
وافق وزير األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني 

على مقترح مجلس بلدي 
الجنوبية بإقرار رسوم وقدرها 

300 فلس لدخول حديقة محمد 
بن فارس الواقعة بمجمع 927 

بخامسة الجنوبية.

شارك بنك البحرين الوطني  «
)NBB( مؤخًرا في مراسم افتتاح 

ملعب حديقة عين قصاري 
الواقعة في منطقة البالد القديم، 
كجزء من مبادرة “مالعب الفريج” 

التي وّجه إلطالقها سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة.

قال مصدر مطلع أمس األربعاء  «
ا يزور إسرائيل  إن مسؤوًل سودانيًّ

ا سعًيا لتعزيز العالقات  حاليًّ
في خضم أزمة سياسية يمر بها 

السودان ومع تصاعد الضغط 
الغربي من أجل العودة إلى 

الحكم المدني.

الفنانة الشيخة هال تبدع تجربة  «
جديدة في اللون والشكل، ومتى 
ما وقف المتلقي أمام أي لوحة 

من لوحاتها فسيشعر بقوة 
تراسل فطرّي بين العين واأللوان 

وإيقاع التكوين، إنها فنانة تحاور 
العالم باأللوان.

أعلنت حلبة البحرين الدولية  «
“موطن رياضة السيارات في الشرق 

األوسط” اليوم عن طرحها لتذاكر 
التجارب الرسمية والتحضيرية 
لنطالق الموسم الجديد 2022 

من بطولة العالم للفورمول1، في الفترة من 10 حتى 12 مارس المقبل، 
وسيتمكن الجماهير من حضور آخر يومين من التجارب.

كشـــف مركـــز أبحـــاث البرلمـــان فـــي طهـــران عـــن تزايـــد أعـــداد 
اإليرانييـــن تحـــت خـــط الفقر إلـــى 28 % مقارنة بــــ 18 % العام 

.2021
وتتعالى االحتجاجات منذ أشـــهر؛ بســـبب الضغوط االقتصادية 

التي يعانيها المواطنون اإليرانيون، ومنهم المعلمون.
ومنـــذ أشـــهر يطالـــب المعلمـــون بزيـــادة رواتبهم لتعـــادل 80 % 

مـــن رواتب أعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعات، لكـــن الحكومة 
والبرلمان وعدا بزيادة 20 إلى 25 % في رواتب المعلمين فقط، 

إال أن السلطات لم تِف بوعودها.
يشـــار إلـــى أنـــه وبحســـب الفصل الســـادس مـــن وثيقـــة التحول 
األساســـي في قطاع التعليم التي أقّرها المجلس األعلى للثورة 
الثقافية العام 2011، يجب تحديد رواتب المعلمين على أساس 

الكفاءة، لكن هذه الخطة لم تنّفذ بعد.

أكـــدت فعاليـــات وطنيـــة رفضهـــا لتصريحات المدعو حســـن نصر هللا 
األمين العام لحزب هللا اللبناني اإلرهابي، رافضين تدخالته المستمرة 
فـــي شـــؤون مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعـــاون، وأشـــاروا في 
تصريحات صحافية أمس إلى أن مملكة البحرين هي دولة الدســـتور 
والقانـــون ويتمتع المواطن والمقيم فيها باألمن واألمان واالســـتقرار، 
وبحرية الرأي والفكر والتعبير. وقال الكاتب ســـعيد الحمد “إن الكالم 

الـــذي أطلقـــه زعيم حـــزب هللا اإلرهابي هـــو محاولة يائســـة وترحيل 
الكوارث التي حلت بلبنان والشعب اللبناني إلى الخارج، وتحديدًا هو 
يحـــاول يائســـًا ترحليها إلى دول خليجنا العربيـــة ومنطقتنا”. وأكدت 
رئيس مركز المنامة لحقوق اإلنسان المحامية دينا اللظي أن الخطاب 
التحريضـــي لإلرهابي حســـن نصر هللا الذي يمثل إيـــران في لبنان لن 
يكون مجديًا، ولن يلقى صدًى واضحًا لدى البحرينيين الرافضين ألي 

تدخل في شؤونهم المحلية.

وقت الشاي في ليلة باردة

هذه هي السنة الثالثة على التوالي 
المواطنـــون  فيهـــا  يحـــرم  التـــي 
بموســـم  التمتـــع  مـــن  والمقيمـــون 
التخييـــم فـــي بـــر الصخيـــر بســـبب 
واحترازاتهـــا  كورونـــا  جائحـــة 
الوقائية. لو توجهنا إلى بر الصخير 

هذه األيام، ال سيما في إجازة نهاية 
األســـبوع، باإلمكان مشاهدة بعض 
الناس في مخيماتهم لكنها ليســـت 
الحياة التي اعتاد عليها الناس منذ 
سنين في عطلة الربيع... حيث البر 

“عامر”.

إقبال كبير على المخيمات الخاصة والحجوزات “فل”

عتمــــــــــــــــــــــد  ا
إدارة  مجلس 
دلمون  شركة 
للدواجـــن فـــي اجتماعـــه المنعقد 
يـــوم أمـــس األربعـــاء الموافـــق 9 
الماليـــة  البيانـــات   2022 فبرايـــر 
المدققـــة للســـنة المنتهيـــة في31 

ديسمبر 2021.

“دلمون للدواجن” 
تعلن نتائجها 

المالية للعام 2021
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“الحلبة” تطرح تذاكر التجارب الرسمية للفورموال 1هال بنت محمد.. تحاور العالم باأللوانمبعوث سوداني بإسرائيل“الوطني” شريًكا في “مالعب الفريج”300 فلس لدخول حديقة محمد بن فارس
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برئاســـة رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بنت عبـــد هللا زينل، وحضور وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفة آل خليفـــة، عقدت لجنتا الخدمات 
والفريـــق  والشـــورى  النـــواب  بمجلســـي 
الحكومي اجتماعا مشتركا أمس عن بعد، 
بمشاركة أعضاء اللجنتين، وممثلي وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني، والهيئة العامة 

للتأمين االجتماعي.
أهميـــة  تنـــاول  الـــذي  االجتمـــاع  وخـــالل 
علـــى  والحـــرص  التقاعديـــة  الصناديـــق 
حقـــوق  لحفـــظ  اســـتدامتها  تحقيـــق 
المتقاعدين والمشـــتركين وضمان قدرتها 

المســـتقبلية،  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى 
تـــم تأكيد مـــد عمـــر الصناديـــق التقاعدية 
وضمان اســـتدامتها والحفاظ على حقوق 

المتقاعدين والمؤمن عليهم.
ووفق التعديالت، ال تخفيض بالمعاشـــات 
التقاعديـــة، وال تغييـــر علـــى ســـن التقاعد 
االعتيـــادي، وإضافـــة 5 ســـنوات تحفيزية 
اختياريـــة فوق الســـن التقاعـــد االعتيادي 
لمـــن يرغـــب فـــي الوصـــول إلـــى معـــاش 
غيـــر  وإدخـــال   ،%  90 بنســـبة  تقاعـــدي 
البحرينييـــن من خـــالل احتســـاب مكافأة 
التأميـــن  نظـــام  فـــي  الخدمـــة  نهايـــة 

االجتماعي.

ال تخفيض للمعاشات التقاعدية وال تغيير في سن التقاعد
إضافة سنوات تحفيزية اختيارية توصل المعاش إلى 90 %... اتفاق حكومي نيابي:

إدخال األجانب في نظام التأمينـات 
عبر احتسـاب مكافأة نهاية الخدمـة

المنامة - بنا

تنفيـــًذا لتوجيهات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفـــة، الرئيس 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري 
بتقديـــم  اإلنســـانية  لألعمـــال 
عاجلـــة  إنســـانية  مســـاعدات 
الســـوريين  الالجئيـــن  إلـــى 
فـــي ظـــل الظـــروف المناخيـــة 
منهـــا  يعانـــون  التـــي  القاســـية 
خـــالل أشـــهر الشـــتاء، على أن 
تتولى المؤسسة برئاسة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، مهمة 
اإلشراف على هذه المساعدات 
المؤسســـة  وّقعـــت  اإلنســـانية، 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
لشـــؤون  الســـامية  والمفوضية 

الالجئيـــن فـــي عمـــان بالمملكة 
اتفاقيـــة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
لتقديم مساعدات عاجلة لدعم 
األشـــقاء الالجئيـــن الســـوريين 
في المملكة األردنية الهاشمية، 
وســـتدعم المؤسســـة بموجـــب 
ألـــف   100 حوالـــي  االتفاقيـــة 

الجئ سوري في األردن.

مساعدات نقدية عاجلة لـ 100 
ألف الجئ سوري في األردن

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف دول خيارها السالم
المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
اســـتقباله  لـــدى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
القائـــم بأعمال مســـاعد وزيـــر الخارجية 
األميركي لشـــؤون الشـــرق األدنى يائيل 
المبرت، أن التحديات المعاصرة تتطلب 
تكاتف الدول التي تؤمن بالســـالم نهجًا 
وخيـــارًا إســـتراتيجيًا ومواجهة األفكار 
واإليديولوجيـــات الهدامـــة التـــي تغذي 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقباًل القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنىالكراهية والتطرف واإلرهاب. )٠٢(

المنامة - وزارة الداخلية

دعت مديرية شـــرطة جسر الملك 
فهـــد باإلدارة العامـــة ألمن المنافذ 
جميع المســـافرين عبر الجسر إلى 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد 
لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا، التـــي 
الطبـــي،  الوطنـــي  الفريـــق  أقرهـــا 
ومن بينها تقديم شـــهادة الفحص 
 ”PCR“ المختبري لفيروس كورونا
وما يفيد تلقي المسافر، اللقاحات 

المقررة بموجب هذه التدابير.

الجميـــع علـــى  المديريـــة  وحثـــت 
االلتـــزام بالقانون وتقديم شـــهادة 
صحيحـــة  مختبـــري،  فحـــص 
وقانونية، منوهة إلى أن أي واقعة 
تزويـــر فـــي هـــذا الشـــأن، جريمـــة 
يعاقـــب عليها القانـــون، وقد يصل 
عقوبتهـــا إلى 10 ســـنوات، كما أن 
مـــن يقـــوم بتقديم المســـاعدة في 
هـــذه الجريمـــة يعتبـــر شـــريكًا في 

ارتكابها.

”PCR“ جسر الملك فهد: 10 سنوات لتزوير الـ
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اإلنجازات الُمحرزة من ثمار المشروع اإلصالحي لجاللة الملك

الحمر: نستهدف خالل “شراكة” بناء 16 ألف وحدة سكنية
أكـــد وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر فـــي 
مداخلة هاتفية له على تلفزيون البحرين 
أن ميثـــاق العمل الوطني أســـس لمرحلة 
جديـــدة لتاريـــخ البحريـــن المعاصـــر، من 
خـــالل مـــا تضمـــن مـــن مبـــادئ وأســـس 
أصبحـــت بمثابـــة برامـــج عمـــل، وّثقتهـــا 
الحكومـــة، وحرصـــت علـــى تنفيذها عبر 

السنوات الماضية.
وأضـــاف الحمـــر “إن البحريـــن حصـــدت 
ثمار هذه البرامج، من خالل المكتســـبات 
التـــي تحققـــت والتـــي يشـــهدها الجميع، 
خصوصًا ما تحقق على الصعيد الســـكني 

خالل األعوام الماضية”.
اإلســـكانية  اإلنجـــازات  “إن  وأردف 
المحـــرزة من ثمـــار المشـــروع اإلصالحي 
لجاللة الملك، ورعايته للملف اإلســـكاني، 
ويعكـــس االهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، والذي 
حظـــي بإشـــادة أمميـــة كبيـــرة، عبـــر نقل 
تجربـــة البحريـــن ونجاحهـــا فـــي تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وتحديـــدًا 

الهدف الحادي عشـــر”. وواصل ”استكماالً 
لذلـــك، رّكزنا فـــي األعـــوام الماضية على 
تنفيـــذ أمـــر جاللـــة الملـــك، ببنـــاء 40 ألف 
وحـــدة ســـكنية، هـــذا األمـــر الـــذي يعتبـــر 
من أبـــرز المحطات التي مـــّرت بها وزارة 

اإلسكان منذ التأسيس”.

وزير السكان بمداخلته

عبدالرحمن جمشير
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إبراهيم النهام

المنامة - بنا

فعاليات وطنية لـ نصراهلل: منافق وعميل ومحاوالت زرع الفتن لن تنطلي على أحد
دبي - العربية.نت

برلمان طهران: تزايد أعداد اإليرانيين تحت خط الفقر

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تنفيـــًذا لتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 
إنســـانية  مســـاعدات  بتقديـــم  اإلنســـانية 
عاجلـــة إلـــى الاجئيـــن الســـوريين في ظل 
الظـــروف المناخية القاســـية التـــي يعانون 
منهـــا خال أشـــهر الشـــتاء، علـــى أن تتولى 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  برئاســـة  المؤسســـة 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، مهمة 
اإلشـــراف على هذه المساعدات اإلنسانية، 
وقعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
والمفوضية الســـامية لشؤون الاجئين في 
عمـــان بالمملكة األردنية الهاشـــمية اتفاقية 
لتقديـــم مســـاعدات عاجلة لدعم لألشـــقاء 
الاجئين الســـوريين في المملكـــة األردنية 
الهاشمية. وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة خالص الشـــكر 
والتقديـــر إلى جالة عاهل الباد على دعم 
جالتـــه لعمـــل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية ومواقف جالته المشرفة تجاه 
الشـــعوب  مـــن  والمنكوبيـــن  المحتاجيـــن 
والـــدول الشـــقيقة والصديقة فـــي مختلف 
دول العالـــم انطاقًا من الروابط اإلنســـانية 
الجامعة بين مختلف شعوب العالم، مشيدًا 
ســـموه بتوجيهات جالته السامية واللفتة 
األشـــقاء  لمســـاعدة  الكريمـــة  اإلنســـانية 
العـــون  يـــد  ومـــد  األردن،  فـــي  الســـوريين 
والمساعدة لهم لتخفيف المعاناة الحياتية 
التي يمرون بها في ظل الظروف المناخية 
الصعبة التي يمرون بها خال أشهر الشتاء 
لهـــذا العـــام والـــذي شـــهد انخفاضـــًا حـــاّدًا 
فـــي درجـــة الحـــرارة. مثمنـــًا ســـموه الدعم 
المتواصـــل الـــذي تلقاه المؤسســـة من قبل 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء. وأكد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أنـــه بنـــاًء على 
التوجيهـــات الملكية الســـامية فقد واصلت 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تنفيذ 
برامجهـــا اإلغاثيـــة وتحركاتهـــا الميدانيـــة 
تجـــاه الاجئيـــن المتأثريـــن مـــن تداعيـــات 
فصل الشـــتاء القارس هذا العام والذي أثر 

بشـــكل كبير فـــي حياة الاجئيـــن خصوصًا 
فـــي مناطـــق المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
أن جالـــة  إلـــى  الشـــقيقة، مشـــيرًا ســـموه 
الملك، يتابع الظروف المناخية وتداعياتها 
على الاجئين السوريين، داخل المخيمات 
وخارجها، حيث جـــاءت توجيهات جالته 
العاجلـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات  بتقديـــم 
التـــي تقـــي الاجئيـــن مـــن تداعيـــات البرد 
أن  ســـموه  وأوضـــح  الصحيـــة.  وأعراضـــه 
هـــذه المســـاعدات تأتـــي ضمـــن مســـاهمة 
مملكـــة البحريـــن لدعـــم الجهود اإلنســـانية 
التي تقوم بهـــا المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة في استضافة األشقاء السوريين 
وتقديـــم العـــون والمســـاعدة لهـــم في ظل 
الظـــروف التي يمـــرون بها. إلى ذلـــك، أفاد 
األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد بأن المفوضية 
الســـامية لشـــؤون الاجئين أعدت دراســـة 
تفصيلية الحتياجات الاجئين الســـوريين 
خال الفترة ما بين يناير ويونيو من العام 
الجاري وعلـــى وجه الخصوص احتياجات 
الاجئين في مخيم الزعتري أكبر مخيمات 
الاجئين في األردن حيث قامت المؤسسة 
فـــي  العلمـــي  البحريـــن  مجمـــع  بإنشـــاء 
مخيـــم الزعتـــري المكون من أربـــع مدارس 
لخدمـــة الاجئيـــن الســـوريين، إضافـــة إلى 
مجمـــع البحرين الســـكني حيث تســـتهدف 
لألشـــقاء  العـــون  تقديـــم  المســـاعدات 
القاطنيـــن فـــي مجمـــع البحريـــن الســـكني 
بالدرجـــة األولـــى وكذلـــك فـــي المجمعـــات 
الســـكنية األخـــرى فـــي المخيـــم، وذلك في 
إطـــار جهـــود المملكـــة القائـــم بشـــكل كبيـــر 

على ترســـيخ صفة التكافل اإلنساني ونشر 
الســـام ودعـــم جهـــود التنمية المســـتدامة 
لتوفيـــر حيـــاة كريمـــة لإلنســـان فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم. مـــن جهته، أشـــاد مستشـــار 
المفـــوض الســـامي وممثـــل المفوضية لدى 
خالـــد  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
خليفـــة بجهـــود مملكـــة البحريـــن ودورهـــا 
الرائد في دعم الاجئين السوريين انطاقًا 
مـــن واجبهـــا اإلنســـاني واألخـــوي، مؤكـــدًا 
أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـتدعم بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة حوالـــي 
100 ألف الجئ سوري في األردن من خال 
تقديـــم المســـاعدات النقديـــة لــــ253 عائلـــة 
الجئـــة تعيـــش خـــارج المخيمـــات )حوالـــي 
1000 الجـــئ( علـــى مـــدى األشـــهر الســـتة 
المقبلـــة، وذلـــك عبـــر برنامـــج المســـاعدات 
النقدية الذي تنفذه المفوضية في المناطق 
الحضريـــة، لتأميـــن االحتياجـــات العاجلـــة 
كدفـــع اإليجـــار، وســـداد الفواتيـــر، وشـــراء 
الطعام، وتغطية تكاليف األدوية، باإلضافة 
إلـــى توزيع مســـاعدات نقديـــة على حوالي 
20 ألف عائلة من الاجئين الســـوريين في 
مخيـــم الزعتري في األردن، لتغطية نفقات 
التـــزود بغاز الطهـــي خال الفتـــرة الممتدة 

من يناير إلى يونيو من العام الجاري.
كما أشـــاد خالد خليفة بهذا الدعم وبجهود 
مملكة البحرين والمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية وقال: “ممتنون للثقة والشـــراكة 
مع المؤسسة، ممثلة بسمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، حيث تأتي هذه المساهمة 
ونأمـــل  المناســـب،  الوقـــت  فـــي  الكريمـــة 
بـــأن تخفـــف بعضـــا مـــن التحديـــات التـــي 

فرضتهـــا جائحـــة كوفيـــد19- كمحدوديـــة 
ســـبل العيـــش، والتـــي تفاقـــم الصعوبـــات 
المعيشـــية التـــي يواجها الاجئـــون، بهدف 
تمكيـــن األســـر األكثـــر احتياجا مـــن تأمين 
مســـتلزماتها بطريقـــة كريمـــة”. وعبـــر خالد 
خليفة عن تقديـــره لمواقف البحرين تجاه 
الاجئيـــن، حيـــث تعتبر مـــن أوائـــل الدول 
المبـــادرة فـــي تقديـــم العون والمســـاعدات 
اإلنسانية للشعوب والدول المنكوبة، حيث 
أنشأت مملكة البحرين من خال المؤسسة 
مـــن  العديـــد  اإلنســـانية  الملكيـــة لألعمـــال 
المشـــاريع التنموية كالمدارس والمســـاكن، 
ووفرت مصادر الميـــاه بمخيمات الاجئين 
والنازحيـــن فـــي العديـــد مـــن الـــدول دون 
تفريق بسبب الجنس أو الدين أو القومية، 

مؤكدا إعجابه الشديد بهذه المشاريع.
ونوه بأن ما تقوم به مملكة البحرين قيادة 
للعمـــل  نموذجـــا  يعتبـــر  وحكومـــة وشـــعبا 
اإلنســـاني المتميز، وأن ذلك خير دليل على 
همتها ونشاطها في تقديم العمل اإلنساني 
ودعـــم قضايـــا الاجئين في العالـــم، مؤكدًا 
أن المجتمـــع الدولي يقـــدر لمملكة البحرين 
المســـاعدات  تقديـــم  فـــي  دورهـــا  أهميـــة 
اإلنســـانية وجهودهـــا اإلغاثيـــة فـــي ضمان 
االستقرار االجتماعي واالقتصادي للبلدان 

المتأثرة بالصراعات والكوارث الطبيعية.
وختامـــًا، قـــال ســـفير مملكـــة البحرين في 
عمـــان أحمـــد الرويعي إن “توجيـــه جالته، 
بتقديم هذا الدعم اإلنساني غير مستغرب، 
فجالتـــه يوجـــه دائمًا لســـرعة عمـــل الخير 
وتقديـــم المشـــاريع التنمويـــة التـــي تخـــدم 
اإلنســـان، وتقديم المســـاعدات في ظروف 
المنـــاخ القـــارس يأتـــي انطاقـــًا مـــن حـــس 
ســـبحانه  هللا  ونســـأل  اإلنســـاني،  جالتـــه 
فـــي جالتـــه ويجعـــل  يبـــارك  أن  وتعالـــى 
عملـــه هذا في ميزان حســـناته”، مثمنا دعم 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة للعمـــل الخيري 
واإلغاثـــي وجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة لجميـــع المحتاجيـــن مـــن 
الشـــعوب والدول المنكوبة والمتضررة في 
مختلـــف الظـــروف اإلنســـانية بـــكل كفـــاءة 

واقتدار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف دول خيارها السالم

نتقاسم مع أميركا اهتماًما مشترًكا بشأن تعزيز األمن في المنطقة
أكد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
التحديـــات  أن  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 
الـــدول  تكاتـــف  تتطلـــب  المعاصـــرة 
التـــي تؤمـــن بالســـام نهجـــًا وخيـــارًا 
األفـــكار  ومواجهـــة  اســـتراتيجيًا 
واإليديولوجيـــات الهّدامة التي تغذي 

الكراهية والتطرف واإلرهاب.
وأشار سموه إلى أهمية االستمرار في 
ترسيخ أســـس التعاون االستراتيجي 
بين الحلفاء والشركاء االستراتيجيين 
لترســـيخ دعائم األمن واالستقرار في 
المنطقـــة بما يصب في دعم مســـارات 
التنميـــة إقليميـــًا ودوليًا، الفتًا ســـموه 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  إلـــى 
مواصلة تعزيز أفق التعاون والتنسيق 
مع الواليات المتحدة األميركية ودعم 
الشـــراكة الثنائيـــة بين البلديـــن والتي 
تحظـــى بكامـــل االهتمـــام مـــن عاهـــل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه بقصر 
الرفـــاع أمـــس بحضـــور رئيـــس الهيئة 

العليا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل سمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وزيـــر الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة، القائـــم بأعمال 
األمريكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد 
لشؤون الشـــرق األدنى يائيل المبرت، 
حيث نوه ســـموه بالعاقات التاريخية 
التي تربـــط مملكة البحرين والواليات 

وشـــعبيهما  األميركيـــة  المتحـــدة 
الصديقيـــن والتي شـــكلت على الدوام 
الثنائـــي  التعـــاون  لمواصلـــة  الباعـــث 
ودعـــم انطاقتـــه نحـــو اآلفـــاق التـــي 
تعـــزز التكامـــل فيما يتقاســـمه البلدان 

الصديقـــان مـــن اهتمـــام مشـــترك فـــي 
تعزيز األمن في المنطقة، منوهًا سموه 
فـــي هذا الصـــدد بالدور الـــذي تضطلع 
بـــه الواليـــات المتحـــدة األميركية إلى 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  جانـــب 

والحلفاء في تعزيز األمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي والعالمي. وتـــم خال اللقاء 
اإلقليميـــة  المســـتجدات  اســـتعراض 
والدولية والموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
مرسوم رقم )9( لسنة 2022 بتعيين مدير عام في النيابة العامة، جاء فيه:

المادة األولى
أحمـــد  علـــي محمـــد  الســـيد  ـــن  ُيعيَّ
الكعبـــي مديًرا عاًمـــا للجهاز اإلداري 

في النيابة العامة.

المادة الثانية
على النائب العام تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، 
أمـــس، وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف، وذلك 

بحضور رئيس األمن العام.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بتعزيز األمن 
وضـــع  بينهـــا  مـــن  العامـــة،  والســـامة 
اشـــتراطات للموقع الحالي للسكراب في 
المحافظة الجنوبية، من شأنها المساهمة 
في حماية السامة العامة، باإلضافة إلى 
مناقشـــة دراســـة تتعلـــق بنقل الســـكراب 

مـــن موقعه الحالي مســـتقباً، فـــي إطار 
التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية 
واألشغال وشـــئون البلديات والتخطيط 
العمراني وبحـــث الموضوعات والقضايا 

التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
كمـــا تضمـــن االجتمـــاع، مناقشـــة الســـبل 
المروريـــة  الســـيولة  بتحقيـــق  الكفيلـــة 
الســـاعة  دوار  منطقـــة  فـــي  المطلوبـــة 
بالرفـــاع، باإلضافة إلى رفع كفاءة عملية 
تنظيم مواقف الســـيارات بالعدادات في 
مناطـــق العاصمـــة، بالتعـــاون مـــع إحدى 

الشركات المتخصصة.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
القائـــم  الـــوزارة أمـــس،  الزيانـــي، بمقـــر 
بأعمال مســـاعد وزير خارجية الواليات 
الشـــرق  لشـــؤون  األميركيـــة  المتحـــدة 
األدنـــى يائيـــل لمبرت، بمناســـبة زيارتها 

لمملكة البحرين.
تم خال اللقاء، بحث عاقات الصداقة 
التاريخية والشراكة االستراتيجية التي 
تربط بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة الصديقـــة، وســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي واالرتقـــاء بـــه 
إلى مســـتويات أشـــمل خدمـــة للمصالح 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة 

الصديقين، وتطوير التنســـيق المشترك 
لمعالجة التحديات السياســـية واألمنية 
التـــي تواجههـــا دول المنطقـــة، وتعزيـــز 

األمن والسلم فيها.
كمـــا تم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض عدد 
مـــن المواضيع والقضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك، علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 

والدولية.
شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
األمريكيتيـــن بوزارة الخارجية الســـفير 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن علـــي آل خليفـــة، 
وســـفير الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.

ا تعيين الكعبي مديًرا عامًّ
 في النيابة العامة

نقل سكراب “الجنوبية” وتنظيم باركات عدادات “العاصمة”

التنسيق مع أميركا لمعالجة التحديات السياسية واألمنية

إصدار الئحة القانون “النظام” الموحد المعدل لمكافحة 
اإلغــــراق والتدابيـر التعويضيــة والوقائيــة للخليــج

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )8( لسنة 2022 
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( الموحد المعدل لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية 

والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المعدلة(، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعمـــل بأحكام الائحة التنفيذية للقانون )النظام( 
الموحـــد لمكافحة اإلغـــراق والتدابير التعويضية 
والوقائيـــة لـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج 

العربية )المعدلة(، المرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء - ُكلٌّ فيما 
يخصـــه - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل 
بـــه من اليـــوم التالي لتاريخ نْشـــِره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

مساعدات نقدية عاجلة لـ 100 ألف الجئ سوري في األردن
تنفيًذا للتوجيهات الملكية وتحت رعاية ناصر بن حمد

المنامة - بنا

مصطفى السيدسمو الشيخ ناصر بن حمد
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للمعلومـــات  الوطنيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
والســـكان اجتماعهـــا برئاســـة وزيـــر شـــئون 
عبـــر  المطـــوع،  محمـــد  الـــوزراء  مجلـــس 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، بمشـــاركة أعضاء 
اللجنـــة. واســـتعرضت اللجنـــة الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، وعلى رأســـها 
مالحظات ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة 
والســـكان  للمعلومـــات  الوطنيـــة  واللجنـــة 
الرســـمية  اإلحصـــاءات  قانـــون  ومشـــروع 
وتوصيات لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آســـيا )اإلســـكوا( بشـــأن 
التنميـــة  مؤشـــرات  منهجيـــات  مراجعـــة 
المســـتدامة ونشـــرها فـــي منصـــة البحريـــن 
للبيانـــات المفتوحة ومنصة مملكة البحرين 
وتحديـــد  المســـتدامة  التنميـــة  ألهـــداف 
األولويات الوطنية في إطار أهداف التنمية 

المستدامة 2030.
كمـــا اســـتعرض االجتمـــاع مشـــاركة مملكـــة 
الرابعـــة لألســـبوع  النســـخة  فـــي  البحريـــن 
العربي للتنمية المستدامة الذي سيعقد في 
القاهـــرة خالل الفترة من 13 إلى 16 فبراير 
2022 بتنظيـــم مـــن جامعـــة الـــدول العربية 
ووزارة التخطيـــط بجمهورية مصر العربية 
والمنتدى العربي للتنمية المســـتدامة 2022 
الـــذي ســـيعقد فـــي بيـــروت خـــالل الفتـــرة 
مـــن 15 إلـــى 17 مـــارس 2022 بتنظيـــم من 
اإلســـكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
وهيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة 
العربيـــة حيـــث ســـتكون المشـــاركة متاحـــة 

حضوريًا وعبر تقنية االتصال المرئي.
وناقـــش االجتمـــاع أهميـــة تحديـــد الجهات 
المعنيـــة بتنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة 
باحتســـاب  المعنيـــة  الجهـــات  وتلـــك 
المؤشـــرات، باإلضافة إلى تحديد المســـوح 
اإلحصائيـــة التـــي يتطلـــب تنفيذهـــا لتوفير 
مؤشـــرات  الســـتيفاء  المطلوبـــة  البيانـــات 

أهداف التنمية المستدامة.
أن  الـــوزراء  مجلـــس  شـــئون  وزيـــر  وأكـــد 
مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، تولي اهتمامـــًا بالغًا بتنفيذ 
وقـــد   2030 المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
حققـــت نجاحـــات كبيـــرة فـــي هـــذا الصـــدد 
مـــن خالل تنفيـــذ برامـــج الحكومـــة ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وأشـــاد الوزيـــر بتعـــاون جميـــع المؤسســـات 
والجهـــات الحكوميـــة فـــي توفيـــر البيانات 
المطلوبـــة ومتابعة تنفيـــذ األهداف والحث 
علـــى مواصلة العمل لتحقيـــق رؤية القيادة 
في الوصـــول إلى أعلى مســـتويات الجودة 
والكفـــاءة فـــي تنفيـــذ البرامـــج والمشـــاريع 

التنموية.
مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
للتحـــول اإللكترونـــي في هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة زكريـــا الخاجة أنه 
تم أخذ مالحظة ديوان الرقابة في االعتبار 
بحيـــث تم وضع خطة وآليـــة لمتابعة تنفيذ 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وســـيتم عرض 
الخطـــة واآلليـــة علـــى أعضـــاء اللجنـــة فـــي 

اجتماعها المقبل.

