرين، خصوًصا أن 
إلى  المستثمر  شهر ديسمبر عادة هو شهر شراء األسهم وينظر 
األسهم الموجودة والتي باإلمكان أن يتم فيها توزيع أرباح ولذا 
يبدأ الشراء في ديسمبر، مشيًرا إلى أن الهدوء يبدأ في شهر يناير 

المستثمرين  تتم من خالل  التي  والشراء  البيع  عمليات  بعد  أو 
الذين يودون الحصول على أرباح سريعة وليس لمدد طويلة.

تداوالت شهر يناير إيجابية 

وتابع أن شهر يناير انتهى بارتفاعات وانخفاضات ولكن 
العام  كــان  كما  جــًدا  كبير  بشكل  إيجابي  شهر  كــان 

الماضي نتائجه إيجابية جًدا.
الحالي  أن ما يحدث في شهر فبراير  إلى  ولفت 
هو ليس تعافًيا فقط، ولكن عمليات تصحيح، ألن 
ويتركها حتى  األسهم  يشتري  العادي  المستثمر 

يتم  الشهر  وهــذا  اآلن،  أربــاحــا  يحقق 
للشركات  المالية  النتائج  فيه إعالن 

بالبورصة،  المدرجة  والمؤسسات 
األربــاح، مشيًرا  إلى  النظر  ويتم 

أســهــم   4 أو   3 وجــــــود  إلـــــى 
الــتــداوالت  عــلــى  تستحوذ 

الشهر  لهذا  البورصة  في 
أيًضا  الماضي  والشهر 

ألمنيوم  وهي شركة 
ــا(،  ــ ــب ــ الـــبـــحـــريـــن )أل

ــي  ــلـ ــنـــك األهـ ــبـ الـ
الــــــمــــــتــــــحــــــد، 
جي  مجموعة 
إتـــــــش  إف 

المالية التي كان لها مكان ممتاز في هذا المجال، مؤكًدا أن هنالك 
ولكنه  وتعاٍف،  أرباح سريعة  لتحقيق  ا  آنيًّ وبيًعا وشراًء  انتظاًرا 

تعاف نسبي بعض الشيء.
عمليات  أن  معين  أوضــح  التصحيح،  بعمليات  المقصود  وعــن 
واألداء  السهم  إلــى  النظر  تــم  إذا  تكون  دائــًمــا  التصحيح 
المستثمرين يجدون أن  الكثير من  العام فهنالك  خالل 
السهم يكون به ارتفاع فتحدث عمليات بيع لتحقيق 
أرباح فينخفض السعر، واآلن عند العودة إلى الشراء 
تصحيح  عملية  فتحصل  المترقبة  النتائج  بسبب 
مرة  االرتــفــاع  إلــى  فيعود  السهم  لسعر  أساسية 
أخرى وليس من خالل عمليات البيع.
ألبا  شركة  سيطرة  عن  وبسؤاله 
على األسهم المتداولة لخمسة 
وتقديراته  متتالية،  أسابيع 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ لـــتـــحـــركـــات األسـ
أن  معين  أجـــاب  فــبــرايــر، 
زخًما  أعطى  “ألبا”  سهم 
بورصة  فــي  لــلــتــداول 
السهم  ألن  البحرين 
يمثل واحًدا من أكبر 
األســـهـــم الـــمـــوجـــودة 
بــالــنــســبــة لــحــجــم رأس 
مشيًرا  ــبــورصــة،  ال مـــال 
إلى أن سهم ألبا لم يكن 

عليه تداول كبير في السنوات الماضية بسبب بعض األمور منها 
اآلن  الشركة  سهم  أن  إلــى  الفًتا  اإلنــتــاج،  في  وزيـــادة  تغييرات 
متداولة  األسهم  من  كبيرة  كمية  ولــه  األسهم  أقــوى  من  أصبح 
ويتمتع بسيولة جيدة جًدا، فسهم ألبا يتوقع أن يكون في هذا 
العام من أفضل األعوام أللبا في البورصة، فتزداد عملية التداول 
للبيع يشترى بسرعة ألن عليه سيولة وإذا  السهم  إذ عند طرح 
أربــاح  لتحقيق  وشــراء  بيع  لديه طرفي  فــإن  بشكل جيد  ارتفع 
طويلة أو أرباح آنية، مؤكًدا أن سهم الشركة اآلن األكثر سيولة 

واألكثر توقًعا لألرباح لذا فهو األفضل في السوق.