وقـــال الخاجة إن ما تم تحقيقه من أهداف 
المنظمـــات  وإشـــادة  المســـتدامة  التنميـــة 
الدوليـــة بتقـــدم مملكة البحريـــن في جميع 
المؤشـــرات، يعكس تعاون وحرص الجهات 
برامـــج  وتنفيـــذ  متابعـــة  فـــي  الحكوميـــة 
واســـتيفاء متطلبـــات  التنمويـــة  الحكومـــة 

أهداف التنمية المستدامة.
المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  توصيـــات  وبشـــأن 
آســـيا  لغربـــي  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
)اإلسكوا( بشأن مراجعة منهجيات مؤشرات 
التنميـــة المســـتدامة ونشـــرها فـــي منصـــة 
البحريـــن للبيانات المفتوحة ومنصة مملكة 
البحريـــن ألهـــداف التنمية المســـتدامة، أكد 
نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني 
في هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
أن أهـــم مخرجـــات التعـــاون تلخصـــت فـــي 
المؤشـــرات  احتســـاب  صحـــة  مـــن  التأكـــد 
ومقارنـــة البيانـــات الوطنيـــة المتوافرة لدى 
الهيئـــة وتلك المتوافرة فـــي منظمات األمم 
المتحدة، باإلضافة إلى احتســـاب مجموعة 

جديدة من المؤشرات.
وقال إن التنسيق مستمر مع اإلسكوا وبقية 
المنظمـــات الدوليـــة على مختلـــف األصعدة 
للتأكيـــد على التزام مملكـــة البحرين بتنفيذ 

األهداف.

نجاحات حكومية كبيرة في تحقيق “رؤية 2030”... “الوطنية للمعلومات”:

التنسيق مستمر مع “اإلسكوا” لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
إعـــالن

عن فتح باب تقديم الطلبات إلدراج األسماء وتصحيح البيانات
بجدول اإلنتخاب للدورة (30) لمجلس إدارة الغرفة

تعلن لجنة اإلنتخابات للدورة (30) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن فتح باب تقديم 
الطلبات إلدراج األسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول اإلنتخاب لهذه الدورة إعتبارًا من يوم 
األحد الموافق 13 فبراير 2022 ولغاية يوم األثنين الموافق 14 مارس 2022 من الساعة 8.00 
صباحًا ولغاية الساعة 2.00 ظهرًا في المقر الجديد إلدارة خدمة العمالء بالطابق األرضي من مبنى 

غرفة البحرين "بيت التجار".

ووفقًا للمادة (51) من الالئحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، 
فإن على أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين الذين ُأهمل تدوين أسمائهم في جدول االنتخاب بغير 
 (30) للدورة  اإلنتخابات  للجنة  بطلب  التقدم  بقيدهم  الخاصة  البيانات  في  خطأ  حصل  أو  حق 
للبيانات  طبقًا  بقيدهم  الخاصة  البيانات  وتصحيح  وتحديث  أسمائهم  إلدراج  اإلدارة  لمجلس 
المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بحيث تعطى لهم إفادات بذلك من 
قبل رئيس لجنة اإلنتخابات، وعلى أن تفصل لجنة االنتخابات في طلبات إدراج االسم وتصحيح 
البيانات الخاصة بالقيد في جدول اإلنتخاب في مدة أقصاها يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب، 
وتضيف اللجنة إلى جدول اإلنتخاب أسماء األعضاء الذين لهم حق اإلنتخاب نتيجة دراستها وتبلغ 
مقدم الطلب بقرارها عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. علمًا بأنه سيمثل العضو 
في االقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو حسب رأسماله الصادر 

الُمقيد في سجالت الغرفة وفقًا للجدول المرفق بقانون الغرفة.

Contact Us | اتصل بنا
+973 17380 000
Follows us | تابعونا 

@bahrainchamber
BahrainChamber.bh

لإلطالع على جدول اإلنتخاب يرجى
مسح الرمز

للحصول على إستمارة تقديم الطلبات 
إلدراج األسماء وتحديث وتصحيح 

البيانات بجدول اإلنتخاب يرجى
مسح الرمز

زيادة حجم ومدة المخزون ألسلحة قوة الدفاع
رئيس األركان يحضر افتتاح مبنى اإلدارة والمخازن والخدمات

أقيـــم تحت رعاية القائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة حفل افتتاح مبنى اإلدارة 
والمخـــازن والخدمـــات التابعة للمؤسســـة 
العســـكرية  واالقتصاديـــة  االســـتهالكية 

التابعة لقوة دفاع البحرين.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  المشـــير،  وأنـــاب   
النعيمـــي لحضـــور  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 
الحفل، وذلك صباح أمس األربعاء، تزامنًا 
مع ذكرى تأســـيس قوة دفاع البحرين في 

الخامس من فبراير.
وقـــام رئيس هيئة األركان بإزاحة الســـتار 
عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح مبنى 
التابعـــة  والخدمـــات  والمخـــازن  اإلدارة 
واالقتصاديـــة  االســـتهالكية  للمؤسســـة 

العسكرية.
وأوضـــح أن مـــا وصلـــت إليـــه قـــوة دفـــاع 
البحريـــن من تقدم وجاهزية قد تم بفضل 
مـــن هللا تعالـــى ومـــن ثـــم الرعايـــة لعاهل 
الســـامية صاحـــب  األعلـــى  القائـــد  البـــالد 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتوجيهـــات ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
والمتابعـــة الحثيثة للقائد العام لقوة دفاع 

البحرين.
وأعرب عن ســـروره الفتتاح هذه المنشأة 
بذكـــرى  االحتفـــال  مـــع  تزامنـــا  الحديثـــة 
الرابعـــة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تأســـيس 
والخمســـين، ليضـــاف ذلـــك إلـــى إنجازات 
قـــوة دفاع البحريـــن لتكـــون إضافة مهمة 

في المشـــاريع اللوجســـتية لتوفيـــر الدعم 
ووحـــدات  أســـلحة  لمختلـــف  واإلســـناد 
قـــوة دفـــاع البحرين من الناحيـــة اإلدارية 
العمـــل  فـــي  والمتمثلـــة  والعســـكرية، 
علـــى توفيـــر كافـــة المتطلبـــات المتقدمـــة 
والحديثة. وقد بدأ االحتفال بتالوة آيات 
عطـــرة مـــن الذكـــر الحكيـــم، بعدهـــا ألقـــى 
مدير المؤسسة اإلستهالكية واالقتصادية 
ســـمير  بحـــري  الركـــن  العميـــد  العســـكرية 
شـــويطر كلمـــة بهـــذه المناســـبة قـــدم فيها 
يتضمنهـــا  التـــي  األقســـام  عـــن  إيجـــاًزا 
المبنـــى ومـــا تشـــتمل عليه هذه التوســـعة 
من أهـــداف لزيادة حجم ومـــدة المخزون 
التموينيـــة  المـــواد  مـــن  االســـتراتيجي 
واالســـتهالكية لمختلف أســـلحة ووحدات 
قـــوة دفـــاع البحريـــن على فتـــرات أطول. 

بعدهـــا، قـــام رئيـــس هيئـــة األركان بجولة 
تفقديـــة فـــي المبنـــى اطلـــع خاللهـــا علـــى 
مختلف األقســـام والمرافـــق والتجهيزات. 
حضـــر االفتتـــاح مديـــر اإلمـــداد والتموين 
اللواء الركن علي النعيمي، ومســـاعد قائد 
ســـالح البحرية الملكـــي البحرينـــي اللواء 
ركن بحري صالح محمد هجرس، والمدير 
المالـــي اللـــواء إبراهيم عبـــدهللا المحمود، 
وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

 برئاســـة رئيســـة مجلـــس النواب فوزيـــة بنت عبد 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وحضـــور  زينـــل،  هللا 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
عقدت لجنتا الخدمات بمجلسي النواب والشورى 
والفريـــق الحكومـــي اجتماعـــا مشـــتركا أمـــس عن 
بعد، بمشـــاركة أعضـــاء اللجنتيـــن، وممثلي وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي.
وخـــالل االجتمـــاع الذي تنـــاول أهميـــة الصناديق 
اســـتدامتها  علـــى تحقيـــق  التقاعديـــة والحـــرص 
لحفـــظ حقـــوق المتقاعدين والمشـــتركين وضمان 
قدرتهـــا علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا المســـتقبلية، تم 
التأكيـــد على مد عمر الصناديق التقاعدية وضمان 
اســـتدامتها والحفـــاظ علـــى حقـــوق المتقاعديـــن 
والمؤمن عليهم، حيث تتضمن التعديالت ما يلي:

1 - ال تخفيض بالمعاشات التقاعدية
2 - ال تغيير على سن التقاعد االعتيادي

3 - إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق 
الســـن التقاعد االعتيادي لمـــن يرغب في الوصول 

إلى معاش تقاعدي بنسبة 90 %.
4 -إدخـــال غيـــر البحرينييـــن من خالل احتســـاب 

مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين االجتماعي. 
وتـــم خـــالل االجتمـــاع المشـــترك بيـــن الحكومـــة 
والســـلطة التشـــريعية التأكيد على مواصلة العمل 
بين الســـلطتين التشريعية والتنفيذية للنجاح في 
تخطي التحديات التي تواجه الصناديق لتمكينها 
مـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا الماليـــة ومعالجـــة العجـــز 
االكتـــواري، وذلـــك من منطلـــق الحـــرص المتبادل 
على توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين.
حـــرص  عـــن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأعربـــت 
لتعزيـــز  والحكومـــة  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
نهج التعاون الفاعـــل والمثمر لما فيه خير وصالح 
الوطـــن والمواطنيـــن، تنفيذا للتوجيهـــات الملكية 
الســـامية من عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ، مشـــيدة بمنهجيـــة 
التعاون والتنســـيق الرفيع التي يقودها ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحث المواضيع 
والتحديـــات وفـــق رؤيـــة وطنية توافقية تســـعى 
دائمـــا لوضع الحلول والمعالجات تحقيقا لمصلحة 

الوطن والمواطنين.
وثمنت وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني، والوفد 

الحكومـــي المرافـــق، ومـــا يتـــم تقديمه من شـــرح 
مفصل وإجابات وافية لتساؤالت السادة األعضاء 
خالل االجتماعات والمناقشات، والتي تساهم في 

توضيح األمور بصورة شاملة ومتكاملة.
وأعرب وزير المالية واالقتصاد الوطني عن شكره 

وتقديره لرئيسة مجلس النواب ولرئيس وأعضاء 
والشـــورى  النـــواب  بمجلســـي  الخدمـــات  لجنتـــي 
على مـــا أبدوه من تعاون ودعـــم للجهود المبذولة 
لمواجهـــة التحديات في الصناديـــق التقاعدية بما 

يصب في صالح المواطنين،

وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي إلى أن 
الجهود متواصلة مع الســـلطة التشـــريعية إلنجاح 
لدعـــم  الحكوميـــة  والبرامـــج  الخطـــط  مســـارات 
الصناديق التقاعدية بما يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن.

إضافة سنوات تحفيزية اختيارية توصل المعاش إلى 90 % ... اتفاق حكومي نيابي:

إدخال األجانب في نظام التأمينات عبر احتساب مكافأة نهاية الخدمة

ال تخفيض للمعاشات التقاعدية وال تغيير في سن التقاعد
المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه صباح 
لـــدى  إســـرائيل  أمـــس، ســـفير دولـــة 
مملكة البحرين ايتان نائيه بمناســـبة 

تعيينه.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب رئيس 
الجمارك بالســـفير، معربـــًا عن تمنياته 
لـــه بالتوفيق والنجـــاح في أداء مهام 
عملـــه، مؤكـــدًا أهمية تعزيـــز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات المشـــتركة خاصة 

في المجال الجمركي.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث عـــدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 
وســـبل تعزيز التنســـيق المســـتمر بما 
يخدم المجاالت الجمركية المشتركة.

كما اطلع الســـفير خـــال الزيارة على 
واســـتمع  والبحـــري  الجـــوي  المنفـــذ 
إليجـــاز عـــن اإلجـــراءات الجمركيـــة 
لعمليـــة انتقـــال الشـــحنات التجارية، 
والمشـــغل المعتمـــد لخدمـــة الشـــحن 
تتيـــح  والتـــي  والجويـــة  البحريـــة 
انتقال البضائع التجارية )الشـــحنات( 
بيـــن ميناء خليفة بن ســـلمان ومطار 
ســـاعتين  خـــال  الدولـــي  البحريـــن 

فقط.
دولـــة  ســـفير  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
إسرائيل عن شـــكره وتقديره لرئيس 
اســـتمرار  بأهميـــة  منوهـــًا  الجمـــارك، 
تعزيـــز كل أوجه التعاون بين البلدين 

الصديقين.

انتقال الشحنات بين ميناء خليفة والمطار خالل ساعتين فقط

ختام الموسم األول من برنامج إثراء الشباب لعام 2022
استقطب 60 مشاركاً بالتعاون مع 20 مدرًبا

أعلنت مؤسســـة المبـــرة الخليفية عن 
اختتـــام الموســـم األول مـــن برنامـــج 
إثـــراء الشـــباب فـــي نســـخته الرابعـــة 
طبـــق”  حقـــق..  “اكتشـــف..  بعنـــوان: 
 60 حوالـــي  مشـــاركة  شـــهد  والـــذي 
مشـــاركا بالتعـــاون مـــع 20 مدربا ممن 
يتمتعـــون بخبـــرة عريقـــة فـــي مجـــال 
تعزيـــز المهـــارات الشـــخصية وغـــرس 
ثقافـــة العطاء فـــي المجتمـــع والوطن 

والمساهمة في تحديد أهدافهم. 
الموســـم  ينطلـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الثانـــي خـــال العطلـــة الصيفيـــة فـــي 
يوليـــو 2022، حيـــث تـــم التواصل مع 
المشـــاركين المســـجلين مســـبًقا ممـــن 
التســـجيل  شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق 
لتحديـــد مواعيـــد البرنامـــج واســـتام 
األدوات الازمـــة للمشـــاركة والتفاعل 

في الورش المقدمة.
وتضمن الموســـم األول برنامجا يوميا 
متنوعـــا شـــمل تقديـــم الـــورش بنظام 
وافتراضًيـــا  حضورًيـــا  أّي  الدمـــج، 
اتباًعـــا  وذلـــك  )زووم(  برنامـــج  عبـــر 
والفريـــق  الصحـــة  وزارة  لتعليمـــات 
الوطنـــي لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
ممـــا مّكـــن المشـــاركين مـــن االنخراط 
ضمـــن أنشـــطة ذهنيـــة وبدنية ســـعت 
لغرس القّيـــم التعليميـــة للبرنامج عبر 
عدة مراحـــل: األولى “اكتشـــف ذاتك” 
والتـــي يتعـــرف فيهـــا المشـــارك علـــى 

جوانـــب القـــوة والمهارات الشـــخصية 
التـــي يتمتع بهـــا؛ والثانية )خذ خطوة( 
والتي تساهم بتعزيز مهارات المشارك 
وقيمـــه مـــن خـــال األنشـــطة البدنيـــة 
المرحلـــة  أمـــا  المناســـبة؛  والذهنيـــة 
الثالثة فهـــي بعنـــوان: “فاجأني” وهي 
تهـــدف إلـــى منـــح المشـــاركين فرصة 
منوعـــة.  وقيـــم  مهـــارات  اســـتعراض 
وفي المرحلة األخيرة “أنجز”، وسيتم 
فتح المجال للمشاركين لعمل مشروع 
نهائـــي جامع شـــامل لكل ما تـــم تعلمه 

خال البرنامج.
وقـــد تم تصميـــم هذا البرنامـــج الرائد 
احتياجـــات  دراســـة  اعتمـــاد  عبـــر 
المشـــاركين وتحليـــل نتائـــج التقييـــم 
الذاتي، ليتمكن المشـــارك من اكتشاف 
ذاته وتطوير مهاراتـــه، وذلك بتوجيه 
تحقيـــق  نحـــو  الشـــبابية  الطاقـــات 
المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة 

البحرين. 
ويحـــرص برنامـــج إثـــراء علـــى صقل 
المواهـــب وإبرازهـــا مـــع التركيـــز على 
تطويـــر وتنميـــة عـــدد مـــن المهـــارات 
الهامـــة أبرزهـــا: المهـــارات التوظيفية 
والحياتيـــة.  واالجتماعيـــة  والتقنيـــة 
المشـــاريع،  عمـــل  إدارة  علـــى  عـــاوة 
الجامعيـــة  الحيـــاة  علـــى  والتعـــرف 

والمهن وغيرها.
تعزيـــز  إلـــى  إثـــراء  برنامـــج  ويهـــدف 
مهارات الشباب الشخصية والحياتية، 
وغـــرس ثقافـــة العطـــاء فـــي المجتمع 
تكويـــن  فـــي  والمســـاهمة  والوطـــن، 
أهدافهم عن طريق األنشـــطة الذهنية 
والبدنية التـــي تغرس القيم التعليمية 
مدربيـــن  مـــع  بالتعـــاون  للبرنامـــج 
هـــذا  فـــي  عريقـــة  بخبـــرة  يتمتعـــون 

المجال.
برامجهـــا  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 

تســـعى لخلـــق شـــباب بحرينـــي مفعم 
بالحيويـــة ليكونـــوا ســـباقين، ملّميـــن 
وقادريـــن على إضافـــة قيمة وإحداث 
فـــرق إيجابي في المجتمـــع، وذلك بما 
يتماشـــى مـــع رؤيـــة تمكيـــن المتمثلـــة 
فـــي تمكيـــن البحرينيين مـــن االزدهار 
االقتصـــاد  تعزيـــز  فـــي  والمســـاهمة 

الوطني. 
ويستهدف برنامج إثراء، وهو برنامج 
تدريبـــي يمتـــد لمـــدة ثـــاث ســـنوات، 
فئتين من المشـــاركين وهما، الشـــباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 13 
– 17 عاًمـــا، حيـــث يتم توفيـــر تجربة 
تعليميـــة فريـــدة من نوعهـــا من خال 
أنشطة ذهنية وبدنية تتناسب مع قيم 
البرنامج. والفئة األخرى هم المدربون 
الذين تحرص المؤسســـة على منحهم 
دورات متقدمـــة في التدريب وكيفية 

التعامل مع المشاركين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

دعـــت مديرية شـــرطة جســـر الملك 
فهـــد بـــاإلدارة العامـــة ألمـــن المنافذ 
، كافـــة المســـافرين عبر الجســـر إلى 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد 
التـــي  كورونـــا،  جائحـــة  لمكافحـــة 
الطبـــي،  الوطنـــي  الفريـــق  أقرهـــا 
ومـــن بينهـــا تقديم شـــهادة الفحص 
 ”PCR“ المختبري لفيـــروس كورونا
ومـــا يفيد تلقي المســـافر، اللقاحات 

المقررة بموجب هذه التدابير.
علـــى  الجميـــع  المديريـــة  وحثـــت 
االلتـــزام بالقانـــون وتقديـــم شـــهادة 
صحيحـــة   ، مختبـــري  فحـــص 
وقانونيـــة ، منوهة إلى أن أي واقعة 
تزويـــر فـــي هـــذا الشـــأن ، جريمـــة 
يعاقـــب عليهـــا القانـــون ، وقد يصل 
عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من 
يقـــوم بتقديم المســـاعدة فـــي هذه 
الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.

جســـر  شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن االشـــتراطات  الملـــك فهـــد 
الوطنـــي  الفريـــق  وضعهـــا  التـــي 
الطبـــي لمكافحـــة جائحـــة كورونا ، 
تهـــدف في المقـــام األول إلى تأمين 
الصحة والسامة العامة والحد من 
انتشار الفيروس، مؤكدًة أن الوعي 
المجتمعـــي هـــو الركيزة األساســـية 
المرجـــوة،  األهـــداف  لتحقيـــق 
وإنجاح جهود المملكة في مواجهة 

الجائحة.

”PCR“ جسر الملك فهد: 10 سنوات لتزوير الـ

المنامة - وزارة الداخلية

التحريـــات  إدارة  مديـــر  ترأســـت 
لـــدول  اإلقليمـــي  الممثـــل  الماليـــة، 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا في 
مجموعـــة األجمونـــت الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع 
اإلقليمي األول الذي أقيم عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، بمشـــاركة رؤســـاء 

الوحدات ومنتسبيها.
وقد تم خال االجتماع مناقشة عدد 
مـــن المواضيـــع ذات العاقـــة بأعمال 
والمجموعـــة،  الماليـــة  التحريـــات 
باإلضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات 

والتوصيـــات اتجاهها وفقًا لألهداف 
االســـتراتيجية التـــي وضعتهـــا دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
يشـــار إلـــى أن مجموعـــة األجمونـــت 
هي منظمـــة دولية تضم 167 عضوًا، 
فيما تضم المجموعة اإلقليمية لدول 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
14 عضـــوًا، حيـــث ُتعنـــى المجموعة 
بأعمـــال التحريـــات الماليـــة وتعزيـــز 
تبـــادل المعلومات المتعلقة بمكافحة 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 

والجرائم ذات الصلة.

البحرين تترأس اجتماعًا إقليميًا لمحاربة غسيل األموال

المالكي: مواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من اإلنجازات
مسلًِّما منتسبي مكتب رئيس الوزراء وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

أكـــد مدير عـــام مكتـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وأميـــن عام مجلـــس الوزراء 
عاهـــل  اعتـــزاز  أن  المالكـــي  حمـــد 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثميـــن ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة للجهـــود الوطنية المخلصة 
لكافـــة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيـــروس كورونا من الكوادر 
الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
الداخليـــة، وكافـــة الجهات المســـاندة، 
يمثـــل دافعـــًا لمواصلـــة العمـــل بـــذات 
العزم، مشـــيًدا بمـــا تحقـــق نتاجها من 
إنجـــازاٍت فـــي مســـارات التعامـــل مـــع 
أبـــداه  ومـــا  اليـــوم،  حتـــى  الفيـــروس 
موظفـــو مكتب رئيس مجلس الوزراء 

من جهوٍد كبيرة طوال الجائحة.
وقـــال مدير عام مكتب رئيس مجلس 
الـــوزراء وأميـــن عام مجلـــس الوزراء 
إن المتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، تؤكد ما يوليه ســـموه 
مـــن رعايـــٍة ودعـــم متواصـــل للكوادر 
الوطنية فـــي كل المجاالت، واالعتزاز 
بمـــا يقدمونه من بـــذٍل وتضحيات من 
أجـــل الوطـــن فـــي مختلـــف الظـــروف 

والتحديات. 
جـــاء ذلك لـــدى تفضله أمس بتســـليم 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 

لاســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
مـــن منتســـبي مكتـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، إنفاًذا لألمر الملكي الســـامي 
وفـــي إطـــار توجيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

المعنيـــة  الجهـــات  كافـــة  الـــوزراء، 
بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحية، وقوة 
الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن،  دفـــاع 
وكافة الجهات المســـاندة، حيث أشار 

إلى أن هذا التكريم الرفيع محل فخٍر 
المكتـــب،  لجميـــع منتســـبي  واعتـــزاز 
العطـــاء  مســـيرة  لمواصلـــة  ودافـــع 
والعمـــل الجـــاد؛ لتحقيـــق مزيـــٍد مـــن 

اإلنجازات لمملكة البحرين.
وقد هنأ المالكي الحاصلين على “وسام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي”، معرًبا عن شـــكره لهم على ما 
قدمـــوه مـــن عطاٍء؛ مـــن أجـــل الوطن 
والمواطنين، منوهـــًا بما أبداه موظفو 
مكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــن 
جهـــوٍد كبيرة طـــوال الجائحة، ومعرًبا 
عـــن شـــكره لهـــم على مـــا قدمـــوه من 
عطـــاٍء من أجـــل الوطـــن والمواطنين، 
مؤكـــًدا أن مـــا ســـطره أبنـــاء البحريـــن 
مـــن مواقف وتضحياٍت تجلت بعملهم 
الـــدءوب بـــروح الفريـــق الواحـــد فـــي 
ســـبيل الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
المواطنين والمقيمين ســـتبقى محطة 
العمـــل  مســـيرة  تاريـــخ  فـــي  مضيئـــة 

الوطني يفخر بها الجميع.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو مكتب 
رئيس مجلس الوزراء الذين تشـــرفوا 
بتســـلم وســـام األمير ســـلمان بن حمد 
لاســـتحقاق الطبـــي، عـــن بالـــغ الفخر 
مؤكديـــن  الســـامي،  التكريـــم  بهـــذا 
مواصلـــة العمل بعـــزٍم وعزيمة لكل ما 
من شأنه رفعة مملكة البحرين وبلوغ 
األهـــداف المنشـــودة علـــى األصعـــدة 

كافة.

المنامة - بنا

استبعاد مديونية 3  في “مارينا بريز” وتوزيع عوائد “العرين هومز”
تسليم الوثائق العقارية للمشاريع المتعثرة خالل أيام... “األعلى للقضاء”:

مشـــاريع  تســـوية  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح 
التطوير العقارية المتعثرة، القاضي صاح 
القطـــان، بـــأن اللجنة قد أصـــدرت قرارات 
فـــي مشـــروعين مـــن المشـــاريع المنظورة 
أمامهـــا والمحالـــة إليها بموجب المرســـوم 

بقانون رقم )66( لسنة 2014. 
وبّيـــن أن اللجنـــة أصـــدرت قرارتهـــا فـــي 
الجلســـة المنعقدة يوم الثاثاء الموافق 8 

فبراير 2022، في المشروعين وهما:
-1 مشروع مارينا بريز.

-2 مشروع العرين هومز.
جميـــع  دراســـة  وبعـــد  اللجنـــة  إن  حيـــث 
المشـــترين  مـــن  إليهـــا  المقدمـــة  األوراق 
والدائنيـــن وبعد انتـــداب الخبـــراء الفنين 

والمحاسبين وقررت اآلتي: 
في مشروع مارينا بريز: 

أوالً: اســـتبعاد مديونيـــة عبدالمنان محمد 
البســـتكي وعبدالمنعـــم محمـــد البســـتكي 

وماجد محمود.

ثانيـــًا: بالنســـبة للمشـــترين الذيـــن قامـــوا 
الســـكنية  الوحـــدات  ثمـــن  كامـــل  بســـداد 
الذيـــن قاموا بشـــرائها التقدم إلـــى اللجنة 
الســـتام وحداتهم، واســـتكمال إجراءات 
نقل الملكيـــة إليهم غير محملة بأية أعباء 

أو التزامات.
فـــي  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  ثالثـــًا:   
ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة من ثمـــن الوحدات 
الســـكنية الرجـــوع إلى اللجنة لســـداد تلك 
المبالـــغ حتى يحق لهم اســـتام وحداتهم 
واســـتكمال إجـــراءات نقل الملكيـــة إليهم 

غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
 رابعـــًا: المشـــترون الذيـــن حصلـــوا علـــى 
فـــي  الخاصـــة  وحداتهـــم  بشـــأن  أحـــكام 
المشـــروع عليهم التقدم إلـــى اللجنة لعمل 

التسوية الازمة بشأنها.
في مشروع العرين هومز: 

قامـــوا  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أوال: 
الســـكنية  الوحـــدات  ثمـــن  كامـــل  بســـداد 

الذيـــن قاموا بشـــرائها التقدم إلـــى اللجنة 
الســـتام وحدتهـــم، واســـتكمال إجراءات 
نقل الملكيـــة إليهم غير محملة بأية أعباء 

أو التزامات.
فـــي  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  ثانيـــا:   
ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة من ثمـــن الوحدات 
الســـكنية الرجـــوع إلى اللجنة لســـداد تلك 
المبالـــغ حتى يحق لهم اســـتام وحداتهم 
واســـتكمال إجـــراءات نقل الملكيـــة إليهم 

غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
 ثالثـــا: توزيـــع المبالغ المتحصلـــة من ثمن 
الوحدات المســـتلمة من قبـــل اللجنة على 

الدائنين قسمة غرماء.
ونوه رئيس اللجنة بأنه سيتم اإلعان عن 
موعد تســـليم الوثائـــق العقارية في االيام 
القليلـــة القادمـــة للمشـــاريع التي تـــم البّت 

فيها من قبل اللجنة. 
وأضـــاف أن كل الجهود المبذولة والنتائج 
للقانـــون  تطبيقـــًا  جـــاءت  إنمـــا  المحققـــة 
ومســـايرة لتوجـــه مملكة البحريـــن بقيادة 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبجهود الحكومة، 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، الحريصـــة كل الحـــرص 
ومصالـــح  حقـــوق  وحمايـــة  حفـــظ  علـــى 
األحـــوال  فـــي كل  والمؤسســـات  األفـــراد 

وبكل السبل.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

صالح القطان

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة 
بـــأن النيابة العامــــة تلقـــت باًغا من 
إدارة مكافحـــة الجرائم االقتصادية 
بوزارة الداخلية بشـــأن القبض على 
شخصيــــن يقومـــان بتزييف عمات 

نقدية الرتكاب جريمة االحتيال.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
التحقيـــق فـــور تلقيها البـــاغ، حيث 
اســـتجوبت المتهميـــن ووجهت لهما 
تهمـة تزييف العمات النقدية بقصد 
ترويجهـا في مملكة البحرين، وتهم 
لتزييـــف  أدوات مخصصــــة  حيـــازة 
العمـــات المتداولـــة والشـــروع فـــي 
االحتيـــال، وذلـــك بعـــد أن تم ضبط 
هـــذه األدوات لديهـــم، إضافـــًة إلـــى 

ضبط عمات نقدية أجنبية.
بحبـــس  العامـــة  النيابـــة  وأمــــرت 

ذمـــة  علـــى  احتياطيـــًا  المتهميـــن 
التحقيـــق، وتم عرض المضبوطــــات 
الجنــــائي  البحـــث  مختبـــر  علـــى 
لفحصهــــا وبيان طبيعتهــــا والغرض 

من استعمالها.
وجاٍر استكمـال إجراءات التحقيق، 
تمهيًدا إلحالتهم للمحاكمة الجنائية.

حبس اثنين في واقعة تزييف عمالت نقدية
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ــة رفــضــهــا  ــيـ ــنـ ــات وطـ ــيـ ــالـ ــعـ أكـــــــدت فـ
لــتــصــريــحــات الــمــدعــو حــســن نــصــر هللا 
األمـــيـــن الـــعـــام لـــحـــزب هللا الــلــبــنــانــي 
المستمرة  تدخالته  رافضين  اإلرهابي، 
ــبــحــريــن ودول  فـــي شـــئـــون مــمــلــكــة ال
ــاون، وأشــــــــــــاروا فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس إلـــى أن 
الــدســتــور  الــبــحــريــن هــي دولـــة  مملكة 
والمقيم  الــمــواطــن  ويتمتع  والــقــانــون 
ــرار،  ــقـ ــتـ ــاألمـــن واألمــــــان واالسـ فــيــهــا بـ

وبحرية الرأي والفكر والتعبير.

محاولة يائسة

وقال  الكاتب سعيد الحمد “إن الكالم 
اإلرهابي  زعيم حزب هللا  أطلقه  الــذي 
الكوارث  وترحيل  يائسة  محاولة  هو 
إلى  اللبناني  بلبنان وشعب  التي حلت 
الــخــارج، وتــحــديــدًا هــو يــحــاول يائسا 
العربية  خليجنا  دول  ــى  إلـ تــرحــلــيــهــا 
ــارة  ومــنــطــقــتــنــا، كــمــا أنــهــا مــحــاولــة إلثـ
الفوضى والفتن حتى يشغل رأي العام 
والشديدة  الكبيرة  المحنة  عن  العربي 

التى يعيشها الشعب اللبناني”.
للجانب  والءه  يــواصــل  أنـــه  ــاف  وأضــ
اإليــرانــي، ألن وجــوده من وجــود ذلك 
الــنــظــام، كــمــا أن الــهــزائــم الــتــى لحقت 
ــرة،  ــيـ بــالــحــوثــيــيــون فـــي الــفــتــرة األخـ
ومواقفهم  مواقعهم  في  والتراجعات 
ومعارك دارت هناك على األرض اليمنية 
العربية، جعلت منه يفقد أعصابه، ألنه 
يرى رهانه وهو يتبدد، وبالنتيجة جاء 
المستفز  الكالم  هــذا  أو  التصريح  هــذا 
مــنــه الســـتـــفـــزاز شعبنا  مـــحـــاولـــة  ــي  فـ
ومــنــطــقــتــنــا، أيـــضـــًا هـــذا الـــوضـــع الـــذي 
ولخلط  لالنفالت  دفعه  حزبه  يعيشه 
األوراق بما يعكس الوضع البائس الذي 

يمر به حزبه المذكور.

تدخل مرفوض

لحقوق  المنامة  مــركــز  رئــيــس  وأكـــدت 
ــلــظــي أن  اإلنـــســـان الــمــحــامــيــة ديــنــا ال
حسن  لإلرهابي  التحريضي  الخطاب 
لبنان  فــي  إيـــران  يمثل  ــذي  ال نصر هللا 
ــن يــلــقــى صــدى  ــًا، ولـ لـــن يــكــون مــجــدي
البحرينيين  المواطنين  لــدى  واضــحــًا 
الــرافــضــيــن ألي تــدخــل فــي شــؤونــهــم 
ــيــة، ومــــا يــحــمــلــه خــطــابــه من  ــمــحــل ال
ــيــة  ــوطــن ــدة ال ــ ــوحـ ــ ــلـــى الـ تـــحـــريـــض عـ
ومحاوالت نقل الفوضى اإليرانية إلى 
مرفوض  أمــر  وهــو  البحريني  الــداخــل 
ينعم  البحريني  فالمواطن  تامًا،  رفضًا 
أســاس  وهــو  والديمقراطية  بالحرية 
نظام الحكم تكون فيه السيادة للشعب 
بعكس  جميعًا،  السلطات  مصدرًا  كونه 
ما تخلقه الميليشيات اإلرهابية التابعة 
ــران مــن فــوضــى وتــخــريــب ودمـــار  ــ إلي
القــتــصــادات دول عــربــيــة واســتــبــاحــة 
ــاء الــمــســلــمــيــن، ومـــصـــادرة حــقــوق  دمــ
على  بسبب سيطرتهم  مواطنين عرب 
مفاصل الدول التي يحتلونها بإرهابهم 
المرفوض عالميًا ومدرجين على قوائم 

اإلرهاب.
وأشارت إلى أن تدخل اإلرهابي حسن 
ينشغل  أن  وعليه  مــرفــوض  هللا  نصر 
بالشأن اللبناني ويرى ماذا صنع بلبنان 
من خراب وتراجع اقتصادي وعسكري 
ــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت،  ــ وســـيـــاســـي وفـ
وتنفيذه لألجندة اإليرانية بقوة السالح 
الشباب  بعقول  والتالعب  والمخدرات، 
قوة  أوطانهم المتالك  وتجنيدهم ضد 
في  كالسرطان  مــزروعــة  شرعية  غير 
قلب الدول العربية بمن فيها لبنان التي 
كــثــيــرًا مــن ميليشيا حـــزب هللا  عــانــت 
التي اعترفت بلسان حسن نصر هللا أن 
التمويل يأتي كامالً من إيران بما فيها 

المكافآت والمأكل والمشرب والسالح.
وقالت اللظي إن ما طرحه نصر هللا هو 
وقناة  اإليرانية  للقنوات  مماثل  طــرح 
وسبقها  الحقوقية  والدكاكين  الجزيرة 
ووتش  رايتس  هيومن  لمنظمة  تقرير 
مما يثبت بأن ما يحاك للبحرين مستمر 
ال  الــذي  المواطن  وعــي  يحبطه  ولكن 
بالمشروع  التمسك  ســوى  سبيالً  يــرى 
اإلصالحي لصاحب الجاللة ملك البالد.

بلد القانون

وقال الكاتب نبيل العسومي “الحمد لله 
قوانينها  لها  تشهد  البحرين  مملكة  أن 
والمنظمات  العالم  لها  يشهد  أن  قبل 
ــأن ســجــونــهــا تــحــولــت إلــى  الــعــالــمــيــة بـ
فيها  تتوافر  والتأهيل  لإلصالح  مراكز 

الالزمة،  واالشــتــراطــات  المقومات  كل 
حــريــة  وأن  ــب،  ــذيـ ــعـ تـ وال  قـــمـــع  ــال  فــ
الــتــظــاهــر والــتــجــمــعــات مــكــفــولــة وفــق 
تمت  الجنسية  إســقــاط  وأن  الــقــانــون، 
أشخاص  على  وطبقت  الــقــانــون  وفــق 
ارتكبوا مخالفات وألحقوا الضرر بأمن 
واستقرار الوطن وحّرضوا على النظام 
قوى  مــع  بالعمالة  تورطهم  عــن  فضالً 

خارجية”.

حزب الشيطان

ــار الــكــاتــب واإلعــالمــي  مــن جــانــبــه، أشـ
فيصل الشيخ، إلى أن خروج أمين عام 
حزب الشيطان حسن نصر هللا الذراع 
العسكري إليران في هذا التوقيت من 
قائد هذه  أن  متوقع، وخاصة  عام  كل 
في  دور  له  كان  اإلرهابية  الميليشيات 
زعزعة  بهدف  إرهابية  عناصر  تدريب 
بكالمه  وهــو  البحرين،  واستقرار  أمــن 
يـــحـــاول إحـــيـــاء الـــمـــحـــاوالت الــبــائــســة 
ــرى االنـــقـــالب الــفــاشــل في  إلعــــادة ذكــ
من  صــريــح  بشكل  ــمــدعــوم  وال  2011

النظام اإليراني. 
وأضــــــاف أن صـــــراخ هــــذا اإلرهـــابـــي 
ــم بــشــأن فشل  ــ يــكــشــف عــن حــجــم األل
مــشــروعــهــم اإلرهـــابـــي فـــي الــبــحــريــن، 
ويبين سعيهم الدائم الستهداف بالدنا 
عبر المخططات اآلثمة وتجنيد ضعاف 
بلدانهم  ببيع  يــقــبــلــون  مــمــن  الــنــفــوس 
ألجل الطمع اإليراني، وهو أسلوب هذا 
بالوالء  له  يدين  الذي  والنظام  الحزب 
والـــطـــاعـــة، مـــن خــــالل تــجــنــيــد بــائــعــي 
األوطـــان والــتــدخــل فــي شــئــون الــدول 
مثلما يحصل في لبنان والعراق واليمن 
الخليج  لــداخــل دول  الــضــرر  وإيــصــال 
الطائفية  وتـــر  عــلــى  بــالــضــرب  الــعــربــي 
لم  مساٍع  وهي  المجتمعي،  والتقسيم 
تنجح  ولــن  البحرين  في  سابقًا  تنجح 

مستقبالً.

أداة رخيصة

ــكــاتــب الــصــحــافــي وســكــرتــيــر  وأكــــد ال
صبري  وليد  “الــوطــن”  صحيفة  تحرير 
أن “األمــيــن الــعــام لـــ “حــزب هللا” حسن 
نصرهللا، والمصنف على قوائم اإلرهاب 
في مملكة البحرين، هو عبارة عن أداة 
رخيصة زائفة زائلة في يد إيران ويقوم 
بتنفيذ سياساتها التخريبية واإلرهابية 
سبب  يعتبر  فهو  لــذلــك  المنطقة،  فــي 
خـــراب ودمـــار لــبــنــان”، مــشــيــرًا إلــى أن 
مجلس  دول  على  وتــطــاولــه  “هجومه 
مملكة  الســيــمــا  الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون 
اإليرانية  التدخالت  أحد  هو  البحرين 
الفّجة في شؤون دول مجلس التعاون 

الخليجي والبحرين”.
ــمــًا مــا يتحدث  ــر أن “نــصــرهللا دائ وذكـ
إلى  بازدواجية رخيصة حينما يتطرق 
والبحرين”،  الخليج  دول  عن  الحديث 
العسكري  اإلرهــابــي،  “الــدعــم  إلــى  الفتًا 
الـــذي يقدمه “حـــزب هللا”  واإلعــالمــي، 
من داخل وخارج لبنان، إلى ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية”.
ــه “بــمــقــارنــة بــســيــطــة يمكن  ــ ــال إن ــ وقـ
البحرين،  الفارق بين مملكة  استيضاح 
نصر  يمثل  التي  الفقيه  واليــة  ودولـــة 
هللا ذراعها التخريبية، حيث إن مملكة 
والقانون  الدستور  دولة  هي  البحرين، 
باألمن  فيها  والمقيم  المواطن  ويتمتع 
ــقــرار، وبــحــريــة الـــرأي  ــان واالســت واألمــ
ــفــكــر والــتــعــبــيــر، فـــي حــيــن أن من  وال

يــمــثــلــهــم نــصــر هللا يــنــتــهــكــون حــقــوق 
الجرائم ضد  أبشع  اإلنسان ويمارسون 

اإلنسانية وضد حقوق اإلنسان”.

رفض لبناني

فـــوالذ ناشط  قــال فيصل  مــن جــانــبــه، 
حـــقـــوقـــي دولــــــي وعـــضـــو ســـابـــق فــي 
المدعو  تــنــاول  “إن  الــشــورى،  مجلس 
قضايا  الشيطان  لحزب  الــعــام  االمــيــن 
تمس دولة اإلمارات ومملكة البحرين، 
يـــدعـــو لـــلـــتـــســـاؤل؛ فــمــن هـــو لــيــصــرح 
نجحت  دول  ضـــد  ويـــهـــدد  ويــنــصــح 
رغـــم الــصــعــوبــات فـــي تــوفــيــر الــحــيــاة 
السعيدة لشعوبها في حين فشل حزبه 
اإلرهابي الموضوع على قوائم اإلرهاب 

العالمية”.
منتهك  أكــبــر  هللا  “نــصــر  أن  وأضـــــاف 
لحقوق اإلنسان ومثال على ذلك أعماله 
في إدارة السجون السرية واالختطاف 
جسديًا  وتصفيتهم  لمعارضيه  القسري 
بـــل هـــو هــــارب ومــخــتــبــئ فـــي حــجــره 
والتقارير  الــدولــي،  القانون  مــن  خــوفــًا 
المتنفذة  الشخصيات  أن  عــن  كشفت 
في  بآخر  أو  بشكل  متورطة  الفاسدة 
الدعم  تــوفــر  الــتــي  اإلجــرامــيــة  الشبكة 
الجزء  خــاص  وبشكل  لــحــزبــه،  الــمــالــي 
الجماعة وأنشطتها  إرهاب  الذي يمول 
تــهــريــب األسلحة  بــجــانــب  الــعــســكــريــة، 
األمــوال  وغسل  بالمخدرات  واالتــجــار 

والدعارة”.

قتلة وسفاحون

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي 
حسن  تصريحات  “إن  النهام  إبراهيم 
نصر هللا لقناة اللؤلؤة اإليرانية، فاقدة 
شعب  وال  البحرين  تمثل  وال  للشرعية 
ــًا إلـــى أن  الــبــحــريــن قــيــد شـــعـــرة”، الفــت
تطلقها  الــتــي  اإلعــالمــيــة  التصريحات 
بــيــن الحين  ــي  ــرانـ ــنــظــام اإليـ ال ــواق  ــ أبـ
النوايا،  مــدروســة، ومــعــروفــة  واآلخـــر، 
وتأتي في سياق خريطة زمنية محددة 
األهداف بالتنسيق مع غيرها، فهي غير 

اعتباطية.
ولــفــت الــنــهــام إلــى أن عــمــالء الــداخــل، 
وباألنظمة  بالغرب،  يستقوون  من  هم 
وهم  الحقوقية،  وبالدكاكين  الغربية، 
مـــن يــحــاولــون الــضــغــط عــلــى الــدولــة 
يتم  لكي  المختلفة،  مكوناتها  وعــلــى 
وفق  السيادية،  الــقــرارات  مسار  حرف 
كــان على حساب  وان  يــريــدونــهــم،  مــا 

اآلخرين.
ذات  دولـــة  البحرين  أن  على  وشـــدد 
على  مــواقــفــهــا  تــبــنــي  وال  ــادة،  ــ ــي ســ
ــســفــاحــيــن  تـــصـــريـــحـــات الــقــتــلــة وال
يــروج  لما  تلتفت  وال  والــمــأجــوريــن، 

بالقنوات اإليرانية المختلفة.
وأكد أن السالح الرئيس التي تستخدمه 
ــران ووكـــالؤهـــا فـــي الــمــنــطــقــة، هو  ــ إيـ
مـــرارًا  أثــبــت  ــواقــع  “ال اإلعــــالم، مضيفًا 
ــهــم، وأن كل  ــاب كـــذب اإليــرانــيــيــن وأذن
ــراء، آخــرهــا  ــ وعـــودهـــم هـــي مــحــض هـ
توعدهم باالنتقام لمقتل سليماني وهو 

ما لم يحصل، ولن يحصل”.

أيديولوجية مريضة

والمحلل  الكاتب  أكــد  آخــر،  جانب  من 
تصريحات  أن  راشـــد  سعد  السياسي 
اللبناني حسن  الــالت  عــام حــزب  أمين 
نــصــر هللا تــجــاه مــمــلــكــة الــبــحــريــن ما 
هـــي إال تــأكــيــد عــلــى اإليــديــولــوجــيــة 

تجاه  الحزب  ينتهجها  التي  المريضة 
األذرع  أحد  كونه  العربي  الخليج  دول 
تنفيذ مخططات  له  اإليرانية والموكل 
هدامه عبر تدريب وتصدير اإلرهابيين 

واألسلحة والمخدرات لدول الجوار.
وقال راشد “إن توجيه هذه الخطابات 
ــذي يــدعــو إلــيــهــا اإلرهـــابـــي نــصــر هللا  الـ
والـــتـــي تــدعــو لــلــفــوضــى وكــســر هيبة 
لــهــا مــكــان فــي المجتمع  لــيــس  الــدولــة 
ــنــي الـــــذي يــقــف مـــع قــيــادتــه  ــبــحــري ال
ومــصــالــحــه الــعــلــيــا، مــنــوهــًا بـــأن مملكة 
في  التدخل  ترفض  وشعبها  البحرين 
ــيــة مـــن قــبــل أحــــزاب  ــداخــل شــئــونــهــا ال
أجــنــدات  لتنفيذ  ومــتــآمــرة  مــنــحــرفــة 

تخريبية واضحة”.

عميل يائس

الماجد  أســامــة  الكاتب  قــال  ــك،  ذل إلــى 
التي  للبحرين  المعادية  الشعارات  “إن 
بين  هللا  نصر  حسن  االرهــابــي  يطلقها 
ــرى، مــا هــي إال دلــيــل على  ــ فــتــرة وأخـ
السقوط والتردي لهذا الحزب اإلرهابي 
لتغطية  يائسة  محاولة  فــي  والعميل 
الوضع المأساوي والحالة المزرية التي 
المجرم،  اإليــرانــي  النظام  منها  يعاني 
ــعــدو يــمــارس حــربــًا  وهـــذا الــشــخــص ال
بــشــكــل مــنــظــم ضـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ولكنها حرب خاسرة حتى قبل أن تبدأ 
وذلك بسبب واحد وهو تماسك الشعب 
للتدخالت  القاطع  ورفــضــه  البحريني 
فــي شــؤونــه وحــفــاظــه عــلــى منجزاته 

والتفافه حول قيادته”.
إنجاز  كــل  بعد  “الــمــالحــظ  أن  وأضـــاف 
الصعيد  على  البحرين  مملكة  تحققه 
الدولي ومساهمتها الرائدة في تحقيق 
األمن والسالم في المنطقة يخرج هذا 
على  بغباء  ليثرثر  جــحــره  مــن  الــجــرذ 
خــداع  يستطيع  بأنه  مــتــصــورًا  أتباعه 
العالم الذي يعرف تمام المعرفة السجل 
مختلف  على  البحرين  لمملكة  الناصع 
ــحــقــوقــيــة  األصــــعــــدة الــســيــاســيــة وال

وغيرها.

نفاق مفضوح

السياسي  والــمــحــلــل  الــكــاتــب  ــف  ووصـ
محمد مبارك التصريحات التي أطلقها 
حسن نصرهللا زعيم تنظيم حزب هللا 
اإلرهابي، والتي تدخل من خاللها في 
شؤون مملكة البحرين وعدد من دول 
مفضوح،  نفاق  بأنه  الــتــعــاون،  مجلس 
بقتل  يــقــوم  الـــذي  التنظيم  “إن  قــائــالً: 
وتصفية معارضيه عبر تفخيخ وتفجير 
أال يقدم دروسًا لدول  سياراتهم، عليه 
الــرأي وحرية  التعبير عن  المنطقة في 
الشعوب”، مؤكدًا أن تنظيم “حزب هللا” 
بل  فحسب،  اللبناني  الشعب  يقمع  لم 
صـــادر مــقــدراتــه، وتسبب فــي إفــقــاره، 
وجيرانه  محيطه  مع  عالقاته  وخــرب 
لبنان  مــن  وجــعــل  الــعــالــم،  دول  وبقية 
الحشيش  ــارة  ــجـ وتـ ــاب  ــإلرهـ لـ مــرتــعــًا 

والمخدرات.
وأردف أن إطالق العالقات الدبلوماسية 
وإسرائيل  الخليج  دول  من  عــدد  بين 
الــدول، وال شأن  هو قرار سيادي لهذه 
فهو  بعيد،  أو  قريب  مــن  بــه  لنصر هللا 
ال يفهم معنى سيادة الدولة، والسيادة 
الوحيدة التي يفهمها هي سيادة إيران 
على لبنان، ألنه هو من أوصل لبنان إلى 
وعمل  والالحكومة،  الــالدولــة،  مرحلة 
على مصادرة القرار الوطني والسياسي 

اإليــرانــي  الــنــظــام  لمصلحة  وتقويضه 
وواقــع  اللبناني  المواطن  حساب  على 

ومستقبل لبنان.

استغالل فلسطين

إلى ذلك، قال رئيس الرابطة البحرينية 
األوروبية للتواصل االجتماعي وحقوق 
خطابات  إن  الشاعر  عبدهللا  اإلنــســان 
تحريضية  نــصــر هللا  حــســن  اإلرهـــابـــي 
ضد أمن البحرين ودول خليجية، وهو 
خطاب مكرر منذ سنوات ويعيد ترديده 
للنيل  منه  محاولة  في  مستمر  بشكل 
من أمن واستقرار البحرين، مشيرًا إلى 
أن القناة التي ظهر من خاللها اإلرهابي، 
ــة لــضــرب  ــاعـ ــسـ تــعــمــل عـــلـــى مــــــدار الـ
الكاذبة  الوطنية، وبث األخبار  الوحدة 
زرع  ومحاوالت  المغرضة  واإلشاعات 
الفتن والبغضاء والكراهية والعنصرية 
التي  التفرقة  أشكال  وكــل  والطائفية 
تسعى من خاللها لتشويه صورة مملكة 
على  المتحققة  وإنــجــازاتــهــا  البحرين 
لما  مماثل  خطاب  وهــو  الــواقــع،  أرض 
ترصدها  والتي  الجزيرة  قناة  تطرحه 
الـــرابـــطـــة بــشــكــل مــســتــمــر ومــحــتــواهــا 
مــطــابــق بــشــكــل رئــيــســي لــخــطــاب من 
لبنان  فــي  هللا  حـــزب  ميلشيا  يــتــزعــم 
كذلك  ومماثل  إيــران،  من  والمدعومة 
من  تحاول  التي  الحقوقية  للدكاكين 
خـــالل مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
وبــيــانــاتــهــا الــمــشــبــوهــة تــشــويــه الــواقــع 

البحريني الداعم لحقوق اإلنسان.
وذكر الشاعر أنه لن ينطلي على أي أحد 
البحرين  إلعـــادة  البائسة  الــمــحــاوالت 
وجــّرهــا إلــى الـــوراء، وهــذا لــن يحدث، 
ولن تتحقق لهم أمنيات الفوضى ونشر 
مــفــاهــيــم مــخــالــفــة الــقــانــون، وصــنــاعــة 
الفوضى والتخريب واإلرهاب الموجه.

الشاعر  عبدهللا  الرابطة  رئيس  وانتقد 
الــمــحــاوالت الــبــائــســة لــإلرهــابــي حسن 

نصر هللا باستغالل القضية الفلسطينية 
ومحاوالت تصوير دول الخليج بصورة 
المتخلي عن القضية بينما قدمت دول 
كثير  تقدمه  لــم  مــا  لفلسطين  الخليج 
دعم  من  والغربية  العربية  الــدول  من 

سياسي وإنساني واقتصادي.

التدخل السافر مرفوض

الكبير  العجم  مــأتــم  رئــيــس  واستنكر 
ــلــجــيــك الـــتـــدخـــالت  مــحــمــد عـــبـــاس ب
لزعيم  البحريني  الــشــأن  فــي  الــســافــرة 
المدعو  اإلرهــابــي  هللا  حــزب  ميليشيا 
تلفزيونية  مقابلة  في  نصرهللا،  حسن 
من  المدعومة  اإلرهابية  القنوات  عبر 

إيران.
ــدد بــلــجــيــك أن الــتــدخــل الــســافــر  ــ وشـ
مرفوض رفضًا تامًا، كما يعتبر تحريضًا 

على السلم األهلي.
في  الكبير  العجم  مــأتــم  رئــيــس  ونـــوه 
تصريح له ان هذا التدخل السافر في 
رفضه من  تم  البحرين،  مملكة  شــؤون 
كافة أطياف الشعب البحريني األصيل.
كما قــال إن تــدخــالت اإلرهــابــي حسن 
لمملكة  الداخلية  الشؤون  في  نصرهللا 
مع  ومضمونا  شكال  تتنافى  البحرين، 
نشر  بمثابة  وتعد  الجوار  مبادئ حسن 
على  والتحريض  الكراهية  لخطابات 
الــعــنــف والــقــتــل اإلرهـــــاب، الــتــي تمس 
األوطــــــان والــمــجــتــمــعــات والـــــذي يعد 
للوحدة  الصحيح  النهج  عــن  انــحــرافــًا 

اإلسالمية.
وأخيرًا أكد بلجيك أن البحرين ستظل 
الميمون  الــعــهــد  ظــل  فــي  بخير  دائــمــًا 
الملكي  السمو  وصاحب  الملك  لجاللة 
ولي العهد رئيس الوزراء وأكد أن رجال 
األمن بقيادة وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
هــم دائــمــًا الــعــيــون الــســاهــرة على أمن 

وأمان مملكة البحرين. 

المنامة - بنا
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جسر بحري

مقترحا  الجنوبية  بلدي  مرر مجلس 
بإنشاء جسر بحري لصيد األسماك، 
ــا لــمــرفــأ الـــــزالق لــلــصــيــاديــن  مــحــاذي

بمنطقة الزالق.

تغطية: سيدعلي المحافظة

مخطط المنطقة أتم دورته على الجهات الخدمية بنجاح ...خلف:

موقع بديل لمشروع المخلفات المقترح في حفيرة
^قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلـــف إنه يجري حاليا دراســـة إيجاد 
المخلفـــات  لمشـــروع  بديـــل  موقـــع 
المقترح إقامته علـــى األرض الكائنة 
بمنطقة حفيرة، بحيث يكون الموقع 
الجديد بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأشـــار في رده على توصية لمجلس 
بلدي الجنوبية بشـــأن المخطط العام 
لمنطقة حفيرة إلى أنه يتم التأكد من 
مراعاة جميع االشتراطات التنظيمية 
والبيئيـــة واالجتماعيـــة المتبعة عند 
القيام باقتراح المخططات الجديدة.

وذكـــر أن عـــرض حـــرم شـــارع الملك 
حمـــد الفاصـــل بيـــن مدينـــة خليفـــة 

والمخطـــط العام لمنطقة حفيرة يبلغ 
200 متـــر، ويعتبـــر كمنطقـــة فاصلـــة 

بين المخطط والمنطقة السكنية.
ولفـــت إلـــى أن أقـــرب أرض صناعية 
خليفـــة  مدينـــة  منطقـــة  عـــن  تبعـــد 
تـــم  أنـــه  كمـــا  متـــر،   980 بمســـافة 
تخصيـــص شـــريط بعـــرض 20 متـــرًا 
بيـــن  للفصـــل  خضـــراء  كمنطقـــة 
حفيـــرة  لمنطقـــة  العـــام  المخطـــط 

ومدينة خليفة.
تدويـــر  ســـبق  قـــد  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الجهـــات  جميـــع  علـــى  المخطـــط 
الخدميـــة مـــن خالل نظـــام تصاريح، 
وقد تم الحصول على موافقة جميع 

الجهات المعنية.

فريق أمانة السر خالل اجتماع بلدي الجنوبية

سوق مركزي للزالق ووحدات إسكانية بدار كليب
كاميرات أمنية لردع “تجاوزات” المنطقة الصناعية

^وافـــق مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة 
إلنشـــاء  أرض  بإيجـــاد  توصيـــة  علـــى 
للمشـــروع  تابعـــة  إســـكانية  وحـــدات 
اإلسكاني في منطقة دار كليب، وأخرى 

إلقامة سوق مركزية في الزالق.
وأشـــار ممثـــل المنطقـــة البلـــدي طـــالل 
عتيق إلى أن فكرة المشـــروع اإلسكاني 
تابعـــة  وحـــدات  إنشـــاء  حـــول  تـــدور 
للمشروع اإلسكاني القائم في المنطقة، 
والمقـــام في عام 2012 مـــن قبل وزارة 

اإلسكان.
ولفـــت إلى أن المنطقـــة تضم نحو 300 
طلـــب إســـكاني علـــى قائمـــة االنتظـــار، 
وهـــذا المقتـــرح سيســـاهم فـــي توفيـــر 
الطلبـــات  حلـــول تكفـــل تقليـــص عـــدد 
المدرجة علـــى قوائم االنتظار من أبناء 

المنطقة.
وفيمـــا يتعلق بمقترح الســـوق المركزي، 

قـــال عتيـــق إن منطقـــة الـــزالق تفتقـــر 
لوجود سوق مركزي على غرار األسواق 
مـــن  عـــدد  فـــي  المتواجـــدة  المركزيـــة 

مناطق المملكة.
وأوضـــح أن المقترح يســـتهدف إنشـــاء 
بيـــع  خدمـــات  تقـــدم  متكاملـــة  ســـوق 

اللحـــوم واألســـماك والفواكـــه والخضار 
الطازجـــة، لخدمة أهالـــي منطقة الزالق 

والمناطق المجاورة لها.
وعلى صعيد آخـــر، وافق المجلس على 
مقترح يقضـــي بتركيب كاميرات أمنية 

في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشـــار ممثـــل ثامنـــة الجنوبيـــة رئيـــس 
هـــذا  أن  إلـــى  التميمـــي  بـــدر  المجلـــس 
المقتـــرح يهدف إلى الحد من المشـــاكل 
الناجمة عـــن وجود تجمعات ومســـاكن 
الصناعيـــة  المناطـــق  فـــي  للعمـــال 
الفتـــرة  فـــي  وخاصـــة  كالمشـــاجرات، 
المســـائية، إلـــى جانـــب الســـرقات وبيع 

وتعاطي المسكرات والممنوعات.
ولفت إلى رصد ســـلوكيات غير صحية 
منها الحالقة في الشـــوارع وبيع المواد 
المســـتلزمات  مـــن  وغيرهـــا  الغذائيـــة، 
بصورة غير نظامية إلى جانب الحد من 

ممارسة األعمال غير األخالقية.
وختامـــا، قـــال التميمـــي، مـــن المؤمـــل 
أن يســـاهم هـــذا المقترح فـــي الحد من 
ارتـــكاب المخالفـــات المروريـــة ورصـــد 
بالبيئـــة،  الضـــارة  الممارســـات  وضبـــط 
كإلقاء النفايات في المناطق الصناعية.