االستحواذات أو االندماجات

بــاإلعــالن األخــيــر في  المالية  الــســوق  تــأثــر  أمــا بخصوص مــدى 
قطاع التأمين باستحواذ “سوليدرتي” على “تآزر”، فأكد معين أن 
االستحواذات أو االندماجات أو عمليات الشراء دائًما يكون لها 
أثر إيجابي جيد جًدا على السوق ألن هذا االستحواذ أو االندماج 
يمثل شركة جديدة أكبر مما كانت عليه في السابق، مشيًرا إلى 
مؤسستين  بين  تكون  االندماجات  أو  االستحواذات  أحياًنا  أنه 
إحداهما مدرجة في البورصة واألخرى غير مدرجة في السوق 
تضيف  فإنها  السوق  في  المستحوذة  الشركة  إلى  النظر  تم  إذا 
السوق،  في  أكبر  على حصة  وتستحوذ  مال جديًدا  رأس  أيًضا 
فدائًما أي استحواذ أو عمليات دمج يكون لها أثر إيجابي جًدا 
في السوق ألنها تزيد من حجم السوق أواًل وأيًضا تزيد من كمية 
تــداول يؤثر  زيــادة  السوق، واالندماج أصاًل عملية  التداول في 

ا على السوق. إيجابيًّ

ــا سهـم “ألبــا” األكثــر سيـولـة وتوقًعــا لألربـاح حاليًّ
4 أسهم تستحوذ على تداوالت بورصة البحرين... معين:

business@albiladpress.com
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قدر الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين اإلنتاجية، أكبر جعفري، الخسائر العالمية سنوًيا؛ بسبب حرمان النوم بـ 1.2 تريليون 
دوالر، وسترتفع في العام 2030 لتصل إلى 1.7 تريليون دوالر والذي يعادل 10 % من االقتصاد األميركي.

الــســاعــة ببرنامج  وركـــزت فــقــرة حــديــث 
والــذي يبث مباشرة  أرقــام،  البحرين في 
اقتصاد  على  ــبــالد”،  “ال صحيفة  مقر  مــن 
النوم خصوًصا، إذ أوضح جعفري أن قلة 
وإربــاك  اقتصادية  كلفة  لها  يكون  النوم 

لإلنتاجية.
ــح  ــن تــعــريــف اقــتــصــاد الـــنـــوم، أوضـ وعــ
وقد  مــألــوف،  غير  “مصطلح  أنــه  جعفري 
ركزنا على الموضوع لمالحظتنا أن هنالك 
ناهيك  للجميع،  النوم  نوعية  في  تدهورا 
عــن الــعــامــلــيــن فــي االقــتــصــاد، وبــالــتــالــي 
تتأثر مساهمتهم بتأثر النوم سلًبا، مشيًرا 
باالقتصاد  الــنــوم  عــالقــة  لتأكيد  أنــه  إلــى 
إذ  االقــتــصــاد،  هــو  مــا  تعريف  أوال  يجب 
عوامل  فيها  تنصب  بوتقة  االقتصاد  إن 
والصحة  واإلســكــان  التعليم  مثل  كثيرة 
الــمــال، ويتم قياس  إلــى ذلــك ومنها  ومــا 
فمثال  الــمــالــي،  بالعنصر  االقــتــصــاد  حجم 
اآلن  العالمي  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
الناتج  البحرين  دوالر، وفي  تريليون   94
بلغ   2021 الــعــام  فــي  اإلجــمــالــي  المحلي 
على  ــا  ــوًي ســن ونــعــمــل  دوالر،  مــلــيــار   37
النمو  اســتــمــرار  أجــل  مــن  زيـــادة حجمه؛ 

االقتصادي.
حالًيا  االقتصادي  النمو  أن  جعفري  وذكر 
متدٍن في كل أنحاء العالم عموًما، إال أن 
 3 بين  ما  تتراوح  االقتصادي  نمو  نسبة 

إلى 7 %، ووصلت في الصين 11 %.
وأشـــار إلــى وجـــود 3 عــوامــل تــؤثــر على 
ــي: عــامــل الــمــال،  الــنــمــو االقــتــصــادي، وهـ
والعامل  الفنية،  التحتية  البنية  عامل 
)العمالة(  البشري  العنصر  إن  إذ  البشري، 
زيادة  في  دوًرا محورًيا ومحكًما  يلعب 

النمو االقتصادي، ويشكل تأثيره ثلثي 
الموارد  من   %  64 وتحديًدا  التأثير 
البشرية، و20 % تأثير البنية التحتية، 
أنه  إلــى  مشيًرا  الــمــال،  تأثير   % و16 

من  االقتصادي  النمو  لــزيــادة 
أداء  زيــــــادة  الــــضــــروري 

العنصر البشري.
ن جعفري أن هنالك  وبيَّ
مباشرة  طــرديــة  عالقة 
ــيــن إنــتــاجــيــة  ــة ب ــويـ وقـ

الــعــنــصــر الــبــشــري والــحــالــة الــصــحــيــة لــه، 
كعامل رئيس، الفًتا إلى أن نحو 51 % من 
البالغين عالمًيا يعانون قلة النوم، وبالتالي 
في  االقتصاد  على  سلبي  تأثير  له  يكون 
حال معاناتهم من قلة النوم أو اضطراب 

النوم.
ــًمـــا  ــادات تــســعــى دائـ ــتــــصــ وأكـــــد أن االقــ
أعلى  هو  لما  العاملين  بمساهمة  لالرتقاء 
من المعدل األساسي. وقد عرفت منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة الــمــعــدل األســـاســـي بأنه 
العاملون  ينجزه  الــذي  اإلنتاج  معّدل  هو 
ليوم  كمعدل  إجــهــاد  دون  مــن  المؤهلون 
ملمين  يكونوا  أن  بشرط  ورديــة  أو  عمل 
وبشرط  معينة  عمل  بأساليب  وملتزمين 
على  وا  ينكبُّ لكي  محفزين؛  يــكــونــوا  أن 

عملهم.
وأشار إلى أن المعدل األساسي مكشوف 
الصحية،  للعوامل  كبير  وبشكل  ومــهــدد 
وهي: اإلجهاد، االلتزام، التحفيز، المثابرة 
استعمال  اإلنتاجية،  قياس  )االجــتــهــاد(. 
الثابتة والمتغيرة هو الستعادة  العالوات 

الطاقة، إذ إن هنالك 12 عالوة ثابتة 
و41 عالوة متغيرة.

النوم  قلة  أن عالوة  إلى  ولفت 
قياس  تــدرج ضمن عملية  لم 
اإلنــــتــــاجــــيــــة وصـــيـــانـــة 
ــيــــس  ــ الـــــصـــــحـــــة، ول

أو  قلة  لــمــوضــوع  منسقة  ــة  دراسـ هنالك 
ــنــوم فــي الــبــحــريــن، قلة  الــحــرمــان مــن ال
أو الــحــرمــان مــن الــنــوم مــوضــوع لــم يتم 
الــكــشــف عــنــه وفـــي أغــلــب األحـــيـــان يتم 

تداوله كأمر جانبي هامشي وغامض.

إيقاع الساعة البيولوجية مهدد 
باالضطرابات

وذكر جعفري أن إيقاع الساعة البيولوجية 
متصاعد  بــشــكــل  بـــاالضـــطـــرابـــات  مــهــدد 
ومطرد، والكثير من الدول تواجه تفاقًما 
الــنــوم في  فــي مشكلة حــرمــان  مـــطـــرًدا 
السنوات العشر المقبلة )2030( وتصاعًدا 
لذلك،  نتيجة  االقتصادية  الخسائر  فــي 
الــمــســار،  نــفــس  تــحــذو  الــبــحــريــن  ومملكة 
في  السبب  عازًيا  منخفضة،  بشدة  ولكن 
ذلك إلى أن نمط الحياة آخذ نحو الحياة 
24 ساعة في أيام األسبوع )24 / 7( في 
يكن  ولـــم  المعيشة  جــوانــب  مــن  الكثير 
محصوًرا كما في السابق في العمل بنظام 
ألن  النوم؛  قلة  من  قلقه  مؤكًدا  النوبات، 
وقويا،  ومباشرا  طرديا  تأثيرا  له 
الوضع  يتدهور  أن  متوقًعا 
ــثـــر خــــالل الــخــمــســيــن  أكـ
عاًما المقبلة قبل أن يبدأ 