طالل عتيق

بدر التميمي

الحمر: نستهدف خالل “شراكة” بناء 16 ألف وحدة سكنية
اإلنجازات الُمحرزة من ثمار المشروع اإلصالحي لجاللة الملك

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر في 
مداخلـــة هاتفية له علـــى تلفزيون 
البحريـــن أن ميثاق العمل الوطني 
لتاريـــخ  جديـــدة  لمرحلـــة  أســـس 
البحريـــن المعاصـــر، مـــن خـــالل ما 
تضمن من مبادئ وأسس أصبحت 
وثقتهـــا  عمـــل،  برامـــج  بمثابـــة 
الحكومـــة، وحرصت على تنفيذها 

عبر السنوات الماضية.
البحريـــن  “إن  الحمـــر  وأضـــاف 
حصـــدت ثمـــار هـــذه البرامـــج، من 
خـــالل المكتســـبات التـــي تحققت 
والتي يشـــهدها الجميع، خصوصًا 
مـــا تحقـــق علـــى الصعيد الســـكني 

خالل األعوام الماضية”.
وأردف “إن اإلنجـــازات اإلســـكانية 
المشـــروع  ثمـــار  مـــن  المحـــرزة 
اإلصالحـــي لجاللة الملك، ورعايته 
للملف اإلسكاني، ويعكس االهتمام 
الكبير الذي توليه الحكومة برئاسة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، والذي 
حظـــي بإشـــادة أمميـــه كبيـــرة، عبر 
نقل تجربـــة البحرين ونجاحها في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

وتحديدًا الهدف الحادي عشر”.
وواصـــل” اســـتكماالً لذلـــك، ركزنـــا 
في األعـــوام الماضية علـــى تنفيذ 

أمـــر جاللـــة الملـــك، ببنـــاء أربعيـــن 
ألـــف وحـــدة ســـكنية، هـــذا األمـــر 
الـــذي يعتبـــر مـــن أبـــرز المحطـــات 
التي مرت بها وزارة اإلســـكان منذ 

التأسيس”.
وأكمـــل الحمـــر “مـــن خـــالل األمـــر 
السامي شرعت وزارة اإلسكان في 
تنفيـــذ خمس مدن جديـــدة والتي 
نعتبرها ركيزة العمل، وتتمتع هذه 
المدن بمســـتوى عاٍل مـــن الجودة، 
محققـــًة بـــكل ثقـــة جميـــع عناصر 
جـــودة الحيـــاة لما تتمتـــع فيه من 

سواحل وحدائق وخدمات”.
مجمعـــات  أيضـــًا  “بنينـــا  وأضـــاف 
محافظـــات  بمختلـــف  ســـكنية 

آالف  وفـــرت  والتـــي  البحريـــن، 
الوحدات الســـكنية، وعلى الصعيد 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
أسسنا معهم شراكات استراتيجية 
لحصـــول المواطـــن علـــى الخدمة 

اإلسكانية”.
وتابع وزير اإلسكان”برنامج مزايا 
الذي أسســـته وزارة اإلسكان العام 
إضافيـــة  مبـــادرة  يعتبـــر   2014
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  للتعـــاون 
مّكنـــت الوزارة من خالله 10 آالف 
مواطـــن بالســـكن، كمـــا أن هنالـــك 
برامـــج قادمة وواعدة كـ )شـــراكة( 
والذي نستهدف من خالله بناء ما 
ال يقل عن 16 ألف وحدة سكنية”.

حميدان يشيد بجهود “نهضة فتاة البحرين” الداعمة للمرأة
لوضع رؤية وطنية لتطوير خدمات اإلرشاد األسري

أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل 
حميـــدان ضـــرورة وضـــع رؤيـــة وطنيـــة لتطويـــر 
خدمات اإلرشـــاد األســـري وفقًا للمعاييـــر الدولية، 
بجانـــب وضـــع الميثـــاق األخالقـــي للعامليـــن في 
اإلرشاد األســـري وتحديد االشتراطات والمعايير 
األساســـية الموحـــدة لمنـــح التراخيـــص المهنيـــة 

لمزاولة اإلرشاد.
وأشـــار حميـــدان إلـــى الحاجـــة الملحـــة لتمهيـــن 
وتدريب فئة المرشدين النفسيين واالجتماعيين، 
للنهوض بحقوق األســـرة وحمايـــة أفرادها، ضمن 

المعاييـــر العلميـــة والبيئـــة التشـــريعية المناســـبة، 
لضمان جودة اإلرشاد األسري، وااللتزام بالقوانين 
التراخيـــص  علـــى  للحصـــول  المتبعـــة  واألنظمـــة 
الالزمـــة الفتتـــاح مكاتـــب اإلرشـــاد األســـري، مـــن 
قبـــل المؤهليـــن المختصيـــن في المجال النفســـي 

واالجتماعي.
وفـــي هذا الصدد، أشـــاد حميدان بجهـــود جمعية 
نهضة فتاة البحرين واهتمامها بقضايا المرأة عبر 
تنفيذ البرامـــج التنموية الداعمة للمرأة واألســـرة 
والطفولـــة، مشـــيًرا إلـــى مـــا حققتـــه الجمعية من 
أهـــداف تنمويـــة منـــذ تأسيســـها في العـــام 1955 
كأول جمعيـــة نســـائية فـــي مملكـــة البحرين وفي 

الخليج العربي.
خـــالل  العمـــل  لوزيـــر  كلمـــة  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء 
حفـــل تدشـــين الدراســـة الميدانية بعنـــوان “واقع 
وتطلعـــات اإلرشـــاد األســـري بمملكـــة البحريـــن.. 
مركـــز عائشـــة يتيـــم لإلرشـــاد األســـري نموذًجـــا”، 
الـــذي نظمته جمعيـــة نهضة فتـــاة البحرين، أمس 
األربعـــاء، تحـــت رعايته، والذي حضـــره نيابة عن 
وزير العمـــل، القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل 
الكوهجـــي،  خالـــد  المجتمـــع،  لتنميـــة  المســـاعد 
وبحضور رئيســـة مجلس إدارة الجمعية، ابتســـام 
خميـــس، والفريـــق البحثـــي األكاديمي الـــذي قام 
بالدراســـة من قســـم علم النفس بجامعة البحرين 

برئاســـة جيهـــان العمـــران، وعدد من المســـؤولين 
والعاملين واالختصاصيين في التوجيه واإلرشاد 
األســـري في مملكة البحرين، وذلك في مقر مركز 

عائشة يتيم لإلرشاد األسري بمدينة حمد.
وفـــي الكلمة التي ألقاها الكوهجي نيابة عن وزير 
العمـــل، نـــوه حميـــدان بالمبـــادرات التـــي تتبناهـــا 
جمعية نهضة فتاة البحرين، وما تعكسه من صور 

حضارية مشـــرفة للمـــرأة البحرينيـــة في مختلف 
المجـــاالت، بخاصـــة فـــي مجـــال رعايـــة األســـرة 
وحماية حقوق المرأة وتحقيق االستقرار األسري 
عبـــر تقديـــم خدمات اإلرشـــاد األســـري والنفســـي 
واالجتماعـــي والقانونـــي للمرأة، من خـــالل مركز 
عائشـــة يتيم لإلرشـــاد األســـري الذي يستحق كل 

الدعم والتقدير.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

^وافق وزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني على 
الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  مقتـــرح 
بإقـــرار رســـوم وقدرهـــا 300 فلـــس 
لدخـــول حديقـــة محمـــد بـــن فارس 
بخامســـة   927 بمجمـــع  الواقعـــة 

الجنوبية.
وأشـــار إلـــى دور هـــذا المقتـــرح في 
فـــي  المنجـــزة  المكتســـبات  حفـــظ 
الحديقة، والمســـاهمة في اســـترداد 

كلفة الصيانة والتطوير.
إلى ذلك، وافق المجلس البلدي على 

مقتـــرح بتخصيـــص ميزانيـــة لعمـــل 
شـــبكة تصريـــف مياه األمطـــار بعدة 
طرق بمجمع 925 بالرفاع الشرقي.

وأوضـــح رئيس المجلس البلدي بدر 
التميمـــي أن هذا المقتـــرح يأتي في 
إطار جهود إنشـــاء وتطوير شبكات 
ومعالجـــة  األمطـــار  ميـــاه  تصريـــف 
نقـــاط تجمع مياه األمطـــار بمختلف 
الجنوبيـــة،  بالمحافظـــة  المواقـــع 
وذلـــك بهـــدف تســـهيل حركـــة تنقل 
وإلـــى  مـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

مساكنهم بكل يسر وأمان.

300 فلس لدخول حديقة محمد بن فارس
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إبراهيم النهام

أكدت وزارة اإلسكان ردًا على سؤال 
برلمانـــي أن عدد الطلبات في الدائرة 
التاســـعة لمحافظـــة العاصمـــة التـــي 
خدمتهـــا  حصولهـــا  بانتظـــار  بقيـــت 
االســـكانية هـــو 2140 طلًبـــا متوزعة 
على 2116 وحدة ســـكنية و3 شـــقق 
ســـكنية و21 قســـيمة ســـكنية وتعود 
 2003 عـــام  إلـــى  الطلبـــات  أقـــدم 

وأحدثها لعام 2021.
وأوضحت في رد على سؤال للنائب 
عمار آل عباس، أنه تم توزيع مشروع 
شـــهادات اســـتحقاق لكافـــة مراحـــل 
مشـــروع شرق سترة اإلســـكاني وقد 
أهالـــي  طلبـــات  التوزيعـــات  غطـــت 
جزيـــرة ســـترة 2003 كاملـــة والقرى 
المجـــاورة لهـــا حتـــى طلبـــات 2002، 
وقـــد شـــملت التوزيعـــات نســـبة مـــن 
لمحافظتـــي  اإلســـكانية  الطلبـــات 

العاصمة والشمالية.
كمـــا بّينـــت الـــوزارة أنهـــا ألغـــت 110 
طلبات اســـكانية في الدائرة التاسعة 
لمحافظـــة العاصمة ألســـباب متفرقة 
ما بين تملك عقار، وعدم اإلقامة في 
مملكة البحرين بشـــكل دائم، واألسر 
غير المســـتحقة للخدمة اإلســـكانية، 
وأخيـــرا  الدخـــل  ســـقف  وتجـــاوز 

االستفادة من جهات أخرى.

ا قيد االنتظار في “تاسعة العاصمة” 2140 طلًبا إسكانيًّ
بدر الحايكي

عمار آل عباس
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كما هو معروف سياســـيا وإعالميا، فإن الدول الكبرى تســـعى للسيطرة على 
بقيـــة الـــدول بكل المجـــاالت، من أجل إما تحقيق سياســـة القطـــب الواحد، 
أو لكـــي تكون بصـــدارة القوة العســـكرية والسياســـية واالقتصادية وفرض 
مصالحهـــا على اآلخرين. فالصين تســـتخدم نظرية التعـــاون االقتصادي مع 
الدول، وفرنسا أيضا تستخدمها نظرا ألن القوة العسكرية أو السياسية غير 
مجديـــة لها، وأثبتت فشـــلها بتحقيق وفرض مصالـــح باريس على اآلخرين، 
أما روســـيا فتمزج بين القوة العسكرية والتعاون االقتصادي، بينما النظرية 
األنجلوسكســـونية تتـــراوح مـــا بيـــن انتظار اشـــتعال النار ومن ثـــم الدخول 
إلطفائهـــا وهـــي النظرية األميركية، وما بين مـــزج الحيادية وكل من “أنا مع 
وأنـــا ضـــد”، وهي النظريـــة البريطانية حتى تحقق مصالحهـــا ولكن من دون 

دفع ثمن كبير إذا ما خسرت.
هـــذا مع الـــدول الكبرى أعضاء مجلس األمن الخمســـة الدائميـــن، لكن األمر 
يختلف مع بعض الدول اإلقليمية التي تسعى للسيطرة على جيرانها، نظرا 
لعدم امتالكها نفس قوة الدول الكبرى، والصفويون من هؤالء، وقبل شرح 
أســـس النظرية السياســـية اإليرانية، علينا أن نعـــرف حقيقة تاريخية وهي 

أن العـــرب المســـلمين هم من أســـقطوا حضـــارة الفرس وأنهوهـــا لألبد وإلى 
غيـــر رجعة، وهذا ما جعل إســـماعيل الصفوي يســـعى لجمع مخلفات وبقايا 
بعض القبائل المشردة ضمن ما يعرف بالهالل القوقازي، والممتد من حدود 
أفغانستان الشمالية اآلن إلى حدود شمال أذربيجان حاليا، ليبث فيهم روح 
الصفويـــة الفارســـية حتى تنتهـــي عروبة بالد فارس لألبـــد وتصبح صفوية 
خالصة كما هي اآلن، ولهذا فإن أســـس النظرية السياســـية اإليرانية تستمد 

روحها من هذه الحقيقية التاريخة.
وعليه فإن صفونة العرب والبالد العربية وتدمير هويتها العربية اإلسالمية، 
ومســـح تاريخهـــا العربـــي اإلســـالمي وتغييـــر العقيدة اإلســـالمية الشـــيعية 
والســـنية واســـتبدالها بعقيـــدة صفويـــة دينية، وضـــرب العـــرب بالعرب عبر 
اســـتخدام العمـــالء المتصفونيـــن، وتدميـــر البنـــى التحتيـــة ألي بلـــد عربـــي 
يدخلون به، ونشـــر ثقافة التطرف والطائفية وتقســـيم المســـلمين إلى كفار 

وموالين للولي السفيه، أسس النظرية السياسية اإليرانية.
وبنظرة بســـيطة لما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن من دمار، ستتضح 

حقيقة تطبيق أسس هذه النظرية على البالد والهوية العربية.

tariq@ 
carinter.org

د. طارق آل شيخان

النظرية السياسية اإليرانية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اإلقامة الذهبية.. قوة جذب لتدعيم البناء
تقدم العالم بشكل مذهل ولم تعد البيئات مقفلة على ذاتها قليال أو كثيرا، 
إنمـــا انفتحـــت أبـــواب األوطـــان جميعهـــا على بعضهـــا البعـــض، وأصبحت 
الشـــعوب بما ال يدع مجاال للشـــك بحاجة إلى التالقـــي ودق ناقوس العلم 
فـــي مجاالت عدة، والبلـــد الناجح هو الذي يجد طريق المســـتقبل ويفتح 
ذراعيه لنهج التقدم أيا كان، وتأتي خطوة مجلس الوزراء بإعالن إطالق 
اإلقامة الذهبية التي تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي لدعم مسارات 
التطويـــر في مختلـــف القطاعات، خطوة عملية واســـعة رائدة على اعتبار 
أن الحياة ابتكار وتجديد، وأننا نعيش في عصر الخطط العملية الحاسمة 

التي تبنى عليها السياسات الثابتة للدول.
الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية منحـــت الجنســـية لعـــدد 
مـــن أصحـــاب الكفـــاءات والخبـــرات بغـــرض تعزيز عجلـــة التنميـــة ودعم 
مشـــروعات التحـــول االقتصـــادي الـــذي تشـــهده، ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة طبقت نظام اإلقامة الذهبية لفئات معينة ومحددة من 
المقيمين، كرجال األعمال، وأصحاب المواهب المتخصصة، والمهندســـين 
فـــي مجـــاالت التكنولوجيا وهندســـة الكمبيوتر واإللكترونيـــات والبرمجة 

وغيرهـــا، واليـــوم مملكـــة البحرين تســـير على هـــذا النهج في اســـتقطاب 
الكفاءات والمبدعين والمستثمرين ورؤوس األموال والنوابغ، ما سيؤدي 
إلـــى خلـــق قوة اقتصاديـــة مضاعفـــة تليق بمكانـــة البحرين فـــي المجتمع 

الدولي.
رجـــل األعمال فاروق المؤيد قال قبل أيـــام لـ “البالد”: “الكثير من األجانب 
والمتقاعدين المســـتثمرين يرغبون فـــي اإلقامة الدائمة بالبحرين، والقرار 
ســـينعش القطـــاع العقاري بشـــكل كبير كمـــا فعل في البلـــدان التي طبقت 
القرار من قبل واســـتفادت اقتصاديا ومهنيا، وأوضح المؤيد أن القرار من 
شـــأنه استقطاب المســـتثمرين ورؤوس األموال في عدة قطاعات، كما أن 
اإلقامـــة الذهبية سيســـتفيد منها قطاع التجزئة وأصحـــاب الهايبرماركت 

ومعارض السيارات وجميع القطاعات الخدمية بمملكة البحرين”.
علينا استيعاب ثمار الثورة التكنولوجية ومالحقة كل ما يتوصل إليه  «

العلم بحيث تصبح مملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى 
حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه الله ورعاه، قوة جذب لتدعيم البناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شكرا ألبطال مصر
مبـــاراة رائعة وجميلة، وأداء عالمي قدمـــه العبو المنتخب المصري 
الشـــقيق في مواجهتهم الســـاخنة مع المنتخب الســـنغالي في نهاية 
كأس األمم األفريقية مســـاء األحـــد الماضي، والتي ختمت فصولها 

بتتويج السنغال بطال للقارة بعد ركالت الترجيح الحاسمة.
ولم تكن المباراة بشـــوطيها األساســـيين واإلضافيين ملحمة كروية 
فقـــط، بـــل جمعـــت قلـــوب أبناء الوطـــن العربـــي في بوتقـــة واحدة، 
وتحـــت رايـــة علـــم مصـــر، تمامًا كمـــا كان المشـــهد في وفـــاة الطفل 
المغربـــي الجميـــل ريـــان رحمـــه هللا، والـــذي جمـــع القلـــوب كلها من 

المحيط إلى الخليج.
وبالرغـــم مـــن خســـارة المنتخب المصـــري، إال أن ما قدمـــه الفراعنة 
مـــن مالحم بطولية منذ المباراة األولى للبطولة وحتى األخيرة كان 

كافيا وأكثر من ذلك، وإن لم يظفروا بالنصر األخير.
فالعبرة هنا هي ترسيخ مفاهيم حب األوطان، والكفاح ألجل إسعاد 
الشـــعوب، وتعليـــم األجيـــال الجديـــدة مبـــادئ اإلصـــرار والشـــجاعة 
والصبـــر والثبـــات حتـــى تحقيق الحلـــم الكبيـــر.. وكل العب مصري 
شـــارك بالبطولـــة، قـــدم بطريقتـــه الخاصـــة قصـــص إلهـــام للشـــباب 
المصـــري والعربـــي، بدءا مـــن العالمي محمد صالح ومـــرورًا بمحمد 

النني ووصوال ألبوجبل وبقية الالعبين.
فـــي المقابـــل، تابعت بأســـف كبير، عبارات الشـــماتة والتشـــفي التي 
أطلقها البعض في حسابات التواصل االجتماعي لخسارة المنتخب 
المصري الشـــقيق، وبتناقـــض يعكس االنفصام بالشـــخصية والغيرة 

والفشل الشخصي.
من المؤســـف بحق، أن نرى اصطفاف البعض مع الغريب، على أبناء 
الجيـــرة والدم الواحد، واإلجهار بذلك على العلن، دون أخذ االعتبار 
لروابط األخوة مع الشـــعب المصري الشـــقيق، والـــذي له الفضل بعد 
هللا في تحقيق الكثير من عالمات النهضة بالعالم العربي، والمواقف 

العروبية األصيلة، حتى هذه اللحظة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أنت مجرمة!
هـــي مصابة بفيروس كورونـــا، وثبت كذلك أن زوجها وأبناءها اآلخرين 
مصابـــون بالفيـــروس، إال أن أحد األبناء لم تظهـــر عليه أعراض المرض، 
ورغـــم اعتبـــاره مخالطـــًا، ووجـــب عليـــه أن ُيحجر فـــي المنـــزل، إال أنها 
أرسلته للمدرسة ليحضر حصصه المدرسية! حالة من االستنفار حدثت 
في المدرســـة، طلـــب من أهالي الطلبـــة الحضور فورًا الســـتالم أبنائهم، 
واضطـــر جميع مـــن خالط الطالب من مدرســـين وطلبـــة إلجراء فحص 
كورونـــا للتأكد مـــن عدم انتقال الفيـــروس لهم، واألم مصـــرة على رأيها 
وكذلـــك األب “مـــا المشـــكلة في حضـــوره المدرســـة؟ ال توجـــد عليه أية 

أعراض”!
أهناك استهتار وعدم مسؤولية وال مباالة أكثر من هذا؟ أعداد المصابين 
المســـجلة يوميـــًا في تصاعـــد، بل وصلت إلـــى أرقام غير مســـبوقة، وال 
يـــزال هنـــاك مـــن يتصرف بـــال ذمة وضميـــر، لو كانـــت هـــذه األم ال تعلم 
بإصابتها بالفيروس ولم تظهر نتيجة فحص أسرتها المصابة به، لعذرت 
في تصرفها األرعن هذا.. لكن أن تكون على بينة، ونتيجة الفحص بين 

يديها وتؤكد إصابتها، فهي لألسف مجرمة!
مجرمـــة، ألنهـــا تعلم مدى خطـــورة الفيروس، ومدى عـــدم قدرة البعض 
على تحمله، وإمكانية انتشاره على نطاق واسع، هناك مدرسات ينتقلن 
مـــن فصـــل آلخر، فكـــم عدد الطلبـــة المخالطيـــن لهن؟ والطلبـــة بدورهم 
ســـيخالطون طلبـــة آخرين، وســـيذهبون لمنازلهم وســـينقلون الفيروس 
ألسرهم وحيثما تنقلوا، والطامة إن كان الطفل يعيش في منزل متعدد 
األســـر! وقس على ذلك باقي السلســـلة التي لن تنتهي، والتي تفسر في 
النهاية سبب تصاعد أعداد المصابين إلى حاجز 8 آالف إصابة يومية. 

مـــن بين “المعلمات المرعوبات” بعد إشـــاعة الخبر في المدرســـة، معلمة 
ُتعاني من الســـرطان، ومناعتها ضعيفة بال شـــك، وانتقـــال الفيروس لها 
يعنـــي تعريـــض حياتهـــا للخطر، ومن بيـــن األطفال من يعانـــي من الربو 
وضيق التنفس وغيرهم من الحاالت المرضية التي ال تحتمل أجسادهم 

فيروسا يضعف أبدانهم أكثر ويعرض حياتهم للخطر.
أنتـــم مســـؤولون عن إصابـــة غيركم إذا علمتم بإصابتكـــم بالفيروس، أو 
ظهرت عليكم أعراض المرض وتنقلتم هنا وهناك، فال تكونوا مجرمين.

ياسمينة: قليل من المسؤولية... نحفظ بها أرواحنا وأرواح الغير. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

أعلنـــت الواليات المتحدة األميركية األســـبوع الماضي تصفية زعيم تنظيم 
داعـــش اإلرهابـــي أبـــو إبراهيم الهاشـــمي القرشـــي، وذلك بعد مـــا يربو على 
العامين، بعد ما اســـتطاعت اإلجهاز على ســـلفه أبوبكر البغدادي، مما ال شك 
فيه أن عملية استهداف القرشي خطوة تحسب لإلدارة األميركية والمجتمع 
الدولـــي الـــذي اســـتطاع مـــن خـــالل هـــذه العملية اإلطاحـــة بـــرأس التنظيم 
اإلرهابـــي، والـــذي أعلنـــت االنتصار عليه فـــي 2019، إال أنه مـــن الواضح أن 
فلوله مازالت موجودة ومنتشـــرة وإن كانت في فترة خمول وهدوء نسبي 

ومن الصعب مسحها عن بكرة أبيها.
تناولت العديد من القنوات والصحف عملية تصفية القرشي، حيث ناقشت 
كل قنـــاه إعالمية تحليل العملية مـــن جانب معين، إال أن الجميع اتفق على 
أن المعركـــة مازالت مفتوحة، فإزاحة رئيـــس التنظيم ال تعني القضاء عليه 
حتـــى إن كان ذلـــك مـــن شـــأنه إضعافهم بشـــكل كبير خصوصًا مـــن الجانب 

النفسي.
أعتقـــد أن مجابهـــة داعـــش أو أي تنظيم إرهابي قبـــل أن يكون على األرض 

يجب أن يكون في العقول، فغرس مفاهيم الســـالم والتعايش وتقبل اآلخر 
مـــن أهـــم العقائد التي يمكن مـــن خاللها مجابهة الفكـــر الظالمي الذي تدعو 
لـــه هذه التنظيمـــات اإلرهابية وتقتات عليه، نعم نختلـــف مع بعضنا البعض 
وليس بالضرورة أن نتفق مع الكل، ربما تتم اإلســـاءة لنا في بعض األحيان 
بالقول أو حتى بالفعل، لكن ليس من المقبول أن نواجه الخطأ بالخطأ، ليس 
مـــن المقبول أن نزرع قي عقول الناشـــئة تلك المفاهيـــم القائمة على العنف 

واالعتداء واإلرهاب.
معركتنـــا األساســـية تبدأ فـــي بيوتنا ومســـاجدنا ومدارســـنا، معركتنا عقلية 
ومفاهيمية قبل أن تكون في ساحات المعارك، فكل منا يتحمل جزءا كبيرا 
من المســـؤولية في حديثه وتصرفاته التي تعكس ما يؤمن به وما يناصره 
مـــن فكـــر داع لتقبل اآلخـــر وتقبل االختـــالف. دحر داعـــش والقاعدة وبوكا 
حرام وعســـكر طيبة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية الدموية التي مازالت 
تســـتقطب الشـــباب اليافع لن يكون أبدًا في استهداف قياداتها وأفرادها بل 

في استهداف نمط تفكير وقناعات أفراد المجتمع بأسره.

بدور عدنان

هل انتهى تنظيم داعش بمقتل القرشي؟

bedoor.articles
@gmail.com
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دمشق ـ وكاالت

شن الجيش اإلسرائيلي فجر األربعاء 
غارات جوية ضد مواقع عسكرية في 
محيـــط دمشـــق أدت لمقتل عســـكري 
ســـوري وإصابة خمســـة آخرين، وفق 
الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت  مـــا 

السورية “سانا”. 
مـــن جانبهـــا، أكـــدت تـــل أبيـــب هـــذه 
الغـــارات معتبـــرة أنهـــا أتـــت ردا علـــى 
إطـــاق صـــاروخ مضـــاد للطائرات من 

سوريا.
الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
مصـــدر  عـــن  نقـــا  “ســـانا”  الســـورية 
عســـكري مقتل جندي سوري وإصابة 
خمسة آخرين جراء قصف إسرائيلي 

مواقـــع  األربعـــاء  فجـــر  اســـتهدف 
عسكرية في محيط دمشق.

وأعلـــن التلفزيـــون الســـوري الرســـمي 
عن “أضرار مادية لحقت بأحد األبنية 
الســـكنية إضافـــة إلى تضـــرر عدد من 
الســـيارات فـــي منطقة قدســـيا” التي 

طالها القصف.
مـــن جانبه، كتب الجيـــش في تغريدة 
علـــى حســـابه عبـــر تويتـــر: “ردا علـــى 
إطـــاق صـــاروخ مضـــاد للطائرات من 
ســـوريا فـــي وقت ســـابق الليلـــة، قمنا 
بضـــرب أهـــداف لصواريـــخ أرض-جو 
فـــي ســـوريا تشـــمل رادارا وبطاريات 

صواريخ مضادة للطائرات”.

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية بمحيط دمشق

أميركا ترسل سفينتين 
احتجاجات الضغوط االقتصادية تتعالى .. والسلطات لم تف بوعودهاحربيتين إلى األردن

برلمان طهران: تزايد أعداد اإليرانيين تحت خط الفقر
كشـــف مركـــز أبحاث البرلمـــان في طهران عـــن تزايد 
أعـــداد اإليرانيين تحت خط الفقر إلى 28 % مقارنة 

بـ 18 % العام 2021.
وتتعالـــى االحتجاجـــات منذ أشـــهر؛ بســـبب الضغوط 
االقتصاديـــة التـــي يعانيهـــا المواطنـــون اإليرانيـــون، 

ومنهم المعلمون.
ومنذ أشـــهر يطالب المعلمون بزيادة رواتبهم لتعادل 
80 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، 
لكـــن الحكومة والبرلمان وعـــدا بزيادة 20 إلى 25 % 
فـــي رواتـــب المعلمين فقـــط، إال أن الســـلطات لم تف 

بوعودها.
يشـــار إلـــى أنه وبحســـب الفصل الســـادس من وثيقة 
التحـــول األساســـي فـــي قطـــاع التعليـــم التـــي أقرها 
المجلـــس األعلى للثورة الثقافيـــة العام 2011، يجب 
تحديـــد رواتب المعلمين على أســـاس الكفـــاءة، لكن 

هذه الخطة لم تنفذ بعد.
ومؤخـــرا أفـــاد مركز اإلحصاء اإليرانـــي في 22 يناير 
2022 بـــأن معدل التضخم الســـنوي لألســـر في الباد 
42.4 %. كمـــا بلـــغ معدل التضخـــم النقطي )التضخم 
فـــي يـــوم محـــدد مقارنـــة باليوم نفســـه من العـــام أو 

الشهر الماضي( بلغ 35.9 % هذا الشهر.

ووفًقـــا ألحـــدث تقرير لمركـــز اإلحصـــاء اإليراني، بلغ 
معـــدل التضخم الســـنوي لألســـر الحضريـــة والريفية 

41.8 %، و45.8 %، على التوالي.
ووفًقـــا لمـــا ســـبق، فقـــد أنفقـــت األســـر اإليرانيـــة في 
الثاثيـــن يومـــًا الماضيـــة )الشـــهر اإليرانـــي( مـــن هذا 
العـــام ما معدله 35.9 %، أكثر من الفترة المماثلة من 
العام الماضي؛ لشراء “مجموعة من السلع والخدمات 

المماثلة”.
وبحســـب التقريـــر، فقد بلـــغ معدل التضخـــم النقطي 
35.8 %، لألسر الحضرية و36.5 %، لألسر الريفية.

ويشـــير التقرير أيًضا إلى أنه في المجموعة الرئيسة 
من “المواد الغذائية والمشـــروبات والتبغ”، فإن أعلى 
زيـــادة فـــي األســـعار مقارنـــة بالشـــهر الســـابق تتعلـــق 

بمجموعة “التبغ”، ومجموعة “الخبز والحبوب”.

دبي - العربية.نت

تفشي معدالت الفقر والبطالة في إيران

دبي - العربية.نت

الســـعيد  اليمـــن  ألويـــة  قـــوات  تواصـــل 
الخامســـة  العســـكرية  للمنطقـــة  التابعـــة 
فـــي الجيـــش اليمنـــي تقدمها فـــي مدينة 
حـــرض الحدوديـــة فـــي محافظـــة حجـــة 
شمال غربي الباد؛ لتضييق الخناق على 

ميليشيا الحوثي.
فقـــد أفـــادت مصـــادر إعاميـــة، بتأميـــن 
والشـــرقية،  الجنوبيـــة  المدينـــة  أحيـــاء 
المدينـــة،  قلـــب  إلـــى  المعـــارك  وانتقـــال 
مؤكـــدة تضييق الحصار علـــى الحوثيين 

داخلها.
كما أكدت أن ألوية اليمن السعيد تستعيد 
السيطرة على جبال الهيجة شرق حرض.

للمنطقـــة  العســـكري  اإلعـــام  وكان 
العســـكرية الخامســـة في الجيش اليمني 
بـــث األربعـــاء الماضـــي تصريحـــات لقائد 
الركـــن يحيـــى حســـين  اللـــواء  المنطقـــة 
صـــاح، أعلـــن فيهـــا تطويـــق المدينة بعد 

المطـــل علـــى  المعســـكر  الســـيطرة علـــى 
حرض شرقًا.

أنـــه بعـــد العمليـــة  اليمنـــي  القائـــد  وأكـــد 
العســـكرية التـــي أطلقتها قـــوات المنطقة 
محاصـــرة،  المدينـــة  باتـــت  العســـكرية 
بالمـــوت  الميليشـــيات  عناصـــر  متوعـــدًا 
فـــي حال عدم تســـليم أنفســـهم بعد قطع 

خطوط إمدادهم.

وأفـــاد التحالـــف فـــي وقـــت ســـابق، بـــأن 
ألوية اليمن الســـعيد بالمنطقة العســـكرية 
الخامســـة تقدمـــت باتجـــاه مدينة حرض 
فجـــر الجمعـــة مـــن محـــاور عـــدة وســـط 
الميليشـــيا،  لعناصـــر  وتراجـــع  انهيـــارات 
مؤكـــدًا أنـــه يدعـــم تقـــدم األلويـــة بكافـــة 
المحـــاور، وأن العمليـــات تحقـــق أهدافها 

المرحلية.

وسط انهيارات وتراجع لعناصر ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني يواصل التقدم في مدينة حرض

قوات الجيش اليمني

الخرطوم - وكاالت

قـــال مصـــدر مطلع أمس األربعاء إن مســـؤوال ســـودانيا يزور 
إســـرائيل حاليـــا ســـعيا لتعزيـــز العاقـــات فـــي خضـــم أزمـــة 
سياســـية يمـــر بها الســـودان ومع تصاعد الضغـــط الغربي من 

أجل العودة إلى الحكم المدني.
وأضـــاف المصـــدر أن المبعوث الرئاســـي وصل إلى إســـرائيل 
فـــي بدايـــة األســـبوع. ولم يصـــدر تأكيد بعد مـــن المتحدثين 

باسم الحكومتين اإلسرائيلية والسودانية.
وأعلنـــت إســـرائيل والســـودان فـــي 2020 أنهمـــا ســـتطبعان 
العاقات حيث اعتبر المجلس العســـكري السوداني من أكثر 
المدافعين عن قرار التطبيع كما التقى الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني االنتقالي رئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي الســـابق بنياميـــن نتانياهو فـــي اوغندا 
قبل ســـنتين فيما أيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني 
محمد حمدان دقلو “حميدتي” تلك الجهود إلخراج السودان 

من عزلته الدولية.
وفـــي نوفمبـــر 2020، أرســـلت إســـرائيل أول وفـــد لهـــا إلـــى 
الســـودان، وذلـــك بعـــد نحـــو شـــهر على إعـــان اتفـــاق تطبيع 
العاقـــات بيـــن البلديـــن ليقوم بعدها وفد رســـمي إســـرائيلي 

بزيـــارة  كوهيـــن  إيلـــي  الســـابق  المخابـــرات  وزيـــر  برئاســـة 
الخرطوم.

لكن الحكومة السودانية بقيادة عبدهللا حمدوك قالت حينها 
إن اتفـــاق تطبيع العاقات مع اســـرائيل يبقـــى رهين موافقة 

البرلمان في السودان والذي تأجل تشكيله.
وفـــي أبريـــل 2021، أجـــاز الســـودان مشـــروع قانـــون بإلغـــاء 
“قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958”، مؤكدا موقف السودان 

الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

مع تصاعد الضغط الغربي من أجل العودة إلى الحكم المدني

مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العالقات

عبدالفتاح البرهان

طهران ـ وكاالت

بعـــد يوم مـــن اســـتئناف المحادثات 
فـــي فيينـــا إلنقـــاذ االتفـــاق النـــووي 
القـــوى  مـــع   2015 العـــام  المبـــرم 
العالميـــة، أعلنت إيـــران عن صاروخ 
جديـــد طويـــل المـــدى ما يزيـــد من 

زعزعة واستقرار المنطقة.
القـــوات  أركان  رئيـــس  وكشـــف 
المسلحة محمد باقري خال مراسم 
في قاعدة للحـــرس الثوري، حييث 
ُعـــرض الصـــاروخ “خيبـــر شـــكن” أن 
“بـــاده ســـتواصل تطويـــر برنامجها 

للصواريخ الباليستية”.
كما أضاف أن الصاروخ جديد يصل 

مـــداه إلـــى 1450 كيلومترا، وفق ما 
ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية.

“الصـــاروخ  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 

اإلســـتراتيجي مـــن الجيـــل الثالـــث 
التابعـــة  المـــدى  بعيـــدة  للصواريـــخ 
ميـــزات  ولـــه  الثـــوري،  للحـــرس 

فريـــدة، فهو يعمل بالوقـــود الصلب 
وفـــي مرحلة الهبـــوط لديـــه القدرة 
الـــدروع  الختـــراق  المنـــاورة  علـــى 

الصاروخية”.
“تصميمـــه  أن  أضافـــت  كذلـــك، 
مقارنـــة  وزنـــه  مـــن  قلـــل  المحســـن 
بالنمـــاذج المماثلـــة بمقـــدار الثلـــث، 
واختزل وقت إعداده وإطاقه إلى 

السدس”.
وكانت طهـــران زادت من مناوراتها 
الصاروخيـــة المثيـــرة للجـــدل، فقـــد 
الحـــرس  ظهـــرت مؤخـــرًا مســـاعي 
الثـــوري لصنع صاروخ يبلـــغ مداه 5 

آالف كيلومتر.

على وقع مفاوضات فيينا .. إيران تكشف عن “بالستي” جديد

“خيبر شكن” يصل مداه إلى 1450 كيلومترا

األميركية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أرســلــت 
العقبة  مــيــنــاء  إلـــى  بحريتين  وحــدتــيــن 
ــادة األســـطـــول  ــ ــي ــــت قــ ــال األردنـــــــــي، وقــ
ــن الــمــقــرر أن تــشــارك  ــه مـ ــ الــخــامــس إن

الوحدتان في مهام تدريبية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لألسطول 
ــيــان نشرته  ب ــخــامــس األمــيــركــي فـــي  ال
الوحدتين  أن  إلى  مشيرة  “تويتر”،  على 
ــى قـــــوات خفر  ــ الــبــحــريــتــيــن تــتــبــعــان إل
الــســواحــل األمــيــركــيــة وأنــهــمــا مــن طــراز 

“قاطع”.

واشنطن ـ وكاالت

طرابلس - وكاالت

أكـــد رئيس الحكومـــة الليبية الموقتة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة أنـــه لـــن يســـمح 
بقيـــام مرحلـــة انتقالية جديـــدة، وأنه 
لـــن يقبل بقيـــام ســـلطة “موازية”، في 
إشـــارة إلـــى جلســـة مرتقبـــة للبرلمـــان 
يـــوم الخميـــس الختيـــار رئيس جديد 

للحكومة.
وقـــال الدبيبـــة فـــي كلمة متلفـــزة ليل 
الثاثـــاء “شـــعبي، أخشـــى عليكـــم مما 
تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة 
أن  واعتبـــر  لســـنوات”.  البـــاد  علـــى 
هـــذه الطبقة “تجرنا مجـــددا إلى مربع 
االنقســـام. لن نســـمح بمراحل انتقالية 

جديـــدة أو بســـلطة موازيـــة، ولن 
نتراجع فـــي الحكومة حتى 

االنتخابات”.
أن  علـــى  وشـــدد 
“مســـتمرة  حكومتـــه 
فـــي عملهـــا إلـــى حيـــن 

التسليم إلى سلطة منتخبة”.
اإلثنيـــن  النـــواب  مجلـــس  واســـتمع 
إلـــى البرنامـــج الحكومـــي لمرشـــحين 
الجديـــد  الحكومـــة  رئيـــس  لمنصـــب 
)فتحي باشاغا وخالد البيباص( وحدد 
المجلس يـــوم الخميس المقبل موعدا 
لجلسة التصويت على اختيار أحدهما 
مجلـــس  الدبيبـــة  وهاجـــم  للمنصـــب. 
النـــواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها 

اتخذ بـ”المخالفة والتزوير”.
وقـــال بهذا الصدد “يصدرون القرارات 
فـــي البرلمـــان دون نصـــاب وال لوائـــح، 
بعدمـــا قامـــت قلة من النواب بســـحب 
الثقـــة مـــن الحكومـــة بالتزويـــر نعـــم 

بالتزوير.
النـــواب  مجلـــس  ويعتبـــر 
“منتهيـــة  الدبيبـــة  حكومـــة 
إرجـــاء  بســـبب  الواليـــة” 

االنتخابات.

الدبيبة يتمسك بالسلطة ويهاجم البرلمان
القاهرة ـ وكاالت

فـــي ســـابقة هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا، 
تولـــى أول قبطـــي رئاســـة المحكمـــة 
الدســـتورية العليا، فقد شـــهد الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، صباح 
األربعاء، أداء حلف اليمين للمستشـــار 
للمحكمـــة  رئيًســـا  فهمـــي  بولـــس 

الدستورية العليا.
مـــن جهتـــه، قـــال المتحـــدث الرســـمي 
باسم الرئاســـة المصرية، بسام راضي 
إن “الرئيس أعرب عن التقدير العميق 
الدســـتورية  للمحكمـــة  الهـــام  للـــدور 
العليـــا، والتـــي تمثـــل حلقـــة هامة في 
المصـــري  للقضـــاء  العريـــق  التاريـــخ 

الشامخ”.
أصـــدر  قـــد  السيســـي  وكان 

قـــرارا جمهوريـــا بتعيين 
بولـــس  المستشـــار 
فهمي رئيًســـا للمحكمة 
العليـــا،  الدســـتورية 

اعتبـــارا من 9 فبراير الجاري. وتضمن 
القرار الجمهوري رقم 51 لســـنة 2022 

تعيينه بدرجة وزير.
المستشـــار بولس فهمي هو رابع أقدم 
قضـــاة المحكمـــة حاليا. ومـــن مواليد 
أول ينايـــر 1957 ويبلـــغ مـــن العمر 65 

عاما.
عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج 
فـــي وظائفها حتـــى أصبح مستشـــارا 
رئيســـا  ثـــم   1997 عـــام  باالســـتئناف 

باالستئناف عام 2001.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية 
العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها 
عائـــدا   2012 دســـتور  بموجـــب 
اســـتئناف  لمحكمـــة  كرئيـــس 
ثـــم أعيـــد تعيينـــه  القاهـــرة، 
المحكمـــة  لرئيـــس  نائبـــا 
الدســـتورية العليـــا عام 

.2014

السيسي يعين أول قبطي لرئاسة الدستورية العليا
بيروت - وكاالت

اقترح البطريرك الماروني مار بشـــارة 
األربعـــاء،  أمـــس  الراعـــي،  بطـــرس 
االســـتعانة باألمـــم المتحـــدة لضمـــان 
ســـلطات  عجـــزت  إذا  لبنـــان  ســـامة 

الباد عن تحقيق السيادة.
جـــاء ذلك خـــال عظته فـــي القداس 
بيـــروت،  فـــي  مـــارون  مـــار  بكنيســـة 
بحضـــور رؤســـاء الجمهورية ميشـــال 
ميقاتـــي،  نجيـــب  والحكومـــة  عـــون، 
بـــري، بثتهـــا  ومجلـــس النـــواب نبيـــه 

فضائيات محلية.
وقـــال الراعـــي “نتطلع إلى اســـتكمال 
وقـــرارات  الطائـــف  اتفـــاق  تطبيـــق 

مجلس األمن، لتحقيق سيادة لبنان 
على كامل أراضيه، وإذا استمر 

عجز الدولة عـــن ذلك، فا 
بـــد من االســـتعانة باألمم 
مؤتمـــر  لعقـــد  المتحـــدة 
ســـامة  يضمـــن  دولـــي 

لبنان”.
وأوضـــح “نتطلـــع مع الشـــعب اللبناني 
إلـــى خمـــس أولويـــات، وهـــي إجـــراء 
االنتخابـــات النيابيـــة والرئاســـية فـــي 
موعدهـــا )مقرر في 15 مايـــو المقبل(، 
وإعـــان الحقيقـــة فـــي تفجيـــر مرفـــأ 

بيروت”.
وأضـــاف “نحتـــاج أيضـــا إلـــى تســـريع 
عملية اإلصاح، واالتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولـــي على خطة تنقـــذ لبنان، 
واعتمـــاد نظـــام الحيـــاد اإليجابي في 

العاقات الخارجية”.
البرلمـــان  ينتخـــب  أن  المقـــرر  ومـــن 
الجديد رئيســـا للدولـــة في وقت 
الحق مـــن العـــام الحالي خلفا 
عـــون  قـــال  فيمـــا  لعـــون 
إنهـــم  أخـــرى  وقيـــادات 
بإجـــراء  ملتزمـــون 
االنتخابات في مايو.

الراعي يقترح عقد مؤتمر دولي لحماية لبنان
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )أنمار جالري للتجاره(
 إلى ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/السيدة   والمملوكة  للتجاره(  جالري  )أنمار  المسماة  الفردية  المؤسسة 
)اديبه حسين محمد نجيب(  والمسجلة بموجب القيد رقم )3-43914 (، بطلب 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد  تحويل 
وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)20 اكتيف ذ.م.م.(
سجل تجاري رقم )1-123657(

 20( إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)123657( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م.(  اكتيف 
)اختيارية( وتعيين السادة )جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية( مصفيا 

للشركة. عنوان المصفي:
)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية(

)17500188 )973 +(( 
)jassim.abdulaal@bh.gt.com(

التاريخ 2022/2/8
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
 إدارة التسجيل

 )CR2022-20891( 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 : حوراء السيدهاشم رضي القالف

االسم التجاري الحالي : المركز الواقعي للتصميم و المقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد : مساحة للتصميم و المقاوالت

قيد رقم : 138307-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مطعم هونولولو ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 130196

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مطعم هونولولو 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،130196 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 
وتعيين السيد براك حسين علي السيد عبد هللا السيد علي الرفاعي مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي: براك حسين علي السيد عبد هللا السيد علي الرفاعي
sixstars-co@hotmail.com -  69996794 )965 +(

التاريخ 06-02-2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 
إدارة التسجيل

 )CR2022-19525 ( 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 : عقيل جاسم محمد كاظم

االسم التجاري الحالي : جاكرتا مان باور
االســـــم التجـــاري الجديد : الدوله للتوظيف

قيد رقم : 47759-2

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2021-  19528( 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 : عقيل جاسم محمد كاظم 

االسم التجاري الحالي : جاكرتا لتخليص المعامالت الحكومية
االســـــم التجـــاري الجديد : الدوله لتخليص المعامالت الحكومية

قيد رقم:  47759-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 21780( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  طالبه  المهزع  محمد  الشيخ  احمد  ايمان  إلينا  تقدم 
بوزيد  احمد  السيد عبدهللا حسن عبدهللا محمد  إلى   : التالي  التجاري 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد: 30057-2

االسم التجاري : المهرج للحلويات

التاريخ: 09/02/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022-21398 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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:    زكيه السيد مهدي علوي هاشم                             

االسم التجاري الحالي:   نواة ديزاين للتصميم الداخلي                                  
االســـــم التجـــاري الجديد :   خيال ديزاين للتصميم الداخلي                                                                                                              

 قيد رقم :80656-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري في شركة طاقة سادان لتجارة المعدات ذ.م.م                              

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة طاقة سادان لتجارة 

المعدات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 117407 ، طالبين تغيير االسم التجاري من :

شركة طاقة سادان لتجارة المعدات ذ.م.م                    

                      SADAN ENERGY HEAVY EQUIPMENT CO. W.L.L

إلى : شركة سادان للمكاتب اإلدارية ذ.م.م                       

                      SADAN MANAGEMENT OFFICES CO. 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 ) CR2022- 21656( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم 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 : حسن حبيب محمد عبدهللا

 االسم التجاري الحالي : قلعة الفلبين للتنظيفات
االســـــم التجـــاري الجديد : قلعة الفلبين للمقاوالت

قيد رقم : 8-52020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة مريم إلداره المقاهي والمطاعم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مريم إلداره المقاهي 

والمطاعم ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 143911، بطلب تغيير اسم الشركة من:

شركة مريم إلداره المقاهي والمطاعم ذ.م.م

MARYAM TO MANAGE CAFES AND RESTAURANTS CO W.L.L

الى: آية للمشاريع و العقارات ذ.م.م

AYAH FOR ENTERPRISES AND REAL ESTATE W.L.L

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

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 02/02/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-18559 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري
 

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد / محمود أحمد عبدالرسول علي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيدة /  سميره حسين جمال محمد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه.
رقم القيد: 39593-03

االسم التجاري: الفيا بوتيك

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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11 الخميس 10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 - العدد 4867 Vacancies Available
MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL HELPER 

, suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH

CAKE BOUQUET 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39711134  or  cakebouquet@gmail.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

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@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

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.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

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@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

ORGANIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17251713  or  ROSA2H@HOTMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

SHAIKHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777501  or  ABDULLA75ALDOSARI@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@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

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

TRASCON SUPPLIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(REFRIGERATION EQUIP.) 
, suitably qualified applicants can contact

 33882851  or  TRASCON@TRA-SERS.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

UM JUMA SWEETS AND NUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33164241  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.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

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

REHANA JUBAIL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 38180092  or  ZUHIER1380@HOTMAIL.COM

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

Jana Marine Service Co LLC 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 17581622  or  SALEH.BARAHEM@JANA-MS.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

AJEEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39439922  or  FO2IEN138@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

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com

HAZRA JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34430806  or  HAZRADEEPAK@YAHOO.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

HydroCool Ac repairing & Maintenance workshop 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

, suitably qualified applicants can contact
 39466127  or  ahmed10500525@hotmail.com

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Noor ALRahman REAL ESTATE CONSULTANCY S P C CO 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 33022090  or  ADELKHALIFA70@GMAIL.COM

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

AL DANGYA GYPSUM & PAINTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17414344  or  LAAAB1234@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

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

RASRUMMAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200190  or  ABUNOORA14@YAHOO.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

JAVERIYA BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39792221  or  info@javeriyalubricants.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

LAALE ALTAWASH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17404312  or  JASSIM.040@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  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

RAFIF ALROOH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39905689  or  AARA7791@GMAIL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

KHALID BUTT ADVERTISEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38027554  or  KHALIDBUTT2200@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AL JASRA JEWLLERS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 17255308  or  ALJASRA1948@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.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

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM

Car Kit Auto Shine 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
, suitably qualified applicants can contact

 17464964  or  ALWASMI.DECOR@GMAIL.COM

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

Alkouthar Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

Grill LAND Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 77907777  or  TINA@JASGROUP.CO

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

  PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM

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

  DIESEL MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.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

OLYMPIA HEALTH AND FITNESS CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
, suitably qualified applicants can contact

 17727198  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

Blue Cross Veterinary Clinic W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 38271503  or  DRNIMISHAKN@GMAIL.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

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

Hydro Building Systems Middle East W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
, suitably qualified applicants can contact
 17203875  or  mujtaba.jasim@hydro.com

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  WATCHMAN / GUARD 
, 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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

HANOVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM

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

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, 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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17574333  or  AK@ALMOAYED.COM

Green days construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39445598  or  cleangreenbh@gmail.com

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

  DIESEL MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  INFO@IWS-E.NET

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

Hibba khushi Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35100685  or  RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

ALGHAWAS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33900387  or  UMALOOY.79@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

EAST HIDD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17340540  or  WHITEJEWEL1@WINDOWSLIVE.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

BRITISH SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39290005  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.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

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

FABA COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39738876  or  accounts@faba.com.bh

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

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

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH

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

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com

Bahraini Manger Building Contract Est. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 77020000  or  jassim-24@hotmail.com

THE BAKING SOCIETY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  VIBIN@ITICO.BH

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com

Tyre Clinic Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39885699  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM

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

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com

CROWN COMPANY FOR SCRAP  BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  CROWNMET@BATELCO.COM.BH

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

BRASS STAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

EMIC TRAINING 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
, suitably qualified applicants can contact

 17317000  or  ahmed@EMICTRAINING.COM

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

  COMPUTER OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

BUSTAN FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM

ISA ABDULLA ISA CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

YAQOOB 97 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

GEO STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39749565  or  samer@geostarconstruction.com

Hani saeed fruit 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33770094  or  HANISAEEDFRUITS@GMAIL.COM

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

  INSTALLATIONS TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33628081  or  accountsbh@floors-me.com

ALSHAM GARDENS AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 33203666  or  AHMADALAZAB12396@GMAIL.COM

SEA ROCK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17293002  or  salmansooffy@yahoo.com

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17141300  or  ALAMANI@BATELCO.COM.BH

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

Bhanwariya Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17141300  or  ALAMANI@BATELCO.COM.BH

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

ASHKAL CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39699376  or  aafattah2@gmail.com

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
, suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

ISA HAMZA ABBAS ASWAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17590020  or  atebahrain@yahoo.com

ASHKAL CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39699376  or  aafattah2@gmail.com

Newline unique uniforms 
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 33353431  or  ISHAQ.RAJABALI@GMAIL.COM

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

Almuwali carpantry workshop 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact
 39474858  or  ALMOWALI60@GMAIL.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

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17735363  or  NEDAL600@HOTMAIL.COM

BAHRAIN WATER BOTTLING & BEVERAGES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39633158  or  hr.bwbb@batelco.com

Vacancies Availableالخميس 10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 - العدد 104867
ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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

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

Radco Air Conditioners & Repair 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33326933  or  MAHMOODMOOSA16@GMAIL.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

ABDULLA MAHMOOD AHMED CO. W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17874665  or  ABDULLAMAHMOOD.AM.CO@GMAIL.COM

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17558558  or  careers@bh.lulumea.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

Aryass express cafteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36878686  or  abo-wassan@hotmail.com

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com

BRIGHT MK TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13108293  or  GULBIBI.JOHAR@YAHOO.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

RASHA FLOWER WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17722661  or  RASHAFLOWERSBH@GMAIL.COM

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

AKRAM GOLD SMITH CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17217315  or  ADAMNABEELAKRAM@YAHOO.COM

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com

KROOF MARKETS FOR FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39992727  or  HR@EAMCO.BH

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

ALSAEGH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33441020  or  ALSAEGH@LIVE.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

AL HAFEED INTERIOR & CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17331203  or  alhafeedinterior@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

GILANI DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39605308  or  SAYEDKHALIDGILLANI@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

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

ALMAALI UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36657197  or  MRAJAB215@GMAIL.COM

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH

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

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.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

ABDULLA KHAMIS GLASS & MIRROR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784554  or  AHMEDKHAMEES@HOTMAIL.COM

NASER REAL ESTATE AGENCY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
, suitably qualified applicants can contact

 17777743  or  AANASSER@BATELCO.COM.BH

SAIFUL MAKSUD CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35351416  or  YUSUF.ADEL.YAQOOB@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com

ALMASAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36606655  or  ALMASARAUTO@hotmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

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

CAN & CANS FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17699385  or  INFOCAN.CANSFOOD@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

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

Life world aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33252888  or  shabanbh@gmail.com

Club House Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35428606  or  ELHAMKHALED486@GMAIL.COM

FOODWAY MARKET CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17341342  or  FOODWAYHIDD@GMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.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

AL SAHAB PHONE & ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39122210  or  othayijaisal@gmail.com

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  INFO@IWS-E.NET

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH

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

  ELECTRICAL ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

Alsayedah alajeebah cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39898148  or  ALAAMINA52@GMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SHAMAIL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 35923910  or  SALMN6200@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

PAKISTAN TAILORING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33224271  or  emadsona@gmail.com

AL ZAHRAA Palace Services 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 38330277  or  ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com

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

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

AL ZAHRAA Palace Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38330277  or  ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM

Future Vision Trading service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM

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

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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 ADEEL TRADE GENERAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM

AL ADEEL TRADE GENERAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM

AMERAH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39678306  or  jaafar.almaharii@gmail.com

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
, suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

VOLTAS LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17581979  or  jameel-2@hotmail.com

BLUE MOON GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 34444913  or  IQBA92.ALI@GMAIL.COM

AL Turs Trading And Car Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 36660065  or  AWADHI6656@GMAIL.COM

Arham Management consultancy activities 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39110664  or  ASUMEERAHMED@GMAIL.COM

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

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 38038380  or  Z.ZOABI@GREENTEEX.COM

Ashteyag cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33289250  or  sajidanazeer1969@gmail.com

Right calories Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38886808  or  ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM

RIGHT CALORIES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38886805  or  ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM

HAPPY HOME TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 35607602  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.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

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

  MASON(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@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

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

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@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

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

COMMUNITY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 33901410  or  BOFHD1611@GMAIL.COM

BU SARA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36652544  or  M-SANAD@HOTMAIL.COM

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39860568  or  REHMATALI.ASGHAR@GMAIL.COM

BOORI GENERATIONS SANITARY WARE WORK 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 36363696  or  BOORI.GENERATIONS@HOTMAIL.COM

PATHIREES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33600050  or  A.ALMURAIKHI01@GMAIL.COM

Al Aali Gate Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM

Alsayedah alajeebah cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39898148  or  ALAAMINA52@GMAIL.COM

BOORI GENERATIONS SANITARY WARE WORK 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 36363696  or  BOORI.GENERATIONS@HOTMAIL.COM

MADINA ALHARAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17490073  or  ALSADAANWAR@GMAIL.COM

Al fursan bakary 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17790797  or  alimadan@hotmail.com

ALNASEEM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  ALTAMIES.ARTS@GMAIL.COM

AL JOOD CORNER BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34674765  or  ALJOUDBAKERYBH@GMAIL.COM

Rita manpower agency 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com

BRIGHTNESS AUTO CARE AND DETAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33443381  or  ATTORNEY_YH@OUTLOOK.COM

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM

BRIGHTNESS AUTO CARE AND DETAIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33443381  or  ATTORNEY_YH@OUTLOOK.COM

ALIM UDDIN MD SHAHAZUDDIN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39593770  or  UALIM8183@GMAIL.COM

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  sohailasgher0009@gmail.com

Havana Laundry 
has a vacancy for the occupation of

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

AL-ANDALUS PALACES CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17178961  or  Sadiqahs@hotmail.com

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

DILLI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

Saudi Company For Environmental Works W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17700636  or  TMBSA2004@YAHOO.COM

RIPPLES CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 36136660

RAIHANA CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17239612  or  KHALIFA.BAHAR@HOTMAIL.COM

SAFA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36332441  or  SAFAALMUSALLAM81@GMAIL.COM

Ghulam Mustafa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33241980  or  GHULAM_MUSTAFA1965@HOTMAIL.COM

Kulsha Site Management 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM

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

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

LUCKY 9 Garage W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 33242404  or  QASIMFIAZ1@HOTMAIL.COM

Black hair gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36663959  or  BU.ABDULLA280@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  ABDULRAHMAN.ALRAYES@ALRAYESDECOR.COM
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الدكتـــور  المفـــوض  الوزيـــر  بحضـــور 
محمـــد بن علي البلوشـــي القائم بأعمال 
سفارة ســـلطنة عمان لدى المملكة دّشن 
الدكتـــور محمـــد حميـــد الســـلمان بمركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي كتابه الجديد 
“ســـمات الحكـــم البرتغالي فـــي الخليج 
العربي وعمان 1521 – 1622” والصادر 
عـــن مركز الدراســـات العمانيـــة بجامعة 

السلطان قابوس.
الكتاب يقع في 421 صفحة من الحجم 
الكبيـــر هـــو أطروحـــة علميـــة عمل على 
إعدادها الســـلمان في نحو أربع سنوات 
بيـــن بريطانيـــا والبرتغال ضمـــن مرحلة 
الدكتـــوراه بجامعـــة “هـــل” البريطانيـــة، 
وقدمهـــا للجامعة للحصـــول على درجة 
الدكتوراه في فلســـفة التاريخ في العام 
2004 وتم مناقشتها وإجازتها في العام 

 .2005
ينقســـم الكتاب إلى خمســـة فصول هي 

كالتالي:
البرتغالييـــن  اكتشـــاف  األول:  الفصـــل 

الخليج وغزوهم له. 
والتجـــارة  الشـــحن  الثانـــي:  الفصـــل 

الســـيطرة  إبـــان  العربـــي  الخليـــج  فـــي 
البرتغالية. 

السياســـية  الســـمات  الثالـــث:  الفصـــل 
للحكم البرتغالي في الخليج العربي. 

القـــوى  بيـــن  الصـــراع  الرابـــع:  الفصـــل 
الخليـــج  فـــي  واإلســـامية  البرتغاليـــة 

خال القرن السادس عشر. 
الســـيطرة  انهيـــار  الخامـــس:  الفصـــل 

البرتغالية في الخليج العربي. 
الحـــكام  قوائـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
المترجمـــة  والوثائـــق  والمســـؤولين 

والخرائط والرسوم البياني.

تدشين كتاب “سمات الحكم 
البرتغالي في الخليج العربي وعمان”

طارق البحار

ستدرس 
موسيقى 

النجمة تايلور 
سويفت في 

معهد تابع لجامعة 
نيويورك، حيث 

أطلق أول دروسه حول 
موسيقى المغنية وكاتبة 

األغاني األمريكية، 
وتدريب الطاب 
على إرث الفائزة 

بجائزة غرامي 
الموسيقة، وكيفية 

تأليف األغاني.

tariq_albahhar

مخرج “فردة إنسان” الفائز بالعين السينمائي: الناجح ال ينتظر الدعم
إنســـان”  “فـــردة  البحرينـــي  الفيلـــم  حقـــق 
جائـــزة لجنة التحكيم مؤخرا في مهرجان 
العين الســـينمائي في ختام دورته الرابعة 
فـــي مدينـــة العيـــن بحضور المخـــرج علي 
عـــادل عمـــران وســـط العديد مـــن األفام 

الخليجية والعربية.
وأقيمـــت الـــدورة الرابعـــة مـــن المهرجـــان 
مـــن  الســـينما  صنـــاع  أبـــرز  بحضـــور 
المخضرمين والمواهب الشـــابة على مدى 
5 أيام، وتم تقديم العديد من المحاضرات 

والورش.
المخـــرج البحرينـــي الشـــاب علـــي عـــادل 
عمـــران أهدى فوزه للبحريـــن ولجميع من 
حقق معه هذا اإلنجاز، وأكد بأنه جاء بعد 
جهـــود كبيرة أثناء التصوير وتقديم فكرة 
الفيلـــم الفائز، والـــذي تحدث معنا عنه في 

هذا اللقاء:
 حدثنا أوال عن قصة فيلمك؟ «

يســـلط الفيلـــم “فردة إنســـان” الضوء على 
الوالديـــن،  انفصـــال  بعـــد  األبنـــاء  معانـــاة 
وحيـــن يكـــون كل منهـــم عائلـــة مســـتقلة 
يكـــون حينها األبناء هـــم الضحية كما هو 
الشـــايع عندنا، وأحببت تقديمها بأســـلوب 

مغاير عما هو معروف.