بالتحسن.
ــى أن  ــ ولـــفـــت جــعــفــري إل
على  تعمل  الــشــركــة 

عــاًمــا، وتشمل   15 الــمــؤشــرات منذ  رصــد 
قلة  عــن  الناجمة  االقــتــصــاديــة  الخسائر 
النوم، وهي كاآلتي: حرمان النوم مسؤول 
عن 40 % من حوادث السيارات، مرضى 
أكثر  مــرات   10 معرضون  الــنــوم  حــرمــان 
النوم يضعف  العمل، حرمان  لإلعاقة في 
اإلنسان  مشاعر  )تقييم(  فهم  من  )يقّلل( 

)الضعف اإلدراكي(.
أكثر  إلى أن اإلنتاجية تعني عمل  وأشــار 
بــأقــل مــا يمكن، وأقـــل قــدر من  مــا يمكن 
الجهد والوقت البشري، ومرضى الحرمان 
ــول فـــي جميع  ــ ــا أطـ ــ ــاًت ــ يــســتــهــلــكــون أوق
األحـــــوال، واألضـــــرار عــلــى اإلنـــتـــاج على 
إلى  الفًتا  نسبًيا،  كبير  وبتصاعد  الـــدوام 
تشكل  التي  البشرية  الــمــوارد  طاقات  أن 
االقتصادي  النمو  على  التأثير  من   % 64
تتأثر طاقاتهم بقلة النوم، وبالتالي تكون 

مساهماتهم في اإلنتاج سلبية.
وقدر جعفري الخسائر العالمية 
سنوًيا بسبب حرمان النوم 
دوالر،  تــريــلــيــون   1.2 بــــ 
وسترتفع في العام 2030 
تريليون   1.7 إلــى  لتصل 
يعادل  الرقم  وهذا  دوالر، 

10 % من االقتصاد األميركي الذي يقدر 
 1.7 أن  مؤكًدا  دوالر،  تريليون   20 بنحو 
تريليون دوالر يعد رقما كبيرا جًدا لعامل 
متعددة  ناهيك عن وجود عوامل  واحد، 

في مواقع أخرى.

ضرورة وجود دراسة مستفيضة 

لحرمان النوم

ــات أو إحــصــاءات عن  وعــن وجــود دراسـ
الخسائر االقتصادية من ظاهرة قلة النوم 
ــنــوم، أوضـــح جعفري  ال أو الــحــرمــان مــن 
أنــه تــم إجـــراء دراســـة فــي أحــد المصانع 
قلة  أن  رصــد  وتــم  البحرين،  مملكة  فــي 
الــنــوم تـــؤدي إلــى زيـــادة حجم األخــطــاء 
وسوء  اإلنــتــاج،  خط  وتعطل  العمل،  في 
التفاهم بين العاملين، إال أنه لفت لضرورة 
لظاهرة حرمان  دراسة مستفيضة  وجود 
األطــبــاء  أن جمعية  إلـــى  مــشــيــًرا  الــنــوم، 
خالله  وألقيت  مؤتمًرا  نظمت  البحرينية 
ــمــوضــوع، وهنالك  ال مــحــاضــرة عــن هـــذا 
للجهات  مقترحات  ــدي  “ولـ تــوجــه  حــالــًيــا 
المضر  النوم  لعنصر قلة  لالنتباه  الرسمية 

لالقتصاد والمجتمع”.