وعن عملية إنتاج الفيلم؟ «

تم إنتاج الفليم بشـــكل شـــخصي بالتعاون 
مـــع مجموعـــة مـــن األصدقـــاء الشـــغوفين 
بالفن والسينما وباألعمال الفنية، والنتيجة 
كانـــت مرضيـــة بالنســـبة لي بنســـبة عالية، 
وحققت جائزة مشـــرفة وســـط عـــدد كبير 
من األفام المنافسة في العين السينمائي.

 كيف استقبلت خبر فوزك في مهرجان  «
العين السينمائي مؤخرا؟

كان خبـــر الفـــوز مفرحـــا جـــدا، حيـــث لـــم 
أكـــن أتوقـــع فـــي بدايـــة مشـــاركاتي فـــي 
المهرجانـــات الســـينمائية أن أحقق جائزة، 
خصوصـــا أن هذا الفيلم هـــو الفيلم األول 

الذي يشـــارك في المهرجانات السينمائية، 
وجـــاء ذلك بجهود كل من معي في فريق 
اإلنتـــاج طبعـــا، وكانـــت ســـعادتي كبيـــرة 
بتمثيـــل اســـم مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا 

المحفل المهم في الخليج العربي.
ما المشاركة في المهرجانات  «

السينمائية لمخرج شاب؟

المشـــاركة تعتمـــد علـــى شـــغف وطمـــوح 
الشـــاب الـــذي يعمـــل فـــي الســـينما أو أي 
مجـــال آخـــر، حيـــث ال توجد جهـــة ترعى 
األعمال الشـــابة، ويعتبر المتنفس لتقديم 
إبداعاتنا في الســـينما في نطاق محلي أو 
خليجـــي، ومـــن ثم االنطاق إلـــى العالمية 

في المهرجانات الدولية الكبيرة.

 هل ننتظر دائما الدعم لكي نبدأ  «
مسيرة اإلبداع؟

كا، ال ننتظرهـــا بتاتـــا، وهـــذا مـــا قمت به 
شـــخصيا فـــي تقديـــم فيلمـــي، يجـــب أن 
نحـــول جميع المعوقات إلـــى عناصر قوة، 
وال ننتظر أحـــدا للبدء، وننطلق بالمحاولة 
واالبتكار والمشـــاهدات والتثقيف الذاتي، 

وطبعا بالشغف.
 الفيلم القصير أثبت حضوره، لكن ماذا  «

عن الفيلم الطويل، وهل هناك أزمة 
سيناريو، خصوصا أن البعض يتحدث عن 

هذه المشكلة؟ 

مازالـــت الســـاحة البحرينية تفتقـــر الفيلم 
األخيـــرة،  األعـــوام  فـــي  الجيـــد  الطويـــل 

بالرغم من تقديم أعمال ناجحة الســـنوات 
الســـابقة، والـــذي بإمكانـــه المنافســـة فـــي 
المهرجانات السينمائية؛ بسبب عدم توفر 
الدعـــم المادي والمعنوي وافتقار الســـاحة 
فيلـــم  كتابـــة  مـــن  المتمكـــن  للســـيناريت 

طويل.
 ماذا ينقص الفيلم البحريني اليوم؟ «

البحرينييـــن  المخرجيـــن  بـــأن  باعتقـــادي 
تميـــزوا على مســـتوى الفيلـــم القصير في 
كل مكان ومنذ زمن طويل، فلدينا أســـماء 
ناجحـــة وصلت إلى العالمية، إال أن وجود 
الجهـــة المنتجـــه لهـــذه األعمـــال يحـــد من 

كمية وجودها في كل مكان.

 ما عملك السينمائي القادم؟ «

حاليـــا فـــي طـــور دراســـة عـــدة أفـــكار مع 
الكاتبـــة صديقة الســـيد؛ إلخراج مشـــروع 
ســـينمائي جديـــد، ســـأعلنه أول مـــا نضـــع 

الخطوات األولى له.
 ِبَم تنصح الشباب في هذا المجال؟ «

نحتـــاج إلـــى العمل المتواصـــل؛ لكي نصل 
إلى ســـينما بحرينية لهـــا هويتها الخاصة، 
وتنافـــس أكبر األســـماء، فنحـــن الرائدون 
فـــي هذا المجال منذ القـــدم، ولنا األولوية 
في الســـينما والتلفزيون، فيحق لنا العمل 
واالجتهـــاد لتقديم أفامنا بقوة في جميع 

المحافل.

اللون هـــو العنصر الهام في نقل 
األثـــر الحســـي واالنفعالـــي لدى 
الفنان، فكلما كان الفنان حساًسا 
ومدرًكا لـــدوره التشـــكيلي كلما 
ـــا ودســـًما  كان اللـــون عنـــده غنيًّ
ولـــه شـــخصية خاصة بـــه، وكل 
لوحات الفنانة الشيخة ها بنت 
محمد آل خليفـــة تقدم للمتلقي 
فكرة التفسير والترجمة اللونية 

المبنية على أسس فكرية. 
تبـــدع  هـــا  الشـــيخة  الفنانـــة   
اللـــون  فـــي  جديـــدة  تجربـــة 
والشـــكل أيًضا، ومتـــى ما وقف 
مـــن  لوحـــة  أي  أمـــام  المتلقـــي 
لوحاتها فسيشـــعر بقوة تراســـل 
واأللـــوان  العيـــن  بيـــن  فطـــرّي 
وإيقـــاع التكويـــن، إنهـــا تتعامل 
عليهـــا  وتســـيطر  الطبيعـــة  مـــع 
وتنتزع منها أسرارها، وكل ذلك 
ا صادًقا وأصيًا  لتقدم عمًا فنيًّ
على كل المســـتويات، فهي ترى 
أن الحقيقـــة هـــي جوهـــر فنهـــا 
وكأنهـــا تحـــس أن لوحاتها التي 
ترســـمها ليـــس حافزهـــا الوحيد 
هو اإلبـــداع الفني وإنما حافزها 

األكبر هو الخلود.
هـــا  للشـــيخة  يعنـــي  التـــراث 
دافعـــة  قـــوة  هـــو  بـــل  الكثيـــر، 
منـــه  تســـتمد  موجهـــة  خاقـــة 
أنماطـــا جمالية “غير مكتشـــفة”، 
وفي معرضهـــا األخيـــر “البرقع” 
وجدنـــا مهـــارة فائقـــة فـــي خلق 
مفاهيـــم عميقة ورشـــاقة ودقة 

وطريقـــة جديـــدة مبتكرة بلغت 
أقصى قوة تعبيرية ممكنة.

باألســـلوب  تتميـــز  لوحاتهـــا 
علـــى  يعتمـــد  الـــذي  التأثيـــري 
لمســـات اللـــون الـــذي يأتلف في 
انســـجام عجيـــب، بـــل يمكننـــي 
القـــول أنها لوحـــات مثل الزهور 
تســـبح  المـــاء  صفحـــة  علـــى 
نحـــو األفـــق، ولهذا تســـتوقفني 
بواقعيتهـــا  كثيـــًرا  لوحاتهـــا 
ورمزيتها ترافقها نكهة شـــعرية 
تتحرك فـــي عالم مدهـــش، إنها 
فنانـــة تحـــاور العالـــم باأللـــوان، 
وفي رحلة دائمة وراء واحة لم 

تكتشف بعد.

الشيخة هال بنت محمد

لوحات مثل الزهور 
على صفحة الماء

رحلة دائمة وراء واحة لم تكتشف بعد.

لوحات مثل الزهور على صفحة الماء

هال بنت محمد.. تحاور العالم باأللوان

تعــود الفنانة روبــي للدراما الرمضانية، من خالل مسلســل 
“رانيــا وســكينة”، وهــو العمل الــذي كتبه محمــد العزب، 
وتخرجه شــيرين رضا. روبي ســتتفرغ خالل الفترة المقبلة 
لتصويــر المسلســل، الــذي يســابق فريقه الزمــن للحاق 

بالعرض الرمضاني، خصوصًا أن التصوير سينطلق منتصف 
فبراير، بعد الحصول على توقيعات باقي فريق العمل المشارك 

في المسلســل، والــذي اليزال يقــرأ المعالجــة الخاصــة بالعمل. “رانيا وســكينة” 
مسلسل اجتماعي، فيما سيتم إعالن فريق العمل بالكامل خالل األيام المقبلة.

تعاقدت النجمة سوســن بدر خالل األيــام الماضية على 
المشــاركة في المسلســل الرمضاني الجديــد “بابلو”، 
بطولــة النجم حســن الــرداد، للعرض خالل الموســم 
الرمضاني المقبل، بعد تنازل الفنان ماجد المصري عن 

البطولة خالل الفترة الماضية.
األزمة التي تعرضت لها الفنانة سوسن بدر هي رغبة مخرج 

العمل في بــدء التصوير خالل األيام المقبلة، رغــم ازدحام جدولها بالتصوير 
خارج شهر رمضان بشكل كبير، وال يوجد لديها أي متسع من الوقت.

تعاقد بدررانيا وسكينة

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن مشاركتها ضيفة شرف 
في المسلســل المصري “نقــل عام”، وستشــرع في تصوير 
مشــاهد دورها خالل أيام، وأكدت أن دورها ســيمثل مفاجأة، 
ومــن المقــرر أن تجمعها المشــاهد بنجم العمــل محمود 

حميــدة وبمنتج المسلســل والمشــارك في البطولــة الفنان 
محمد محمود عبدالعزيز .

وأعربت نيكول، عن بالغ سعادتها بالمشاركة، وأكدت حماستها لإلطاللة كضيفة شرف 
في المسلسل إلعجابها بالسيناريو، وذكرت أنها ستؤدي شخصية مختلفة.

نقل عام

أسامة الماجد

محرر مسافات



اللجنة اإلعالمية

الملك  جــالــة  مستشار  بــرعــايــة 
ــبـــاب والـــريـــاضـــة  ــــشــــؤون الـــشـ ل
يقيم  المناعي،  هندي  بن  صالح 
ــادي الــبــحــريــن لــلــتــنــس الــيــوم  ــ ن
البحرين  يوم  بطولة  “الخميس” 
ستقام  والتي  للتنس،  الرياضي 

بنظام الزوجي.
 ويشارك فيها أعضاء وضيوف 
ــادي، يــتــقــدمــهــم صـــالـــح بن  ــ ــن ــ ال
جالة  مستشار  المناعي  هندي 
الملك لشؤون الشباب، والدكتور 
عــلــي فــخــرو الــرئــيــس الــفــخــري 
لنادي البحرين للتنس، وخميس 
االدارة،  مجلس  رئــيــس  المقلة 
مراحل   3 على  البطولة  وتــقــام 
عصرا،  الرابعة  الساعة  في  تبدأ 
السابعة  الساعة  حتى  وتستمر 
مـــســـاء، وبـــعـــدهـــا يــتــم تــكــريــم 
كما  األولـــى،  بالمراكز  الفائزين 

ــنـــادي في  تــتــضــمــن فــعــالــيــات الـ
خاصة  برامج  إقامة  اليوم  هذا 
تدريبات  تشمل  النادي  لناشئي 
اللياقة البدنية وفي فنيات  في 

لعبة التنس.
وتقديرا  منه،  كريمة  لفتة  وفي 
المستمر،  وعطائهم  لجهودهم 
يـــتـــفـــضـــل صــــالــــح بـــــن هـــنـــدي  

بــتــكــريــم الــدكــتــور عــلــي فــخــرو 
ــفــخــري، والــمــؤســس  الــرئــيــس ال
رئــيــس  وأول  ــادي،  ــنـ ــلـ لـ األول 
عام  فــي  الــنــادي  إدارة  لمجلس 
بــتــكــريــم  يــتــفــضــل  كــمــا   ،1973
مجلس  رئــيــس  المقلة  خميس 
مؤسسي  وأحـــد  الــنــادي،  ادارة 
في  للتنس  البحريني  االتــحــاد 
تكريم  سيتم  كــمــا   ،1981 عـــام 
السابقة  اإلداريــة  الهيئة  أعضاء 
وهم:  علي عبد الحميد خنجي، 
الدكتور  السماك،  عيسى  ميرزا 
الدكتور  سامي عبد هللا دانــش، 
حسين جعفر المخرق، المهندس 
الحفل  في  ويتم  فيصل شرف، 
أيضا تكريم حمدي عبد الجواد 
على  عــامــا   30 مــــرور  بمناسبة 

عمله كمدير تنفيذي للنادي.

بن هندي يرعى فعاليات نادي البحرين للتنس

صالح بن هندي المناعي

مجلس الشورى

ــيـــس مجلس  ــح، رئـ ــالـ ــصـ الـ أكــــد عــلــي 
الوطني،  الرياضي  اليوم  أن  الــشــورى، 
في  البحرين  مملكة  بــه  تحتفل  الـــذي 
شهر فبراير كل عــام، يرّسخ عــدًدا من 
المفاهيم الوطنية واالجتماعية، ويؤكد 
أهــمــيــة مــمــارســة األنــشــطــة الــريــاضــيــة 
صحِي  مجتمع  بناء  أجل  من  والبدنية 
بما  الفخر واالعتزاز  وفاعل، معرًبا عن 
يحظى بــه قــطــاع الــشــبــاب والــريــاضــة 
من دعم ممتد من لدن حضرة صاحب 
ــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  ــجــال ال
خليفة، عاهل الباد المفدى حفظه هللا 
اهتمام  من  جالته  يوليه  ومــا  ورعـــاه، 
في  أساًسا  عنصًرا  باعتبارهم  بالشباب 

المجتمع.
الرياضي  اليوم  بمناسبة  تصريح  وفي 
الشورى  مجلس  رئيس  أشــاد  الوطني، 
الحكومة  به  تقوم  الــذي  المهم  بــالــدور 

الملكي  الموقرة برئاسة صاحب السمو 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
حفظه  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
ومبادرات  برامج  من  تقدمه  وما  هللا، 
الحركة  فــي  الــشــبــاب  إلدمـــاج  مبتكرة 
مجلس  توجيه  أّن  مــؤكــًدا  الرياضية، 
الــــــــوزراء الـــمـــوقـــر بــــأن يـــكـــون الــيــوم 

الــريــاضــي نــصــف يـــوم عــمــل فــي كافة 
اهتماًما  يعكس  والــهــيــئــات،  الــــوزارات 
فــي هذا  الجميع  إشـــراك  وحــرًصــا على 

اليوم الوطني.
التي  المخلصة  الــجــهــود  عــلــى  وأثــنــى 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  بها  يقوم 
الملك لألعمال  آل خليفة، ممثل جالة 
الــشــبــاب مستشار  اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
األعلى  المجلس  رئيس  الوطني  األمــن 
الشيخ خالد  والرياضة، وسمو  للشباب 
بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس 
ــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة  الــمــجــلــس األعــل
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
من  وذلك  البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
المجتمع  فئات  مختلف  تشجيع  أجــل 
ــى مـــمـــارســـة األنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة  عــل
حياة،  نمط  واعتبارها  يومية،  بصورة 

وجزًءا من الممارسات الحياتية.

الصالح: يرسخ مفاهيم وطنية واجتماعية

علي الصالح 

اللجنة اإلعالمية

ــد نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ أك
الوطني  واالمــن  والدفاع  الخارجية 
الــدوســري  عيسى  ــواب  الــن بمجلس 
“أن إقرار مجلس الــوزراء، أن يكون 
فبراير،   10 الــمــوافــق  الخميس  يــوم 
ــوزارات  ال يــوم عمل في كافة  نصف 
الحكومية  والــمــؤســســات  والهيئات 
إلفـــســـاح الـــمـــجـــال أمـــــام الــعــامــلــيــن 
ــي فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الرياضة  دور  يــكــرس  بما  الــريــاضــي 
االهتمام  تعكس  مجتمعية،  كثقافة 
بتعزيز  الحكومة  توليه  الــذي  الكبير 
ثقافة الممارسة الرياضية في حياتنا 
اليومية ولتؤكد أن الرياضة أصبحت 
مباشرًا  وطريقًا  حياة  منهج  تشكل 
ليكون  أمراض،  العديد من  لمكافحة 
رياضيا  مجتمعا  البحريني  المجتمع 

وصحيا”.
اإليجابية  الــمــشــاركــة  “أن  وأضـــاف   

مملكة  تتحول  أن  أجــل  مــن  فاعلة 
البحرين برمتها إلى مجتمع حضاري 
يولي الرياضة اهتماما كبيرا، ليجسد 
الـــذي يتميز به  الــحــضــاري  االمــتــداد 

الشعب البحريني”.
الشعب  “أن  إلــى  الــدوســري   وأشـــار 
البحريني اهتم بالرياضة وممارستها 
بمختلف مجاالتها منذ قرون وتوارثها 

جيا بعد جيل إلى أن وصلنا إلى ما 
رياضي  مــن وعــي  الــيــوم  عليه  نحن 
الخاصة  الرياضية  المنشآت  تــعــززه 
والــعــامــة والــمــتــنــزهــات والــمــمــاشــي 
المنتشرة في كل المحافظات والمدن 

والقرى”.
 ولفت الدوسري إلى “أن إقرار مملكة 
البحرين  ــوم  يـ يــكــون  أن  الــبــحــريــن 
الــريــاضــي، هــو نصف يــوم عمل في 
ــمــنــشــآت،  ــمــؤســســات وال مــخــتــلــف ال
المجتمع  بــأن  العالم  إلــى  رسالة  هي 
الــبــحــريــنــي مــنــفــتــح عــلــى الــريــاضــة 
ويمارسها كجزء ال يتجزأ من برنامج 
لتشجيع  وفــرصــة  الــيــومــي،  حــيــاتــه 
ــجــمــيــع عــلــى مـــمـــارســـة الــريــاضــة  ال
الــبــدنــيــة وغــــرس ثقافة  واألنــشــطــة 
البدني  النشاط  أهمية  تبرز  رياضية 
في تعزيز الصحة بأبعادها الجسدية 

والنفسية”.

الدوسري: رسالة حضارية إلى العالم

عيسى الدوسري
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آل  إبــراهــيــم  بــن  الشيخ سلمان  أكــد  
األعلى  للمجلس  العام  األمين  خليفة 
للشباب والرياضة أن االحتفال باليوم 
يشكل  الــبــحــريــن  لمملكة  ــريــاضــي  ال
الــرعــايــة  الســتــحــضــار  هــامــة  مناسبة 
الــكــريــمــة الــتــي تــحــظــى بــهــا الــحــركــة 
الــريــاضــيــة مــن لــدن حــضــرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا 
توجيهات  من  انطاقا  ورعــاه،وذلــك 
جالته السامية بوضع الرياضة على 
التي  الشاملة  التنمية  أولويات  سلم 

تشهدها مملكة البحرين .
ــدى الــشــيــخ ســلــمــان بــن إبــراهــيــم  ــ وأب
الحكومة  بجهود  اعتزازه  خليفة  آل 
الـــمـــوقـــرة بـــرئـــاســـة صـــاحـــب الــســمــو 
آل  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الملكي 
ــيــس مجلس  خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئ

الوزراء حفظه هللا، في دعم قطاعي 
ــة  ــ ــق رؤي ــ ــة، وفـ ــاضــ ــ ــري ــ ــبـــاب وال الـــشـ
الحكومة  بــحــرص  مــنــوهــا  عــصــريــة، 
المثالية  البيئة  توفير  على  الموقرة 
بما  الرياضي  اليوم  فعاليات  النجاح 
النبيلة  أهــدافــه  تحقيق  فــي  يسهم 
الــريــاضــة أسلوب  الــى جعل  الــرامــيــة 

حياة في مملكة البحرين.
آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  ونــوه 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  بدعم  خليفة 
حــمــد مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــألعــمــال 
وسمو  الــشــبــاب،  ــؤون  وشـ اإلنسانية 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  خـــالـــد  الــشــيــخ 
الــمــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
األولمبية البحرينية ، النجاح فعاليات 
تعزيز  في  يسهم  بما  الرياضي  اليوم 
الجوانب الصحية للمجتمع من خال 
إقــامــة الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة التي 
والمقيمين  الــوطــن  أبــنــاء  تستقطب 
مختلف  مـــن  ــبــحــريــن  ال أرض  عــلــى 
والترويج  التشجيع  بهدف   ، األعمار 
ألسلوب الحياة الصحي في المجتمع 

المحلي.

سلمان بن إبراهيم: يجسد الرعاية الملكية للحركة الرياضية

 سلمان بن إبراهيم 

سفــارة البحــريـن بأمريكـا تنظم أنشطة ريــاضيــة

نــظــمــت ســـفـــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
الواليات المتحدة األمريكية، وبالتنسيق 
الــثــقــافــيــة، فـــي مدينة  الــمــلــحــقــيــة  مـــع 
لمنتسبيها؛  رياضية  أنشطة  واشنطن، 
وذلك  الرياضي،  البحرين  بيوم  احتفااًل 
تزامنًا مع قرار ولي العهد رئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ
آل خليفة، حفظه هللا،  سلمان بن حمد 
الملك  جــالــة  ممثل  لــمــبــادرة  وتــنــفــيــذًا 

الشباب  وشــــؤون  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  وبمتابعة 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  بقيادة 
الهيئة  للشباب والرياضة رئيس  األعلى 
بن  خالد  الشيخ  سمو  للرياضة  العامة 
حمد آل خليفة بتخصيص يوم لممارسة 
النشاط الرياضي، وهو ما يعكس حرص 
المواطن  صحة  على  البحرين  مملكة 

البحريني وسامته.
ــارة عــلــى االحــتــفــال  ــفـ ــسـ وحـــرصـــت الـ
ــريــاضــي؛ لــمــا تشكله  بــيــوم الــبــحــريــن ال
ــريــاضــيــة مـــن رســالــة  هـــذه الــفــعــالــيــة ال
ــصــديــق  ــمــجــتــمــع األمـــريـــكـــي ال ــى ال ــ إلـ
على  منفتح  البحريني  المجتمع  بـــأن 
من  يتجزأ  ال  ويمارسها كجزء  الرياضة 
بــرنــامــج حــيــاتــه الــيــومــي، حــيــث شــارك 
دبــلــومــاســيــو الــســفــارة ومــوظــفــوهــا في 

ممارسة  في  متمثًا  الرياضي  البرنامج 
ــغ، كــمــا شــكــل احــتــفــال  ــن ــول ــب ريـــاضـــة ال
الـــســـفـــارة بــالــيــوم الـــريـــاضـــي الــوطــنــي 
فرصة لتشجيع منتسبيها على ممارسة 
ــريــاضــة واألنــشــطــة الــبــدنــيــة وغــرس  ال
ثــقــافــة ريــاضــيــة تــبــرز أهــمــيــة الــنــشــاط 
ــبــدنــي فـــي تــعــزيــز الــصــحــة بــأبــعــادهــا  ال

الجسدية والنفسية.
ــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي  وعـــبـــر ســفــيــر مــمــل

آل  راشــد  بــن  عبدهللا  الشيخ  واشنطن 
خــلــيــفــة، وكـــل مـــن مــنــتــســبــي الــســفــارة 
ــعــســكــريــة واألمــنــيــة  ــحــقــيــات ال ــمــل وال
وتقديرهم  شكرهم  بالغ  عن  والثقافية 
أنشطة  من  تتضمنه  وما  المبادرة  لهذه 
تعكس دعم واهتمام الحكومة الموقرة 
والسامة  والصحة  الرياضي  بالنشاط 
البدنية، فضًا عن تعزيز األلفة والترابط 

واألخوة.

اللجنة اإلعالمية

عبدهللا بن راشد: 
تعكس دعم 

واهتمام 
الحكومة 

جانب من النشاط الرياضي لسفارة البحرين بأمريكا
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المجلس األعلى للشباب والرياضة

أكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  نائب 
التي  الكبيرة  المكانة  على  والرياضة 
عاًما  الرياضي  الوطني  اليوم  يحتلها 
ــكــافــة مــكــونــات  ــام بــالــنــســبــة ل ــعــد عــ ب
المجتمع البحريني ومؤسساته، مشيًرا 
مكانتها  تكتسب  الفعالية  أن هذه  إلى 
هــذه مــن االهــتــمــام والــدعــم الكبيرين 

جالة  األول  الرياضي  يوليهما  اللذين 
الملك المفدى لتأصيل الرياضة كثقافة 

وأسلوب حياة.
ــار الــشــيــخ دعــيــج بــن ســلــمــان آل  وأشــ
خليفة إلى أن جهود سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
الشباب  ــؤون  وشـ اإلنسانية  لــألعــمــال 
على مدى سنوات مضت، أسست ألن 
يكون اليوم الرياضي حدثًا وطنيًا بكل 
مفاهيم  لنشر  وفــرصــة  الكلمة،  معنى 

الرياضة والحياة الصحية بين مختلف 
سموه  أن  مــؤكــدًا   المجتمع،  شــرائــح 
عبر  الكثيرين  حياة  تغيير  فــي  نجح 
قيم ومبادئ  اليوم من  ما يحمله هذا 

تدفع نحو التحويل لألفضل.
آل  سلمان  بــن  دعيج  الشيخ  بين  كما 
التي  والمساندة  الدعم  حجم  خليفة 
يقدمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
ومؤسسات  الجهات  لكافة  البحرينية، 
القطاع الرياضي في المملكة من أجل 
تفعيل دورها بشكل كامل وتفاعلها مع 

فعاليات اليوم الرياضي المختلفة.

دعيج بن سلمان: جاللة الملك الرياضي األول

دعيج بن سلمان 



اللجنة اإلعالمية

ســـر  أميـــن  حمـــاده  خالـــد  أكـــد 
االتحاد البحريني لكمال األجسام 
واللياقة البدنية مشـــاركة االتحاد 
الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــات  فـــي 
التي ســـتقام على مدى 3 أيام بدأ 
مـــن اليـــوم الخميس وحتـــى يوم 
الســـبت في الفترة من 10 وحتى 
القـــادم  الجـــاري  فبرايـــر  مـــن   12
مقـــر  الدوليـــة  البحريـــن  بحلبـــة 

الفعاليات.
 وأوضح حماده أنه تم تخصيص 
موقـــع لالتحـــاد البحرينـــي لكمال 
األجســـام واللياقـــة البدنيـــة بمقر 
فعاليـــات اليـــوم الرياضي بالحلبة 
مجلـــس  أعـــد  حيـــث  الدوليـــة، 
ا لهذا اليوم  اإلدارة برنامًجـــا خاصًّ
الهام، وســـيقدم االتحاد عدًدا من 
التدريبـــات  حـــول  المحاضـــرات 
الرياضية الخاصـــة برياضة كمال 
األجســـام، وسيبدأ ســـامي الحداد 

بأولـــى  االدارة  مجلـــس  رئيـــس 
المحاضـــرات اليوم، وســـيتم فتح 
واالستفســـارات  األســـئلة  بـــاب 
ســـتقدم  كمـــا  الكريـــم،  للجمهـــور 
عايشـــة  االدارة  مجلـــس  عضـــو 
اليـــوم  فـــي  محاضـــرة  أحمـــدي 
التالـــي الجمعـــة حـــول التدريبات 

النسائية وأهميتها في المحافظة 
علـــى الرشـــاقة والصحـــة ونوعية 
وكيفيـــة  المفيـــدة،  التدريبـــات 
إدخـــال الرياضة كأســـلوب حياة، 
وفـــي اليوم الثالث ســـيقدم عضو 
مجلـــس اإلدارة مديـــر المنتخبات 
الوطنيـــة فيصل فرحان محاضرة 
نظرية حول التدريبات الرياضية، 
طبيعة التدريبات الخاصة بالعبي 
رياضـــة كمـــال األجســـام، التغذية 
الغذائيـــة،  المكمـــالت  الصحيـــة، 
كيفية بناء برنامج رجيم مناسب 
لألفـــراد وكل ما يتعلـــق بالرياضة 
عمومـــًا ورياضـــة كمال األجســـام 
ســـيوضحها المحاضـــرون الثالثة 
للجمهـــور الكريـــم، علمـــًا أنـــه مـــن 
المقرر أن تنطلق هذه المحاضرات 
التي ستكون مفتوحة للجميع من 
الســـاعة الرابعة عصـــرًا في األيام 

الثالثة بدأ من اليوم.

“كمال األجسام” يشارك باليوم الرياضي

خالد حماده

اللجنة اإلعالمية

أكـــد عيســـى عبدالرحيـــم رئيس 
واالتحـــاد  البحرينـــي  االتحـــاد 
أن  للجميـــع  للرياضـــة  الدولـــي 
اعتمـــاد يـــوم البحريـــن الرياضي 
االحتفـــال،  يتـــم  وطنـــي  كيـــوم 
يعكـــس حـــرص حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــا البـــالد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، فـــي بلـــورة 
مفهـــوم ممارســـة الرياضـــة لـــدى 
جميـــع فئـــات المجتمـــع وجعلهـــا 
أســـلوب حياة قائم على ترسيخ 
دور الرياضية كثقافة مجتمعية.

وعبـــر عبدالرحيـــم عـــن امتنانـــه 
واعتزازه بتوجيهات سمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
بتكليـــف  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
للرياضـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 

للجميـــع بإقامـــة اليـــوم الرياضي 
لهـــذا العـــام، مؤكـــدا علـــى حرص 
الحـــدث  هـــذا  بتقديـــم  االتحـــاد 
الوطنـــي بشـــكل مختلـــف، يليـــق 
وتطلعاتـــه  ســـموه  بتوجيهـــات 

تجاه هذه المناسبة.
اليـــوم  مهرجـــان  أن  وأضـــاف 

الرياضـــي لهذا العـــام، يأتي بحله 
جديـــدة، وذلـــك بمشـــاركة كافـــة 
الوزارات والهيئـــات واالتحادات 
الرياضيـــة إضافـــة الى مشـــاركة 
والمجتمـــع  الخـــاص  القطـــاع 
المدني، معـــا بمكان واحد، وذلك 
الوطنيـــة  الـــروح  تعزيـــز  بهـــدف 
وتحفيز العمـــل الجماعي، والذي 
يعكس روح التعـــاون والتكاتف، 
على كافة المســـتويات الرياضية 

والصحية واالجتماعية.
وأثنـــى عبدالرحيم علـــى اهتمام 
برئاســـة   الموقـــرة  الحكومـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
البحرينيـــة،  الرياضـــات  بدعـــم 
واالهتمام بالرياضة والرياضيين 
كافـــة  توفيـــر  خـــالل  مـــن 

اإلمكانيات.

عبدالرحيم: تعزيز الروح الوطنية والعمل الجماعي

عيسى عبدالرحيم
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وزارة األشغال

صرح وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بمناســـبة يـــوم البحريـــن الرياضـــي أن 
الوزارة تقدم دعمها في تنفيذ المشاريع 
الرياضية تنفيذًا لرؤية البحرين 2030 
الرامية إلى تمكين الشباب واالستفادة 
وتحفيـــز  اإلبداعيـــة  طاقاتهـــم  مـــن 
حاضـــر  لصنـــع  االنتاجيـــة؛  مقدراتهـــم 
ومســـتقبل أجمل لمملكـــة البحرين في 
ظل العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
وبتوجيهات الحكومة الرشـــيدة بقيادة 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا من خالل 
تطويـــر القطـــاع الرياضـــي واالهتمـــام 
بالشباب والرياضيين من خالل التركيز 
علـــى تطوير البنية التحتيـــة الرياضية 
وتشـــييد المنشـــآت الرياضيـــة؛ بهـــدف 

رفع مستوى الرياضة البحرينية.
قامـــت  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
بتنفيـــذ العديد من المنشـــآت الرياضية 
فـــي األعـــوام الماضيـــة بقيمـــة تتجاوز 
100 مليـــون دينار بحريني، مما كان له 
بالغ األثر في نهضة الرياضة البحرينية 
واتخاذهـــا مكانة متقدمة بيـــن الدول، 
وتحقيـــق إنجازات رياضيـــة بدعم من 
ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ومتابعـــة 
حثيثـــة مـــن رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
شـــؤون  أن  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــار 
األشـــغال نفـــذت العديـــد من المنشـــآت 
الرياضية وفق أعلـــى المعايير العالمية 
والمواصفات الفنيـــة والمزودة بأحدث 
التجهيـــزات التقنية وأرقـــى التصاميم 
النهضـــة  مـــع  لتتماشـــى  المعماريـــة 
العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة، 
ولعل من أبرزها حلبة البحرين الدولية 
لسباق السيارات الفورموال 1، وهو أحد 
المشاريع الكبرى التي وضعت البحرين 
علـــى خارطـــة العالـــم وجـــذب األنظـــار 
إليها، وقد استطاعت الوزارة من تنفيذ 

هـــذا المشـــروع الرائـــد وتســـليمه فـــي 
مارس 2004 اســـتعدادًا للسباق األول. 
وتســـتوعب الحلبـــة 50 ألـــف متفـــرج، 
وقـــد ضـــم المشـــروع خمـــس حلبـــات، 
إلى جانب عدد مـــن المباني والمرافق، 
شـــملت برجا لكبـــار الضيـــوف، ومنصة 
رئيســـة للمتفرجين تستوعب 10 آالف 
متفـــرج، وأجنحـــة ضيافة مـــن الدرجة 
األولـــى، ومركز تجميع معلومات تقنية 
واحـــد،  الفورمـــوال  بســـيارات  خـــاص 
لتســـتوعب  خصيصـــا  معـــدة  ومبانـــي 
خاصـــة  ومبانـــي  عالميـــًا،  فريقـــًا   18
للشـــؤون اإلدارية واالســـتقبال، ومبنى 
ثـــاٍن يتضمن أجنحة اســـتقبال ومنصة 
تســـتوعب 3 آالف متفـــرج. باإلضافـــة 
إلـــى مركـــز طبي معد وفقـــا لمواصفات 
بـــث  ومركـــز  الدوليـــة،  الســـباقات 
تلفزيونـــي وإذاعي للصحافـــة المحلية 
والعالمية، ومركز إعالمي مجهز بكافة 
المستلزمات الصحافية يستوعب 500 
صحافي. إلى جانب أنفاق تحت أرض 
الحلبة؛ لتنقل المشاة واآلليات، ومراكز 

للمبيعات والتسوق. 

وإنشـــاء مدينـــة عيســـى الرياضية في 
العـــام 2011، والتي تضم ثالث قاعات 
رياضية وصالة لأللعاب البدينة وغرف 
تبديـــل المالبـــس باإلضافـــة إلى ســـكن 
مكـــون مـــن 40 غرفـــة فندقيـــة وناديـــا 
وقاعـــات  إداريـــة  ومكاتـــب  صحيـــا 
مـــن  وعـــددا  وكافتيريـــا  اجتماعـــات 
المرافق والخدمات ومواقف السيارات 

والتشجير والمسطحات الخارجية. 
كذلـــك تـــم االنتهاء مـــن أعمـــال تأهيل 
العـــام  فـــي  الوطنـــي  البحريـــن  اســـتاد 
2012، والتي شـــملت تجديـــد المضمار 
والمقاعد وإنارة االســـتاد باإلضافة إلى 
المقصورة وتوفيـــر نقاط لبيع األطعمة 
والمشـــروبات وزيـــادة عـــدد الحمامات 

والمرافق والخدمات ذات الصلة. 
ومدينـــة الشـــيخ خليفـــة الرياضية في 
العـــام 2012، والتـــي تضـــم ملعبـــًا لكرة 
القـــدم يتســـع لــــ 3600 متفـــرج وصالـــة 
رياضيـــة متعـــددة األغـــراض يمكـــن أن 
لمباريـــات  متفـــرج   3600 تســـتوعب 
كـــرة اليد وكرة الســـلة والكـــرة الطائرة 
علـــى  تشـــتمل  كمـــا  الريشـــة.  وتنـــس 

صالـــة مســـبح تضـــم جناًحـــا يتســـع لــــ 
500 متفرج، ومســـبًحا بطـــول 50 متًرا 
ومســـبًحا للغطس بعمق خمســـة أمتار، 
باإلضافـــة إلـــى غـــرف تغييـــر المالبس، 
وقاعـــة تدريـــب ومركز طبـــي ومكاتب 
إدارية، وقاعـــة مؤتمرات، وصالة لكبار 
الشـــخصيات، وغـــرف تبديـــل مالبس. 
والمرافـــق  الخدمـــات  إلـــى  باإلضافـــة 

األخرى. 
وكذلـــك قامـــت الـــوزارة بتنفيـــذ عـــدد 
العـــام  فـــي  النموذجيـــة  األنديـــة  مـــن 
2009، التـــي تهدف الحتضان الشـــباب 
ولتكون متنفســـًا رياضيًا شامالً لجميع 
أبناء المنطقة والرياضيين؛ للمســـاهمة 
الفعالة فـــي تطوير الحركـــة الرياضية، 
مثـــل نادي النجمة ونادي الرفاع ونادي 
ســـترة ونـــادي الشـــباب، حيث يشـــتمل 
النـــادي النموذجـــي علـــى العديـــد مـــن 
المرافق المتنوعة التي تلبي احتياجات 
الفـــرق الرياضية للنـــادي، ومنها الصالة 
الرياضية متعددة األغراض التي تعتبر 
األكبر فـــي المملكة من ناحية مســـاحة 
اللعب، وملعبان لكرة القدم من النجيل 

الطبيعـــي، ومقـــر إداري للنـــادي يتألـــف 
من قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية، 
إلى جانب قاعـــة للياقة البدنية مزودة 

بأحدث األجهزة.
إلـــى جانـــب ذلك، فـــإن الوزارة أنشـــأت 
العديـــد مـــن المـــدارس الحكومية التي 
تتميـــز بصاالتهـــا الرياضيـــة المتعـــددة 
االســـتخدامات؛ لتزويد الطلبة باللياقة 
مواهبهـــم  وتنميـــة  المطلوبـــة  البدنيـــة 

الرياضية المختلفة. 
وفـــي الســـياق ذاته، أشـــار عصام خلف 
إلـــى أن الوزارة نفذت فـــي العام 2021 
للدراجـــات  مخصـــص  مســـار  إنشـــاء 
كيلومتـــرات   10 بطـــول  الهوائيـــة 
وبعرض خمســـة أمتـــار، وذلك بمحاذاة 
شـــارع جنوب البحريـــن الدائري، حيث 
إن هـــذا المســـار بمثابـــة إضافة جديدة 
للحركـــة الرياضيـــة، الســـيما وأنـــه تـــم 
إنشـــاء رصيف مشـــاة لممارسة رياضة 
المشـــي مواٍز لمســـار الدرجات الهوائية 
األبعـــاد،  ثالثـــي  الطـــوب  باســـتخدام 
باإلضافة إلى إنشاء استراحات مظللة، 
ويفصل بين مســـار الدراجات الهوائية 

تـــم  متريـــن  بعـــرض  ممـــر  والممشـــى 
تخصيصه ألعمال التشجير والتجميل 
على طول الشـــارع. وســـيتم مســـتقبالً 
ربط مســـار الدراجات الهوائية بمضمار 
الـــزالق  ابتـــداء مـــن منطقـــة  متكامـــل 
موازيًا لشـــارع خليـــج البحرين وصوالً 
إلـــى شـــارع البحريـــن الدائـــري بطـــول 

إجمالي قدره 51 كيلومترًا.
وممـــا الشـــك فيـــه أن الـــوزارة متمثلـــة 
في شـــؤون البلديات نفذت عددا كبيرا 
مـــن المماشـــي في مختلـــف محافظات 
المشـــي،  رياضـــة  لممارســـة  المملكـــة 
حيث تسعى ضمن خطتها إلى تحويل 
مشـــاريع “المماشـــي” إلـــى مراكز جذب 
رياضيـــة من خـــالل تزويدهـــا باأللعاب 
تبريـــد  وبنظـــام  المختلفـــة  الرياضيـــة 
يعمـــل بالـــرش الضبابي، وجعـــل بعض 
مشـــي  “مضاميـــر  المشـــي  مضاميـــر 
مطاطيـــة”؛ بهدف تهيئـــة وتوفير البنى 
التحتيـــة التـــي تكفل تمتـــع المواطنين 
والمقيميـــن ببيئـــة آمنة وحيـــاة صحية 
وتشـــجعهم علـــى ممارســـة الرياضـــات 

المختلفة؛ بوصفها أسلوب حياة.

استاد البحرين الوطني

نادي سترة النموذجي

مدينة خليفة الرياضية

مدينة عيسى الرياضية 

حلبة سباق البحرين

نادي الشباب

بمناسبة يوم البحرين الرياضي

وزير األشغال: تنفيذ منشآت رياضية تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار

اللجنة البارالمبية تشارك بفعاليات يوم البحرين الرياضي
أكد الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل خليفة 
رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة 
أن المشـــاركة فـــي اليـــوم الرياضـــي كل 
عـــام يعتبر بـــادرة رائعـــة لتعزيز مفهوم 
الرياضـــة  وجعـــل  للجميـــع  الرياضـــة 

أسلوب حياة. 
وأشـــار الشـــيخ محمد بن دعيج إلى أن 

اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية حريصة 
جدا علـــى إنجاح هذه الفعالية تماشـــيًا 
مـــع توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
ورؤية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
ورئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، 
حيث ســـعت اللجنة في هـــذا العام إلى 

المشاركة في اليوم الرياضي في حلبة 
البحريـــن الدولية، وذلـــك يوم الخميس 
 11 الســـاعة  مـــن  والســـبت  والجمعـــة 
صباًحا حتى الساعة 10 مساًء والدعوة 
عامة تتماشـــى مـــع التدابير االحترازية 

للتباعد االجتماعي. 
ويتخلل البرنامج الرياضات البارالمبية 
وهي تحدي الكراســـي المتحركة وكرة 

الطائرة من الجلوس وبوتشيا.

اللجنة اإلعالمية

محمد بن دعيج



مملكـــة  للجوجيتســـو  اآلســـيوي  االتحـــاد  منـــح 
البحرين حق استضافة وتنظيم النسخة السادسة 
مـــن بطولـــة آســـيا للجوجيتســـو، والتـــي ينظمهـــا 
االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو تحـــت إشـــراف 
االتحاد اآلســـيوي للعبة في الفترة 28 - 31 مارس 

المقبل.
من جهتـــه، أكد عضو المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتالية رئيس االتحاد البحريني للجوجيتسو رضا 
إبراهيـــم منفردي أن الدعـــم والرعاية التي تحظى 
بها الرياضة البحرينية من القيادة العليا، والجهود 
المتميـــزة التي يبذلها ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة، والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفة جعل من مملكة البحرين 
قبلة الســـتضافة البطوالت الدوليـــة الكبرى، وذلك 
بعـــد النجاحات المتعـــددة التي تحققت في الفترة 
الماضيـــة، والتي عززت من المكانة المرموقة التي 

تحتلها البحرين على خريطة الرياضة العالمية.
وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو 
بالجهـــود الحثيثة التي يبذلها نائـــب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة؛ 
لدعـــم االتحادات الوطنيـــة المنضوية تحت مظلة 

المجلـــس، والتـــي لعبـــت دورًا بارزًا في اســـتضافة 
السادســـة،  نســـختها  فـــي  الجوجيتســـو  آســـيوية 
والتي ستشـــهد مشـــاركة كبيرة من مختلف الدول 
اآلســـيوية والتـــي تعتبر من أقـــوى البطوالت على 
مستوى القارة، مشـــيرًا إلى أن اتحاد الجوجيتسو 
حريـــص علـــى تحقيـــق عوامـــل النجـــاح للبطولـــة، 
وإخراجهـــا بأفضل صورة تنظيميـــة، لتؤكد مكانة 
مملكـــة البحرين في اســـتضافة مختلف الفعاليات 
والبطـــوالت الكبـــرى، مبينـــًا أن االتحـــاد باشـــر في 
اإلجـــراءات الرســـمية لتشـــكيل اللجـــان المنظمـــة، 
والتي ســـتعمل على قدم وســـاق؛ مـــن أجل تنظيم 
مثالـــي يؤكـــد القـــدرات البحرينيـــة في اســـتضافة 

هذه المظاهر الرياضية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

البحرين تستضيف البطولة اآلسيوية لـ “الجوجيتسو”
منفردي: دعم القيادة وجهود ناصر وخالد بن حمد جعلت المملكة قبلة للبطوالت الكبرى

النسخة السادسة من بطولة آسيا للجوجيتسو  

اتحاد البولينج

انطلقت منافسات بطولة سمو الشيخ 
األولـــى  بـــن حمـــد آل خليفـــة  خالـــد 
االتحـــاد  ينظمهـــا  والتـــي  للبولينـــج 
البحرينـــي للبولينج علـــى صالة مركز 
أرض المرح حتى 26 فبراير الجاري.

التمهيـــدي  الـــدور  منافســـات  ضمـــن 
لمســـابقة العموم يحتل الالعب أحمد 
نقطـــة،   1349 األول  المركـــز  فريـــد 
ويليـــه جـــان ميديـــن بالمركـــز الثاني 
1297 نقطـــة، ويوســـف فـــالح ثالثـــا 
رابعـــا  تقـــي  وعيســـى  نقطـــة،   1206
خامســـا  وايمرســـون  نقطـــة،   1147
نقطـــة، وعبـــدهللا عبدالكريـــم   1106
سادســـا 626 نقطـــة، ومحمد المناعي 
ســـابعا 591 نقطـــة، ودانت تيســـدوم 
وعبدالرحمـــن  نقطـــة،   490 ثامنـــا 

العطيوي تاسعا 423 نقطة.
وأحـــرز أحمـــد فريد العـــب المنتخب 

اليوميـــة  الجائـــزة  البحريـــن  ونـــادي 
لثالثة أشواط بمجموع 691 نقطة.

وضمن منافسات الكبار )من 50 عاًما 
وأكبـــر( يحتـــل ســـامي ســـلوم المركز 
األول 560 نقطـــة، ويليـــه يوســـف آل 

علـــي 548 نقطة، ومحمـــد دراج ثالثا 
539 نقطة، ومحمد الشـــاووش رابعا 
527 نقطة، ودانت تيســـدوم خامســـا 

490 نقطة.
تحتـــل  الســـيدات  منافســـات  وفـــي 
الالعبة السعودية نهلة الداس المركز 
نـــور  993 نقطـــة، ومواطنتهـــا  األول 

صالح بالمركز الثاني 811 نقطة.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وكان 
شـــهد  قـــد  نـــاس  غـــازي  للبولينـــج 
أميـــن  بحضـــور  البطولـــة  منافســـات 
الســـر العـــام ابراهيم الرفاعـــي وعدد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد، 
حيـــث تابع ناس المنافســـات وعملية 
التنظيم مشـــيدا بالجهود التي تبذلها 
جميع اللجان العاملة من أجل إنجاح 
البطولة التي تحمل إســـما غاليًا على 

الجميع.

رئيس االتحاد تابع المنافسات وأشاد بالتنظيم

انطالق بطولة خالد بن حمد األولى للبولينج

من منافسات السيدات

اتحاد السيارات

هنـــأ الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
خليفـــة رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
رئيـــس  نائـــب  للســـيارات  البحرينـــي 
االتحـــاد الدولـــي للســـيارات لمنطقـــة 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
باســـمه ونيابـــة عـــن أعجـــاء مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات 
مدير عام االتحاد عبدالعزيز الذوادي 
للجنـــة  رئيًســـا  انتخابـــه  بمناســـبة 
المتطوعين والمحكمين الدولية التي 

كان عضًوا فيها منذ العام 2011.
وأكد رئيس اتحاد للسيارات اعتزازه 
ومـــا  الوطنيـــة  وكفاءاتـــه  بكـــوادره 
تمتلكـــه من رصيـــد خبر واســـع وباع 
طويل فـــي مجال رياضة الســـيارات 
ممـــا أهلتهـــم لوضـــع ثقتهم فـــي هذه 
المناصـــب  مختلـــف  لتبـــوء  الكـــوادر 
الدوليـــة الرفيعـــة، ومضيفـــًا أن ثقـــة 

 FIA للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد 
ومســـئوليه بالقيادات البحرينية إنما 
تأكيـــد لمـــا وصـــل إليـــه أبنـــاء الوطن 
رفيعـــة  مـــن مســـتويات  المخلصيـــن 
كســـبوا فيهـــا ثقـــة أعلى المؤسســـات 
العالميـــة،  الرياضيـــة  والمنظمـــات 
بهـــذه  فخـــور  الســـيارات  واتحـــاد 

إليهـــا  أوكل  طالمـــا  التـــي  القيـــادات 
علـــى  ســـواء  المهمـــات  مـــن  العديـــد 

المستوى الداخلي أو الخارجي.
والـــذوادي هـــو أحـــد أبـــرز القيـــادات 
رياضـــة  مجـــال  فـــي  البحرينيـــة 
الســـيارات، تـــرأس وأدار العديـــد من 
البطوالت الدولية والعالمية، ويمتلك 
عالقات طيبة مع مسئولي البطوالت 
الدوليـــة ومســـئولي االتحـــاد الدولي 
اتحـــادات  مســـئولي  مـــع  وعالقـــات 
السيارات في مختلف الدول، وساهم 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  نجـــاح  فـــي 
والقاريـــة  الدوليـــة  والســـباقات 
والعالميـــة كســـب من خـــالل احترام 
وتقديـــر الجميـــع، ومـــا يتحقـــق إنمـــا 
يعكس روح فريق االتحاد البحريني 
للســـيارات الـــذي يعمـــل ويجتهد من 

أجل الوطن.

بمناسبة انتخابه رئيًسا للجنة المتطوعين والمحكمين الدولية

رئيس وأعضاء اتحاد السيارات يهنئون الذوادي

عبدالعزيز الذوادي

عسكر يستقبل وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بُعمان
بحضور أمين عام اللجنة األولمبية

وصـــل إلـــى البالد وفـــدا عمانيا رســـميا 
يضـــم وكيـــل وزارة الثقافـــة والرياضة 
والشـــباب باســـل بـــن أحمـــد الرويـــس، 
وعضـــو مجلـــس إدارة اللجنة األولمبية 
العمانية رئيســـة لجنة المرأة والمجتمع 
في اللجنة العمانية للطيران الشـــراعي 
ردينـــة بنـــت عامر الحجريـــة، وحمد بن 
خميـــس البوصافـــي مديـــر مكتب وزير 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب صاحـــب 
الســـمو ذي يـــزن بـــن هيثـــم آل ســـعيد، 
ورئيس لجنة الطيران الشـــراعي أحمد 

سعيد ناصر الجوهري.
وتأتـــي زيـــارة الوفـــد العمانـــي تفعيـــال 

التفاقيـــة البرنامج التنفيـــذي الرياضي 
الـــذي وقعتـــه الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
الثقافـــة  ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة 
عمـــان  بســـلطنة  والرياضـــة  والشـــباب 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  للتعـــاون  الشـــقيقة 
التعـــاون  لتطويـــر  الرياضـــة؛  مجـــال 
الرياضـــي وذلـــك خـــالل الزيـــارة التـــي 
قام بهـــا النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
الشـــقيقة  عمـــان  لســـلطنة  خليفـــة  آل 
مؤخـــرا علـــى رأس وفد رياضـــي رفيع 

المستوى.
وكان في اســـتقبال الوفـــد العماني لدى 

وصولـــه أرض المملكـــة أمـــس األربعاء 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر، واألمين 
العام للجنة األولمبية البحرينية فارس 
مصطفى الكوهجي، والسفير البحريني 

لدى سلطنة عمان جمعة الكعبي.
ورحـــب عســـكر بوكيـــل وزارة الثقافـــة 
والرياضـــة والشـــباب باســـل بـــن أحمـــد 
الرويـــس والوفـــد المرافـــق، ونقـــل لهم 
تحيات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
وأشاد عسكر بعمق العالقات التاريخية 
الراســـخة بين مملكة البحرين وسلطنة 
عمـــان وبما وصلت إليه هـــذه العالقات 
مـــن مســـتويات متقدمـــة ومـــا حققـــه 

التعـــاون المشـــترك من خطـــوات كبيرة 
علـــى مختلـــف األصعـــدة خصوصا في 
المجـــال الرياضـــي وذلك بفضـــل رعاية 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  واهتمـــام 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين، وأخيه حضرة صاحب 
طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان  الجاللـــة 

المعظم حفظهما هللا ورعاهما. 
وبدوره أعرب باســـل بن أحمد الرويس 
عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره لمملكـــة 
البحريـــن قيـــادة وحكومة وشـــعبا على 
حســـن الضيافـــة وحفـــاوة االســـتقبال، 
منوهـــا بعمق العالقات األخوية المتينة 
التـــي تربط البلديـــن الشـــقيقين، معربا 
عن سعادته البالغة بالتواجد على أرض 

المملكة؛ لحضور فعالية اليوم الرياضي 
الوطنـــي، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في 
تعزيز الروابط المشـــتركة بين الطرفين 

وتنميتهـــا إلـــى آفاق أوســـع مـــن التقدم 
والتطـــور في مجـــال الحركة الشـــبابية 

والرياضية.

اللجنة األولمبية
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عسكر والكوهجي لدى استقبالهما الوفد العماني

رضا منفردي

حلبة البحرين الدولية

أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
اليوم عن طرحها لتذاكر التجارب الرسمية 
والتحضيريـــة النطـــالق الموســـم الجديـــد 
للفورمـــوال1،  العالـــم  بطولـــة  مـــن   2022
وذلـــك في الفترة مـــن 10 حتى 12 مارس 
المقبـــل، وســـيتمكن الجماهيـــر من حضور 
آخر يوميـــن من التجارب، لذا كن أول من 
يشـــهد انطالق سيارات العصر الجديد من 

البطولة العالمية.
كمـــا أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة عن 
الدخـــول المجاني لحاملي تذاكر الســـباق 
الذين قاموا بشـــراء تذاكرهـــم قبل تاريخ 
1 مـــارس المقبـــل أليام التجـــارب، ويمكن 
للجماهيـــر الذيـــن قامـــوا بشـــراء تذاكرهم 
قبـــل هـــذا التاريـــخ اســـتخدام تذاكرهـــم 

للدخـــول  المطبوعـــة  أو  اإللكترونيـــة 
للتجارب وبدون تسجيل.

التجـــارب  حضـــور  فـــي  الراغبـــون  أمـــا 
الرســـمية للفورمـــوال1 ولـــم يقومـــوا حتى 
اآلن بشـــراء تذاكرهـــم، فتذاكـــر التجارب 
اآلن متاحة للبيع على موقعنا اإللكتروني 
Bahraingp.com حيث يبلغ سعر التذاكر 
5 دنانيـــر بحرينيـــة في اليـــوم للكبار و2.5 

دينار بحريني لألطفال.
تتوفـــر أيًضـــا ضيافة نادي البـــادوك خالل 
يومي التجارب الرسمية للبطولة العالمية 
المفتوحة للجماهير، ويجب على الراغبين 
Corpo-  في شـــرائها إرســـال رســـالة على
موقعنـــا  زيـــارة  أو   rate@bic.com.bh

اإللكتروني لمزيد من التفاصيل.
سيكون دخول الجماهير لحضور التجارب 

يومـــي الجمعة والســـبت الموافق 11 و12 
مـــارس المقبل، حيث ســـيتم فتح بوابات 
الحلبة من 12 مساء حتى 7 مساء، يرجى 
مالحظـــة أن اليـــوم األول من التجارب لن 

يكون مفتوًحا للجماهير.
من المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لهذا العام ضمن مناســـبة تاريخية 
لرياضة السيارات، حيث ينطلق سباق هذا 
العـــام تحت مســـمى “عصر جديـــد” وذلك 
بعـــد أكبـــر تغييـــر فـــي القواعـــد واألنظمة 
الحلبـــة  العالميـــة، وبصفـــة  البطولـــة  فـــي 
مضيًفـــا لتجارب ما قبل الموســـم والجولة 
االفتتاحيـــة للموســـم كذلك، فـــإن جماهير 
البحريـــن فـــي وضع مميـــز للغايـــة لكونهم 
أول مـــن يختبـــر قمـــة رياضـــة الســـيارات 

بشكل لم يسبق له مثيل في العالم.

تنطلق في 10 - 12 مارس والدخول مفتوح للجماهير 11 و12

حلبة البحرين الدولية تطرح تذاكر التجارب الرسمية للفورموال 1

من سباقات الفورموال 1 بحلبة البحرين
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84.2 مليون دوالر صافي ربح “جي اف اتش” للعام 2021
توزيعات بقيمة 60 مليون دوالر بنسبة 6.07 % على القيمة االسمية

ســـجلت مجموعـــة جـــي اف اتـــش ربحـــًا صافيًا 
يـــؤول إلـــى المســـاهمين بقيمـــة 23.88 مليـــون 
دوالر للربـــع األخير من العام 2021 بزيادة 8.92 
% مقارنـــة بــــ 21.93 مليـــون دوالر فـــي الربـــع 
األخيـــر 2020. وجـــاءت هـــذه الزيـــادة نتيجـــة 
لـــأداء القـــوي المســـتمر عبـــر خطـــوط األعمـــال 
األساســـية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من 
أنشـــطتها المصرفيـــة االســـتثمارية التي حققت 
52.25 مليـــون دوالر مـــن الرســـوم مـــن أنشـــطة 
المجموعـــة  باســـتثمارات  المرتبطـــة  االكتتـــاب 
فـــي قطاعـــات الخدمـــات اللوجســـتية والرعاية 
الصحية والتعليم، والتي شملت استثمارات في 
منشـــأة لوجســـتية رئيسة لشـــركة فيديكس في 
الواليـــات المتحـــدة، وأحد كبار مـــزودي الرعاية 
دولـــة  فـــي  التخصصـــات  المتعـــددة  الصحيـــة 
اإلمـــارات، باإلضافة إلى رائـــد عالمي في مجال 
تعليـــم الرعاية الصحية التي تم االســـتثمار فيه 
مع شركة “شرودرز كابيتال”.  وبلغ صافي الربح 
الـــذي يؤول إلى المســـاهمين ما مقـــداره 84.22 
 45.09 بــــ  بأكملـــه مقارنـــة  للعـــام  مليـــون دوالر 
مليـــون دوالر فـــي العـــام 2020، بزيـــادة قدرهـــا 

86.77 %، وتعكـــس الزيـــادة مســـاهمات أقـــوى 
طـــوال العـــام 2021 من جميع خطـــوط األعمال 
بمـــا في ذلـــك الصيرفـــة االســـتثمارية، الصيرفة 
التجارية، األنشـــطة العقارية وأنشـــطة الخزينة.  
أوصـــى مجلـــس اإلدارة بتوزيعـــات أرباح نقدية 
إجمالية قدرها 60 مليون دوالر بنســـبة 6.07 % 
على القيمة االســـمية، تشمل أرباحا نقدية نسبة 
4.57 % بمـــا يعادل 45 مليون دوالر، وتوزيعات 
أســـهم بنسبة 1.5 % بما يعادل 15 مليون دوالر 

بموجب موافقة المساهمين والجهات الرقابية.
إتـــش،  إف  جـــي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
جاسم الصديقي “نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء 
المجموعـــة فـــي العام 2021 والنمـــو القوي الذي 

تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة”. 
مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
هشـــام الريس”لقد بدأنا العـــام 2021 بزخم قوي 
ونواصل مســـاعينا للتنويع الناجح والتوسع في 

نشاطنا على مدار العام”.

 )NBB( شـــارك بنك البحرين الوطنـــي
مؤخـــًرا فـــي مراســـم افتتـــاح ملعـــب 
حديقـــة عيـــن قصـــاري الواقعـــة فـــي 
منطقة البالد القديم، وذلك كجزء من 
مبـــادرة “مالعـــب الفريـــج” التي وجه 
إلطالقها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لأعمال 

اإلنسانية وشئون الشباب. 
وقـــد بـــدأت مراســـم افتتـــاح الملعـــب 
الـــذي كان تحـــت رعايـــة النائب أحمد 
الســـلوم، بمبـــاراة وديـــة جمعـــت بيـــن 
فريـــق البـــالد القديـــم وفريـــق مكـــون 
مـــن عدد مـــن ممثلي كل مـــن مجلس 
الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك  النـــواب 
والرياضـــة.  الشـــباب  شـــؤون  ووزارة 

وتعـــد هذه مـــن المبـــادرات المحورية 
التي ســـيكون لهـــا بالغ األثر لتشـــجيع 
المواطنيـــن علـــى ممارســـة الرياضية 
للشـــباب  مناســـبة  مســـاحة  وتوفيـــر 
لتمضيـــة الوقـــت بمـــا ينفعهـــم وينمي 
مهاراتهـــم الرياضيـــة. ويجـــدر بالذكر 
أن بنـــك البحرين الوطني يعد شـــريكًا 
استراتيجيًا لهذه المبادرة، حيث يأتي 
ذلـــك توافقـــًا مـــع جهـــوده المتواصلة 
االســـتدامة  أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو 
أحـــد  وهـــي  المجتمعـــي  واالســـتثمار 
الســـبل التي يســـاهم من خاللها البنك 
في االســـتثمار في الشـــباب البحريني 
فـــي  بإمكاناتـــه  والنهـــوض  المعطـــاء 

مختلف المجاالت.