لعنصر  ــمــقــتــرحــات  ال ــرز  ــ أبـ واســـتـــعـــرض 
والمجتمع،  باالقتصاد  المضر  الــنــوم  قلة 
أي  في  أنــه  المالي،  الجانب  في  وأبــرزهــا 
استثمار يجب أن تكون العناصر متكاملة 
واالستقرار،  واالجتماع  والتعليم  الصحة 
“مع األسف، الكثير من الدراسات العنصر 
المالي هو المهيمن رغم أنه تأثيره 16 %”، 
البشري؛  بالعنصر  االهتمام  لزيادة  داعًيا 
 %  64 يمثل  االقتصاد  على  تأثيره  ألنــه 
لذلك يجب أن يكون خبراء علم االجتماع 
ضمن إعداد دراسات الجدوى االقتصادية 

وعدم ترك األمر لالقتصاديين فقط.
ودعا لتشكيل لجنة عمل لدراسة قلة النوم 
االقتصاد،  على  وتأثيرها  النوم  وحرمان 
تــكــون مكونة  أن  يــجــب  الــلــجــنــة  ــذه  وهــ
فقط  ولــيــس  كــكــل  المعنية  الــجــهــات  مــن 
أن  متوقًعا  االقتصاديين،  أو  المصرفيين 
هذا األمر سيساهم في الحد من المشكلة. 
إلعادة  مكان  تخصيص  جعفري  واقترح 
غرفة  تحول  بحيث  للموظفين،  الحيوية 
لمكان مخصص للنوم، كما اقترح االلتزام 
باإلرشادات الصحية وعدم تناول الطعام 
بعد الساعة 7 مساء لما له من تأثير على 

جودة النوم.

الخسائر العالمية للحرمان من النوم بحلول 2030
قلة الراحة لها كلفة اقتصادية وتربك اإلنتاجية ... أكبري:

1.7
تريليون دوالر
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64 % تأثير 
العامل البشري 

على النمو 
االقتصادي

حرمان النوم 
مسـؤول عـــن 

40 % من حوادث 
السيارات

51 % من 
البالغين عالمًيا 
يعانون من قلة 

النوم
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رجــال أعمــال: “منــح اإلقـامـــة الذهبيــــة” 
يستقطـب المستثمريـن ورؤوس األمـوال للبحــرين

ثمن رجال أعمال ومصرفيون إطالق اإلقامة الذهبية في البحرين والتي أعلن عنها أمس مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدين مساهمة هذا القرار في تعزيز تنافسية 
المملكة بوصفها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش والدراســة، وبيئة حاضنة للكفاءات المتميزة، موضحين أهمية القرار 
في خلق بيئة اســتثمارية مســتقرة للمســتثمرين، مشــيرين إلى أن القرار من شأنه جذب رواد ورجال األعمال الذين يمتلكون 

مشاريع اقتصادية، وأصحاب الموهبة أو المهارة أو الريادة في مجاالت العلوم والمعرفة أو الرياضات المختلفة.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال رجــل األعــمــال 
ــمــؤيــد إن “عـــــدًدا كــبــيــًرا من  ــاروق ال ــ فـ
المستثمرين  والــمــتــقــاعــديــن  األجـــانـــب 
بالبحرين  الدائمة  اإلقامة  في  يرغبون 
الذهبية  اإلقـــامـــة  مــنــح  ــرار  قــ وإطــــاق 
خطوة نشكر عليها سمو رئيس مجلس 
الــقــرار  أن  مضيًفا  وقــيــادتــنــا”،  الــــوزراء 
سينعش القطاع العقاري بشكل كبير كما 
فعل في البلدان التي طبقت القرار من 

ا. ا ومهنيًّ قبل واستفادت اقتصاديًّ
وأوضــــح الــمــؤيــد أن “الـــقـــرار مــن شأنه 
ورؤوس  ــمــســتــثــمــريــن  ال اســـتـــقـــطـــاب 
ــوال فـــي عـــدة قــطــاعــات، كــمــا أن  ــ ــ األم
الــذهــبــيــة( ســيــســتــفــيــد منها  ــة  ــامــ ــ )اإلق
الهايبرماركت  التجزئة وأصحاب  قطاع 
القطاعات  وجميع  السيارات  ومعارض 

الخدمية بمملكة البحرين”.
وأضاف “طالبنا منذ فترة بالقرار ومنح 
إقــامــة ذهــبــيــة  ألي شخص يــرغــب في 

ــعــيــش بــالــبــحــريــن وأصـــحـــاب الــمــهــن  ال
ــبـــاء والــمــهــنــدســيــن فــي مــجــاالت  واألطـ
هــنــدســة الــكــمــبــيــوتــر واإللــكــتــرونــيــات 
والتكنولوجيا  والــكــهــربــاء  والــبــرمــجــة 
الــحــيــويــة، والــحــاصــلــيــن عــلــى شــهــادات 
تــخــصــصــيــة فـــي الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
األوبــئــة  عــلــم  أو  الضخمة  الــبــيــانــات  أو 
ــدان كــثــيــرة  ــل ــب والـــفـــيـــروســـات، أســــوة ب

طبقت القرار واستفادت منه”.
السلوم،  أحــمــد  النائب  أكــد  جانبه،  مــن 
ــرار اإلقـــامـــة الــذهــبــيــة ومــدى  أهــمــيــة قــ
وجعل  تحفيز  فــي  اإليــجــابــي  تــأثــيــره 
مملكة البحرين وجهة أساسية ألصحاب 
رؤوس األموال وتشجيعهم على إقامة 

المشاريع على أرضها.
ــان مــــن ضــمــن  ــ وأضـــــــاف أن الــــقــــرار كـ
غرفة  سعت  التي  والمطالب  األهـــداف 
تحقيقها،  في  البحرين  وصناعة  تجارة 
في  ستساعد  الذهبية(  “)اإلقــامــة  قائًا 

منح امتيازات خاصة ألصحاب رؤوس 
ــاب األمـــاك  ــحـ األمــــــوال الــكــبــيــرة وأصـ
المتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة  أسوة 
أن  مؤكًدا  السعودية”  العربية  والمملكة 
هذا سيساعد في نمو االقتصاد الوطني.
واســتــطــرد الــســلــوم “نــشــجــع هـــذا األمــر 
ــوة إيـــجـــابـــيـــة تـــجـــاه  ــطــ ونـــعـــتـــبـــره خــ
المستثمرين في قطاعات مثل العقارات 
بــاإلضــافــة إلـــى أصـــحـــاب الــمــهــن الــتــي 
الوقت  فــي  البحرين  مملكة  تحتاجها 

الجاري”.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكــد  بـــدوره، 
اإلبـــــــداع لــلــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر- 
البحرين، خالد الغزاوي أن طرح البحرين 
البحرينيين  لــغــيــر  الــذهــبــيــة”  ــامـــة  “اإلقـ
يسهم في جذب مزيد من االستثمارات 
ويدعم النمو االقتصادي ويرفع معدالت 
ع مــن مسيرة  اإلنــتــاج واالبــتــكــار ويــســرِّ
والعلمية  والثقافية  االجتماعية  النهضة 

التي تشهدها المملكة.
وأشار الغزاوي إلى أن هذا الطرح يعزز 
أيًضا من سمعة ومكانة مملكة البحرين 
للكفاءات  وحاضًنا  جاذًبا  بلًدا  بصفتها 
المميزة والنادرة من جميع أرجاء العالم، 
ــود عــنــاصــر ذات إمــكــانــات  ــ ــال “وجـ وقــ
عــقــلــيــة وعــلــمــيــة عــبــر مــنــحــهــم اإلقــامــة 
ــوف يــمــثــل إضــافــة نوعية  الــمــمــيــزة سـ
لاقتصاد خصوًصا وللمجتمع البحريني 

عموًما”.
واعــتــبــر فــي هـــذا الــســيــاق أن “اإلقــامــة 
الذهبية” لغير البحرينيين من شأنه دعم 
تسريع  نحو  الوطنية  التوجهات  جهود 
التحول الرقمي، وتطوير قطاعات مثل: 
والطاقة  االصطناعي  والــذكــاء  الفضاء 
ــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة  ــمــســتــدامــة وال ال
وغيرها، إضافة إلى جذب رواد األعمال 
مزايا  من  يستفيدون  الذين  المميزين 
يسهمون  لكنهم  البحرين،  فــي  اإلقــامــة 
فــي تــطــويــر االقــتــصــاد ورفــــع مــعــدالت 

االستهاك.

مــن جانبه، قــال رجــل األعــمــال يوسف 
صــاح الــديــن “إعـــان مجلس الـــوزراء 
الذهبية  اإلقامة  تأشيرات  منح  إطــاق 
مــــبــــادرة مــهــمــة ســتــســاهــم فــــي خــطــة 
البحرين  لمملكة  االقــتــصــادي  التعافي 
وتدعم وتعزز تطوير مختلف القطاعات 
االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــعــقــاريــة”، 
موضًحا أنها ستفتح المجال الستقطاب 
إلــى  عــوائــلــهــم  مــع  جـــاّديـــن  مستثمرين 
ا  محليًّ مكانتها  مــن  يــعــزز  مــا  المملكة 
زيــادة  إلــى  بــاإلضــافــة  ــا  ا ودولــيًّ وإقليميًّ
ــلــمــواطــنــيــن والـــفـــرص  فــــرص الــعــمــل ل
ــتــجــار ورجــــــال األعـــمـــال  ــل الـــتـــجـــاريـــة ل

والمطّورين العقاريين.
وأضاف صاح الدين “)اإلقامة الذهبية( 
ــام مختلف  ــاًقـــا واســـعـــة أمــ ســتــفــتــح آفـ
ــتــجــاريــة  ــمـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة وال الـ
والــســيــاحــيــة والــصــنــاعــيــة والــريــاضــيــة 
هذه  أن  معتقًدا  والعلمية”،  والصحية 
مصادر  لتنويع  بداية  ستكون  المبادرة 
الدخل وستؤدي إلى مواكبة التشريعات 

اإلقليمية والدولية وستساهم في إبراز 
المميز  البحرين الجغرافي  موقع مملكة 
ا وجّذاًبا لانطاق إلى  لتكون مركًزا مهمًّ

مختلف دول المنطقة والعالم.
مــن جــهــتــه، أشـــاد رجـــل األعــمــال خلف 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــائـــب  نـ حــجــيــر 
بإعان  البحرينية  المقاولين  جمعية 
الـــوزراء  في جلسته أمس عن  مجلس 
تأتي  والــتــي  الذهبية،  اإلقــامــة  إطـــاق 
ضمن خطة التعافي االقتصادي، مؤكدًا 
انتعاش  فــي  سيسهم  ــان  اإلعـ هــذا  أن 
لما  البحرين  العقاري فى مملكة  القطاع 
يمثله من قيمة مضافة فى هذا القطاع 

الحيوي. 
الذهبية  اإلقـــامـــة  أن  حــجــيــر  وأوضــــح 
المملكة  استراتيجيات  مع  اتساقًا  تأتي 
وهي  الوطني  االقتصاد  لدعم  البحرين 
لجذب  التحفيزية  الــخــطــط  مــن  جـــزء 
رؤس األموال مشيرًا إلى أن الهدف من 
كفاءة  تعزيز  هــو  الــمــبــادرات  هــذه  مثل 
القطاعات االقتصادية ومن بينها قطاع 
العقارات واإلنشاءات إلى جانب تحفيز 
الـــكـــفـــاءات  عــلــى الــبــقــاء واســتــمــراريــة 
بالنفع على مختلف  بما يعود  اإلنتاجية 
مسارات التنمية والتطور التى تشهدها 

مملكة البحرين.

1.3 مليون دينار لتعيين مستشار لشركة النفط والغاز القابضة

“ألبا” سهم “ديناري” بعد ارتفاع صاروخي بالبورصة
دليل على ثقة المستثمرين بعد األداء القوي للشركة

أغلق سهم شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” خالل تداوالته اليومية عند مستوى تاريخي 
ألول مــرة مــع بلوغــه مســتوى دينــار واحــد ليكــون ثانــي ســهم “دينــاري” فــي الســوق. 
وافتتح الســهم في تداوالت أمس عند 970 فلســًا، لكنه حقق ارتفاعًا ليغلق عند دينار 

واحد، حيث جرت صفقات بقيمة تفوق النصف مليون دينار خالل تداوالت أمس.

ويصـــل أعلى ســـعر عرضـــه المســـتثمرون 
لبيـــع الســـهم علـــى لوحـــة األوامـــر قبيـــل 

اإلغاق عند دينار واحد وستين فلسا.
وال يوجـــد ســـوى ســـهم واحـــد إضافة إلى 
“ألبـــا” الذي بلغ ســـعره دينار أو يفوق ذلك، 
وهـــو ســـهم شـــركة “إيـــه بـــي إم تيرمينالز 

البحرين” والذي بلغ 1.23 فلس.
والتـــداوالت  القياســـي  االرتفـــاع  وجـــاء 
التاريخيـــة بعـــد أداء حافـــل للســـهم فـــي 
قياســـية  بنتائـــج  مدفوعـــة   2021 العـــام 

تحققهـــا الشـــركة بقيـــادة رئيـــس مجلـــس 
آل  ســـلمان  بـــن  دعيـــج  الشـــيخ  اإلدارة 
خليفـــة، وبفضـــل حزمـــة من المشـــروعات 
علـــى  الشـــركة  تنبتهـــا  التـــي  والمبـــادرات 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة؛ لزيـــادة اإلنتاج 
ورفـــع الكفـــاءة، فـــي حين ســـاعد تحســـن 
ظـــروف الســـوق وزيـــادة الطلـــب وارتفاع 
أســـعار األلمنيوم في تحسين هامش ربح 

الشركة.
وكان مســـتثمرون قـــد تنبـــؤا بـــأن تحقـــق 

 2021 العـــام  فـــي  مبهـــرًا  أداء  الشـــركة 
وتوقـــع  الشـــركة.  فـــي  ثقـــة  يعكـــس  مـــا 
أرباحـــا  الشـــركة  تحقـــق  أن  مســـتمثرون 

صافيـــة قد تتجـــاوز الـ 300 مليـــون دينار، 
وهو مســـتوى قياسي بالنســـبة ألي شركة 

بحرينية.

 علي الفردان

فـــي جلســـة  شـــركات   5 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس على مناقصة لشـــركة النفط 
والغـــاز القابضـــة؛ لتقديـــم خدمات 
أقـــل  وكان  للشـــركة،  استشـــارية 
عطاء لشـــركة مكنزي آند كومباني 

انك - البحرين بنحو 1.3 مليون دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 3.2 مليون دينار.
ووفـــق وصف المناقصة، فإن شـــركة النفط والغاز القابضة تســـعى لتعيين مستشـــار 
يتمتـــع بخبـــرة في قطاع الطاقة )ســـواء الوقـــود األحفوري أو المســـتدام(، وحوكمة 
الشـــركات واإلســـتراتيجية الســـيادية؛ للمســـاعدة فـــي تطويـــر إســـتراتيجية وطنية 
للطاقـــة فـــي البحريـــن، ونمـــوذج تشـــغيل داعـــم وإســـتراتيجية تحويلية للشـــركات 
الصغيرة والشـــركات التابعة لها. كما تنافســـت 3 شـــركات على مناقصة لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو(؛ إلزالة القشـــار الفحمية والتنظيـــف )Pigging( ميكانيكا من أنابيب 
ســـاخنة رقـــم 70F7001 عـــن طريق الصب في وحـــدة )6VDU(، وســـيتم تنفيذ ذلك 
خـــال شـــهر ســـبتمبر 2022 وذلك خال عمليـــات إيقاف الوحدات فـــي العام 2022، 
وكان أقل عطاء بنحو 80.4 ألف دينار. ولتنفيذ نطاق العمل، اشترطت “بابكو” على 
المقـــاول توفيـــر القوى العاملـــة والمعـــدات واآلالت في الموقـــع، والتحضير لتركيب 

قاذفة التنظيف )Pigs( والمستقبات على طرفي الملف لكل ممر.

أمل الحامد

هبة محسن

  “منح إقامة ذهبية” أسوة ببلدان 
كثيرة طبقت القرار واستفادت منه

أكدوا أنه مطلب طال انتظاره ويمثل إضافة نوعية لالقتصاد ولمجتمع المملكة عموًما

والتجزئـــة والعقـــار  كالســـياحة  نوعيـــة  قطاعـــات  إلنعـــاش  مفيـــدة  الذهبيـــة”  “اإلقامـــة   

 أحمد السلوم

فاروق المؤيد

يوسف صالح الدين

خالد الغزاوي