ا  “البحرين الوطني” شريًكا استراتيجيًّ
في مبادرة “مالعب الفريج”

أعلنت انفستكورب، أمس، عن عملية 
اســـتثمار بقيمة 55 مليـــون دوالر في 
 NDR Warehousing آر”  دي  “إن 
Private Limited، وهـــي واحـــدة من 
أكبر شـــركات التخزيـــن الهندية. تضم 
محفظة األصول المتنوعة لشركة “إن 
دي آر”  18 مجمعـــًا لوجســـتيًا عالـــي 
الجودة منتشـــرة في أكثر من 8 مدن، 
بمـــا فيها تشـــيناي ومومبـــاي ومنطقة 
العاصمـــة الوطنيـــة )دلهـــي( وبنغالـــور 
)كالكوتـــا(.  وكولكاتـــا  وكويمباتـــور 
وتخطط الشـــركة على مدى السنوات 
القليلـــة المقبلـــة لمضاعفـــة محفظتها 
مـــن 11.6 مليـــون قـــدم مربـــع حاليـــا 
لتتوســـع فـــي مدن أخـــرى مثـــل بونه 
وغـــوا. وقـــد حققـــت محفظتهـــا أداًء 
جيـــًدا حتـــى أثنـــاء جائحـــة “كوفيـــد” 
مســـتأجرين  قاعـــدة  وجـــود  بفضـــل 
قوية مع نسبة إشغال حالية تزيد عن 
99 %. وقـــال شـــريك ورئيـــس قســـم 
الهنـــد،  فـــي  النفســـتكورب  العقـــارات 
لأساســـيات  “نظـــًرا  فوهـــرا  ريتيـــش 
القويـــة والظـــروف المؤاتيـــة الجذابة 
علـــى  انفســـتكورب  دأبـــت  الثابتـــة، 
االســـتثمار بنشاط في قطاع التخزين 

علـــى مســـتوى العالـــم لســـنوات عدة. 
ونستنتج من تجربتنا أن التخزين هو 
أحـــد القطاعات القليلـــة التي أظهرت 
مرونة ونمًوا مســـتمًرا، على الرغم من 
الظـــروف االقتصاديـــة الســـلبية التي 
تســـببت بهـــا الجائحـــة. وســـيوفر هذا 
االستثمار المهيكل في الهند، المدعوم 
بمحفظة تشـــغيلية قوية، لمستثمرينا 
فرصـــة لالســـتثمار فـــي واحـــدة مـــن 
فـــرص النمـــو العقـــاري الجذابـــة التي 
تملـــك فـــي اعتقادنا مقاييـــس مؤاتية 

من حيث المخاطر والعائدات”.

انفستكورب تقود عملية استثمار 
بقيمة 55 مليون دوالر

الحفــاظ علــى الشركــات العائليــة أولويــة لـ “تجــار 22”
الدراسات االقتصادية تثبت تشكيلها 60 % من اقتصادات الخليج... المترشح نواف الزياني:

 ”22 “تجـــار  قائمـــة  مرشـــح  أكـــد 
لخـــوض انتخابـــات غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين للدورة الثالثين 
مـــارس   19 فـــي  عقدهـــا  المقـــرر 
المقبـــل، رجل األعمال نواف خالد 
الزياني، أن المتغيرات االقتصادية 
المربكـــة التـــي شـــهدها العالم خالل 
العاميـــن األخيريـــن أثرت ســـلبًا على 
جميـــع الشـــركات الكبيـــرة والصغيرة 
اتصـــاالً  هنـــاك  ألن  واحـــد،  آٍن  فـــي 
مكونـــات  جميـــع  بيـــن  عضويـــًا 
االقتصـــاد، ومن هـــذا المنطلق، 
جاءت النظرة الشـــمولية من 
القائمة فـــي طرح مبادرات 

متكاملـــة الســـتدامة ونماء جميـــع القطاعات 
االقتصادية خالل السنوات المقبلة.

العائليـــة تعـــد  الشـــركات  الزيانـــي إن  وقـــال 
مكونًا أساســـيًا ليس في االقتصاد البحريني 
فحســـب ولكن فـــي جميـــع اقتصـــادات دول 
مجلـــس التعـــاون، وذلك بموجب الدراســـات 
االقتصادية التي أثبتت أنها تشـــكل نســـبة ال 
تقـــل عن 60 % من هذه االقتصادات، ولذلك 
فإن الحفاظ على اســـتمرارية هذه الشـــركات 
االقتصـــاد  فـــي  الحيـــوي  دورهـــا  أداء  فـــي 
الوطني يعد أولوية من أولويات القائمة وهو 
أمر ســـيخدم جميع أنواع الشـــركات األخرى، 
خاصـــة إذا مـــا تمت اإلشـــارة إلـــى أن حوالي 
88 % مـــن أنشـــطة الشـــركات العائلية تتركز 

فـــي 5 قطاعـــات وتحديـــدًا قطـــاع العقـــارات 
والصناعـــات  والتجزئـــة  والتشـــييد  والبنـــاء 
التحويليـــة والســـياحة والترفيـــه، وجميعهـــا 
قطاعـــات تســـتقطب أكبر عدد مـــن العاملين 

في البحرين.
وشـــدد مرشـــح قائمة “تجـــار 22” على أهمية 
الحفـــاظ على الشـــركات العائلية التي تســـهم 
بدور حيوي في مســـيرة التنمية االقتصادية 

علـــى  القـــدرة  تمتلـــك  طويلـــة،  عقـــود  منـــذ 
مواصلـــة المســـاهمة في التنويـــع االقتصادي 
واقتصـــاد المعرفـــة، بمـــا لديهـــا مـــن خبـــرات 
متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، 
فضـــالً عـــن خبراتها في الشـــراكة مع الجهات 
الحكومية، واالســـتثمار فـــي القطاعات التي 
تســـتهدفها المبادرات االســـتراتيجية، مشيرًا 
إلـــى ضمـــان اســـتمرارية الشـــركات العائليـــة 
مـــن خالل تحقيق انتقال ســـلس لإلدارة بين 
أجيالهـــا أمـــر أساســـي خـــالل هـــذه المرحلة، 
خصوصًا أن الدراســـات تثبـــت أن 30 % من 
الشـــركات العائليـــة فقط تنجح فـــي االنتقال 
من الجيـــل األول إلى الجيـــل الثاني، ويرجع 

ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية. نواف الزياني

ستقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

انطالق معارض “الخليج للعقار” و“البناء” و“إنتريرز” نهاية مارس

بتلكو تنظم بطولة “البادل” ضمن احتفالها بيوم البحرين الرياضي

أعلنت شركة الهالل للمؤتمرات والمعارض 
عـــن انطالق ثـــالث فعاليات ســـنوية رائدة 
فـــي مملكة البحرين وهـــي معرض الخليج 
للعقـــار، ومعـــرض الخليج للبنـــاء، ومعرض 
 22-24 الفتـــرة مـــن  إنتريـــرز، وذلـــك فـــي 
مـــارس 2022، تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
 وقـــد أعربـــت شـــركة الهـــالل للمؤتمـــرات 
والمعـــارض، المنظمـــة للمعـــارض المرتقبة، 
عـــن ترحيبها بزوار المعـــارض التي أقيمت 
آخـــر مـــرة في مملكـــة البحرين فـــي 2019 

وبلغ عدد زوارها 8 آالف زائر مسجل.
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر التنفيـــذي 
والمعـــارض،  للمؤتمـــرات  الهـــالل  لشـــركة 
زوار  علـــى  “يتعيـــن  عبدالرحمـــن  جبـــران 
المعـــارض في شـــهر مارس توقـــع االطالع 
مـــن  متنوعـــة  ضخمـــة  مجموعـــة  علـــى 
مـــن  االســـتفادة  عـــن  فضـــال  المنتجـــات، 
العروض المجزيـــة التي يقدمها العارضون 
فيمـــا يتعلـــق بالعناصـــر المختلفـــة لقطـــاع 
التصميـــم الداخلـــي والبنـــاء والعقـــار. إننـــا 
في شـــركة الهـــالل للمؤتمـــرات والمعارض 

نحرص على تنظيم فعاليات ذات محتوى 
عالـــي الجـــودة يســـاهم فـــي تعزيـــز مكانة 
لالجتماعـــات  جـــاذب  كمركـــز  البحريـــن 
والمؤتمرات والمعارض مع ضمان ســـالمة 
باتبـــاع  التـــام  وااللتـــزام  العـــام  الجمهـــور 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  اإلرشـــادات 
ذات الصلـــة وفـــق تعليمـــات وزارة الصحة 
والجهات المعنية، بما ســـيجذب الزوار من 

البحرين ودول الخليج”.
 الجديـــر بالذكر أن معارض الخليج للعقار، 
والخليـــج للبناء، ومعرض إنتريرز ســـتقام 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي 
والمؤتمرات، لتواصل بذلك تحقيق النجاح 
ألكبـــر وجهة عرض شـــاملة لقطاع األعمال 
لخدمة أســـواق البنـــاء والتصميم الداخلي 

والعقار في منطقة الخليج الشمالية.

تزامًنـــا  بتلكـــو  شـــركة  نظمـــت 
مـــع احتفـــاالت المملكـــة باليوم 
الرياضـــي الوطني في نســـخته 

السادســـة بطولة “البادل” للمرة 
علـــى  أقيمـــت  التـــي  األولـــى 
مـــدار يومين فـــي نـــادي البادل 

بدلمونيا. 
وشـــارك فـــي البطولة عـــدد من 
وشـــهدت  الشـــركة،  منتســـبي 

سلسلة من الجوالت التنافسية 
وســـط أجـــواء مميـــزة ومليئـــة 

بالحماسة.

معرض الخليج للبناء 2019

ريتيش فوهرا

هشام الريس جاسم الصديقي

30 % من 
الشركات العائلية 

تنجح في االنتقال 
من الجيل األول 

للجيل الثاني

طرح مبادرات 
متكاملة 

الستدامة ونماء 
جميع القطاعات 

االقتصادية



حياكم

دعـــوة الـــى االطالع علـــى مفهوم تنـــاول الطعام اإلســـباني 
الحديـــث بمكوناتـــه وأســـراره العريقـــة، بمصاحبـــة عروض 
الفالمنكو اإلســـباني والموســـيقى اإلســـبانية المعاصرة في 
أجـــواء مفعمـــة بالحوية. يقـــع في الطابـــق األول من فندق 
ويســـتن سيتي ســـنتر البحرين. ســـاعات العمل من اإلثنين 
إلى السبت من الساعة 4 مساًء وحتى الساعة 12 منتصف 
الليل. عروض الفالمنكو الحية من االثنين إلى الســـبت في 

المواعيد التالية: 
 7:30 مساًء لغاية 7:50 مساًء 
 8:20 مساًء لغاية 8:40 مساًء 
 9:10 مساًء لغاية 9:30 مساًء 

 10:00 مساًء لغاية 10:20 مساًء
لمزيـــد مـــن المعلومات وللحجـــز يرحى االتصـــال على رقم 

17171300 او رقم واتساب 33502110.
www.salerobahrain.com أو زيارة الموقع االلكتروني

تعرفوا على الشيف خوان بيريس 

بدأ شـــغف الشيف خوان بالطهي في سن مبكرة عندما اتم 
من العمر 15 عاًما وكان يساعد والده في مطعم العائلة في 

مدينة بروكسل في بلجيكا.
ولد الشيف خوان في خيمينا دي ال فرونتيرا – قادش في 
الجنـــوب االســـباني ألب اســـباني وأم بلجيكيـــة، و غـــادرت 
العائلة أسبانيا لإلقامة في بلجيكا حيث كان يبلغ من العمر 

12 عاًما، وفي سن 22 عاًما عاد إلى إسبانيا.
أول طبق أعده الشيف خوان في سن مبكرة كان بافاريوس 
الليمون حيث تعلق بتحضير المأكوالت البحرية على وجه 
الخصوص، وتعتبر ســـمكة البوري األحمر السمكة المفضلة 
له لتحضيرها أما الطبق اإلســـباني المفضل له فهو فريتورا 
ماالجينا وهو عبارة عن أســـماك صغيرة من الحبار المتنوع 
والجازباتشـــو. الشـــيف خـــوان جلـــب معه ســـنوات طويلة 
مـــن الخبرة فـــي الطهي األســـباني المعاصر حيـــث يمكنكم 
االســـتمتاع بأشـــهى الوصفات وأطباق الباييال التي يعدها 

في مطعم ساليرو البحرين.

مطعم ساليرو البحرين

انفوجرافيك

هـــذه هـــي الســـنة الثالثـــة علـــى التوالـــي التي 
يحرم فيها المواطنـــون والمقيمون من التمتع 
بموسم التخييم في بر الصخير بسبب جائحة 
كورونـــا واحترازاتها الوقائيـــة. لو توجهنا إلى 
بـــر الصخيـــر هـــذه األيام، ال ســـيما فـــي إجازة 
بعـــض  مشـــاهدة  باإلمـــكان  األســـبوع،  نهايـــة 
النـــاس فـــي مخيماتهـــم لكنهـــا ليســـت الحياة 
التي اعتاد عليها الناس منذ ســـنين في عطلة 

الربيع.. حيث البر “عامر”.
التخييـــم  موســـم  يعشـــقون  البحريـــن  أهـــل 
صغـــاًرا  الصبـــر..  بفـــارغ  ســـنوًيا  وينتظرونـــه 
وكبـــاًرا.. تلـــك الذكريـــات ال تـــزال تحمل معها 
لقـــاءات النـــاس التـــي تحـــول منطقـــة قاحلـــة 
إلـــى مدينـــة تعـــج بالحيـــاة والمرح والســـرور، 
ســـابق  إلـــى  المواســـم  ســـتعود  هللا،  وبعـــون 
عصرهـــا بعـــد انقضـــاء جائحـــة كورونـــا، لكـــن 
حتـــى ذلك الحين، ال شـــيء يمنـــع البعض من 
أن يعيش موســـم الشـــتاء “مخيًما” في أجواء 
محببـــة، ولهـــذا، انتشـــرت خـــالل هذا الشـــتاء 
القريبـــة  األراضـــي  بعـــض  تحويـــل  ظاهـــرة 
األراضـــي  أو  االســـتراحات  أو  البيـــوت  مـــن 
المســـتأجرة اســـتثمارًيا إلى مخيمات مصغرة 
تجمـــع مالمـــح البر مـــن ناحية توفيـــر الخيام 
وحفرة النار والمرافـــق التي تجعل المخيمين 
يشـــعرون وكأنهـــم فـــي البـــر فعـــاًل، مـــع العدد 
المحـــدد وفـــق اإلجـــراءات، واألكثر مـــن ذلك، 
أن هنـــاك إقبـــااًل مـــن جانـــب الكثيريـــن علـــى 
حجـــز المخيمات المصغرة المعدة لإليجار في 
عطلة نهاية األســـبوع وأغلبها محجوزة حتى 
شـــهر فبرايـــر!، في داللة علـــى أن الناس بدأت 
تفكر في االســـتمتاع بالليالي الباردة في هذه 

االستراحات.

مشروع مخيم شتاًء وصيفا

الشـــاب، هانـــي  هـــذه تجربـــة، فقـــد اســـتأجر 
اســـماعيل، قطعـــة مـــن األرض وحولهـــا إلـــى 
مشروع مخيم وحديقة لإليجار، ويحدثنا عن 
هـــذه التجربة فيقول :”النـــاس في البحرين ال 
سيما في فترة جائحة كورونا، كانت وال تزال 
فـــي حاجـــة للترفيه مـــع اشـــتراطات الوقاية، 
وأقمـــت مشـــروعي حيث خططـــت ألن يكون 
بمثابة اســـتراحة يعيش فيهـــا الناس لحظات 
التخييـــم، وهي وإن كانـــت أرض زراعية، لكن 
وفـــرت فيهـــا مســـتلزمات التخييـــم فـــي البر، 
وكذلك جلســـات الصيف، فهي تصلح للصيف 

والشـــتاء، وللـــه الحمد وجدت إقبـــااًل جيًدا إال 
أن المشـــروع يتطلـــب تطويـــًرا ال تســـمح بـــه 

إمكانياتي”.
ويشـــير إســـماعيل إلـــى أن موســـم التخييـــم 
فـــي البر هو مـــن المواســـم التي تمثـــل أهمية 
فـــي  البعـــض  أن  حتـــى  والمقيـــم،  للمواطـــن 
كورونـــا،  جائحـــة  ســـبقت  التـــي  الســـنوات 
يزامنون إجازاتهم الســـنوية مـــع عطلة الربيع 
لكـــي يقيمـــوا في بعـــض األحيان طـــوال فترة 
العطلـــة أو لمـــدد تـــراوح بيـــن أســـبوع أو أكثر 
فـــي المخيـــم، واليـــوم، ال شـــك أن أجـــواء البر 
لالســـتراحات  النـــاس  اتجـــه  وهنـــا  مفقـــودة، 
والبعض أقام لنفسه مخيًما شتوًيا في مساحة 
قريبـــة من بيته باالتفاق مـــع الجيران أو على 
أرض مناســـبة مملوكة لـــه وطبًعا كل ذلك يتم 
وفـــق اإلجراءات الرســـمية المقررة من جانب 
الجهـــات المختصة من ناحية خدمات البلدية 

والدفاع المدني وغيرها”.

حتى األطفال اشتاقوا

شـــيد  بمنزلـــه،  متصلـــة  أرض  قطعـــة  وعلـــى 
المواطـــن مخيًمـــا جميـــاًل يقـــول عنـــه: “هـــذه 
فـــي  أســـرتي  مـــع  وفكـــرت  ملكـــي،  األرض 
كمخيـــم،  الشـــتاء  موســـم  خـــالل  اســـتغاللها 
ونصبـــت فيهـــا خيمة كبيـــرة وأخـــرى صغيرة 
ودورات ميـــاه متنقلة ومنطقـــة للتحلق حول 
النـــار ونتســـامر فيها مـــع العائلـــة أحياًنـــا ومع 
األصدقاء أحياًنا أخـــرى وفق إجراءات العدد 
والتباعد، وأنا سعيد بهذه التجربة ألننا اعتدنا 
خـــالل الســـنوات الماضية، وآخرها فـــي العام 
2019 أن نخيـــم فـــي الصخير طيلة الموســـم، 
ووجدت حتى أطفالنـــا الصغار خالل العامين 
الماضييـــن وهـــم يعبـــرون عـــن شـــوقهم إلـــى 
التخييـــم، فكانت هذه الفكـــرة بديلة... المكان 

فيه بعض األلعاب ومساحة مخصصة للشواء 
وهكذا.

أجواء تراثية

األفـــكار المبتكـــرة تحتـــاج للرصـــد والمتابعة، 
وهـــذا ما يقوله المواطن، حســـن العلوي، الذي 
أســـس مشـــروًعا لتوفيـــر متطلبـــات التخييـــم 
ولـــوازم البـــر، وانطلقـــت الفكـــرة عندمـــا كان 
مـــع األصدقـــاء يســـتعدون لتشـــييد مخيمهـــم 
فوجـــدوا صعوبة في توفير متطلبات المخيم 
فـــي البحريـــن، فســـافر لبعـــض دول الخليـــج 
للبحث عن المستلزمات وتم الحصول عليهم، 
وقلنا لماذا ال نوفر هذه الخدمة بأســـعار حلوة 

ورمزية للمواطنين والمقيمين.
هـــذا العـــام ليس هناك موســـم بـــر والتجمعات 
ممنوعـــة ومحدودة العدد عائلًيا وفقًا لظروف 
أو  منزليـــة  اليـــوم  والتجهيـــزات  الجائحـــة، 
لمـــن لديه اســـتراحة خاصـــة، ونقـــوم بتجهيز 
المـــكان كامـــاًل وندخـــل فيها لمســـات عصرية 
واألجـــواء التراثيـــة البريـــة ســـواء للخيـــام أو 
الجلســـات الخارجيـــة، وهـــذا يشـــمل خدمات 
الرحالت أيًضا ولوازمها من جلسات الكشتات 
ومســـتلزماتها كلهـــا متوفـــرة، وبهذا، يســـتمتع 
الناس في موســـم الشـــتاء بقضاء وقت طيب 

“برهم المصغر”.

“زيالمسي”.. سحر الذكريات
بديعـــة هـــي مدينة “زيالمســـي” التي حباها هللا ســـبحانه 
وتعالـــى بجمـــال خالب فـــي طبيعتها اآلســـرة الســـاحرة، 
ثمـــة لحظات مـــن البهجة حول بحيرة “زيل” على ســـبيل 
المثـــال، ترســـم العديد مـــن الذكريـــات الجميلـــة في هذه 
المدينة التي تقع جنوب “فيينا” عاصمة النمسا، فطبيعتها 
الخالبة وطقســـها البديـــع جعلها مقصًدا للســـياح ووجهة 
مفضلة الســـيما بالنسبة لمن يرغب في رحلة سفر مميزة 
لمنطقة حافلة بالمواقع السياحية الجميلة كجبل سمتين 
ومتنزه اليزابيث الشـــهير، لكن، مثل تلك المدن الســـاحرة 
لها أثرها الخاص بالنسبة لما تراه وترصده عيون الرسام.
في الحقيقة، تأخذك تجربة الســـفر إلى “زيالمســـي” نحو 
الكثير من المشـــاهد التـــي تبقى في مخيلتـــك وذاكرتك، 
ساحرة بذكريات مميزة؛ ذلك ألن نظرة الفنان التشكيلي، 
أو أي فنان بشـــكل عام، ذات إحساس ونظرة تختلف عن 
اآلخريـــن، وهنـــا ميـــزة لتجربة الفنـــان كذلك، فأنـــا كفنانة 
أرى الجماليات في أي مكان أزوره حتى لو كان اآلخرون 
ينظـــرون إليـــه كمـــكان عـــادي، أي ليـــس وجهة ســـياحية 
أو منطقـــة لهـــا معالمهـــا ومالمحهـــا وجمالياتهـــا، ولهذا ال 
أستطيع القول إن مدينة ما من مدن العالم أعجبتني من 
تجربة ســـفر إليها، فكل إنســـان حين يســـافر، تكون لديه 
اختياراتـــه وميولـــه التـــي تناســـبه أو تكـــون محببـــة إليه 
أكثر من اآلخر، فهناك من يبحث عن التسوق، وهناك من 
يبحث عن الطبيعة، وهناك من يبحث عن الترفيه وهكذا، 
والفنـــان بطبيعة الحال لديه نظرته الفنية، وشـــخصًيا، ال 
يختلـــف األمـــر لدي حتى لـــو ذهبت إلى صحـــراء قاحلة، 

فنظرة الفنان تبقى معي في كل االتجاهات.
وعلـــى وجـــه العموم، فـــإن للســـفر أهدافا بالتأكيـــد، وهذا 
مـــا يعطي رحلة الســـفر معنى، فحين أســـافر مع أســـرتي، 
فإنني مع زوجي وعيالي نختار الوجهات التي ســـنحصل 
فيهـــا على قضـــاء وقت ممتع جميل، وحيـــن تكون رحلة 
الســـفر تطوعية لعمل خيري أو إنســـاني ســـيختلف األمر 
قطًعـــا، ثم الوجهات التي نســـافر إليها بهدف الدراســـة أو 
حضـــور المؤتمرات الســـيما المدن التـــي يقصدها العلماء 
والمتخصصون، ولها نشـــاطها الفكـــري والثقافي والفني، 
فأجـــد من الصعب أن أحكم على مدى ارتياحي أو تأثري 
بهـــذه المدينـــة أو تلـــك، وكل ذلـــك يعتمـــد علـــى المقصـــد 
والهدف، لكن، بال شك، فإن جمالية المكان لها أثرها البالغ 
فـــي نفس الفنـــان، وهكذا رأيت “زيالمســـي” على ســـبيل 

المثال.. هي تجربة بذكريات جميلة تؤسر القلب.

* فنانة تشكيلية

أماني الهاجري

إقبال كبير على المخيمات الخاصة والحجوزات “فل”
مواطنون ينصبون مخيمات في البيوت واالستراحات

حسن العلوي

فكرة مخيم ذكية للشتاء والصيف

هاني اسماعيل

في مخيم موديرن وفق االحترازات

كان ياما كان وستعود المواسم

3 سنوات والصخير 
بال مخيمين 

لكن..”التخييم”... 
شكل ثاٍن!
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الجهــاز  مــع  بالتعــاون  واصلــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
الوطنــي لإليــرادات، من منطلق حرص الــوزارة  والجهاز  على التطبيق 
الســليم للقيمة المضافة بجميع جوانبها الفنية والتنظيمية واإلجرائية 
على النحو الذي يكفل مصلحة المســتهلكين بشــكل رئيسي، وكجزء من 
إجــراءات التفتيــش والرقابــة االعتياديــة علــى المنشــآت التجارية في 
محافظــات مملكــة البحرين؛ تكثيف الحمالت التفتيشــية على المحالت 
والمنشــآت التجاريــة، حيــث قامت بتفتيــش 40 محالً ومنشــأة تجارية 
فــي مختلــف محافظــات مملكــة البحريــن، وذلك لالطالع علــى جاهزية 
المنشــآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها األساسية المعدلة 

ونشر الوعي باآلليات الواجب اتباعها خالل هذه المرحلة.

وتـــم خـــال الحمـــات التفتيشـــية 
رصد 23 مخالفة تســـتوجب فرض 
الغرامـــات اإلداريـــة التـــي قد تصل 
إلـــى 10 آالف دينـــار بحرينـــي وفقًا 
لقانون القيمة المضافة، إلى جانب 
رصد بعض الحاالت التي قد تعّد من 
حاالت التهرب من القيمة المضافة 
وفقًا لقانون القيمة المضافة والذي 
قد يســـتوجب غلق بعض المحات 
تحفظيـــًا، وبنـــاًء عليـــه فـــإن وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والجهاز الوطنـــي لإليرادات بصدد 

اتخاذ اإلجـــراءات القانونية اتجاه 
مـــن  المخالفـــة، وإحالـــة  المنشـــآت 
يثبـــت ارتكابه ألحد جرائم التهرب 
من القيمة المضافة، والتي قد تصل 
عقوبتهـــا إلـــى الســـجن لمدة خمس 
سنوات وغرامة تعادل ثاثة أمثال 
القيمـــة المضافـــة المتهـــرب عنهـــا، 
إلـــى الجهـــات المختصـــة لتحريـــك 

الدعوى الجنائية في مواجهته.
مـــن جانبـــه، أكـــد الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات أهميـــة تضافـــر جهـــود 
إلنجـــاح  المعنيـــة،  األطـــراف  كل 

المراحل المختلفة للتطبيق، وشدد 
علـــى دعـــوة المســـتهلكين وجميـــع 
المواطنيـــن والمقيميـــن إلى تقديم 
الشكاوى عند ماحظة أية مخالفة 
أو تجـــاوز لقانون القيمـــة المضافة 
أو تطبيق القيمة المضافة بنســـبتها 
عبـــر  وذلـــك  المعدلـــة  األساســـية 

قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين 
وقطـــاع األعمال للتواصـــل وطرح 
االستفســـارات عـــن كل مـــا يتعلـــق 
التواصـــل  عبـــر  المضافـــة  بالقيمـــة 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال  مركـــز  مـــع 
أحـــد  مـــع  للتواصـــل   80008001

علـــى  المتواجديـــن  المختصيـــن 
مدار الساعة، طوال أيام األسبوع، 
أو  االستفســـارات  إرســـال  أو 
الماحظات على البريد اإللكتروني 
إلـــى  إضافـــة   ”vat@nbr.gov.bh“
االســـتفادة من المعلومات المفصلة 
المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكتروني 

www.“ للجهاز الوطنـــي لإليرادات
 .”nbr.gov.bh

كما يمكن االطاع على المعلومات 
التي ينشـــرها الجهاز باستمرار من 
خال قنوات التواصل االجتماعي 
تويتـــر وإنســـتغرام ويوتيـــوب )@

.)BahrainNBR

إحالة من يثبت 
ارتكابه ألحد جرائم 

التهرب من المضافة 
للجهات المختصة

ضبط بعض حاالت 
التهرب من 

القيمة المضافة 
وفقًا للقانون

اعتمـــد مجلـــس إدارة شـــركة دلمـــون 
للدواجـــن فـــي اجتماعـــه المنعقد يوم 
فبرايـــر   9 الموافـــق  األربعـــاء  أمـــس 
2022 البيانات المالية المدققة للســـنة 
المنتهية في31 ديســـمبر 2021. وفي 
فتـــرة الربـــع األخيـــر من العـــام 2021، 
سجلت الشـــركة خسائر قدرها 68.51 
ألف دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 
110.73 ألـــف دينـــار بحرينـــي خـــال 
العـــام الماضـــي. ونتيجة لذلـــك بلغت 
خسارة العائد األساسي للسهم الواحد 
في فترة الربع األخير من العام 2021 
مبلـــغ 2.24 فلـــس بحريني مقابل ربح 
623 فلســـا بحرينيـــا من العـــام 2020، 
وشـــهد مجمـــوع الدخـــل الشـــامل في 
فتـــرة الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 2021 
خســـارة تبلغ 67.4 ألف دينار بحريني 
مقابـــل ربح 261.6 ألف دينار بحريني 

في العام 2020.
للدواجـــن  دلمـــون  شـــركة  وحققـــت 

صافـــي أرباح من عملياتهـــا اإلنتاجية 
األخـــرى  واإليـــرادات  واالســـتثمارات 
قدرها 254 ألف دينار بحريني للســـنة 
 2021 ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة 
مقارنة بصافـــي أرباح قدرها 865.94 
ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2020 بنســـبة انخفـــاض 
وقدرهـــا 70.67 %، حيـــث بلـــغ العائد 
للســـنة  الواحـــد  للســـهم  األساســـي 
المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2021 مبلغ 
8 فلـــوس بحرينيـــة مقابـــل 28 فلســـا 

بحرينيا في العام 2020.
فيما بلغ الدخل الشـــامل 488.94 ألف 
دينـــار بحرينـــي للعـــام 2021 مقارنة بـ 
785 ألـــف دينار بحرينـــي للعام 2020 

بانخفاض وقدره 37.72 %.
كمـــا بلغ مجمـــوع حقوق المســـاهمين 
مـــن العـــام الجاري 14.2 مليـــون دينار 
بحريني مقارنة بـ 13.98 مليون دينار 
بحرينـــي فـــي العام الماضي، وبنســـبة 
زيـــادة بلغـــت 1.31 %، وبلـــغ مجموع 
الموجـــودات فـــي العـــام 2021 مبلـــغ 
16.3 مليـــون دينـــار بحرينـــي مقارنـــة 
بمبلـــغ 15.91 مليـــون دينـــار بحرينـــي 

زيـــادة وقدرهـــا  بنســـبة   2010 للعـــام 
.% 2.34

وخال الربع األخيـــر من العام 2021، 
ارتفعت إيرادات الشـــركة بنسبة 15.7 
% لتصـــل 4.41 مليون دينار بحريني 
مقارنـــة بـ 3.81 مليـــون دينار بحريني 
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2020، كمـــا 
بلغـــت تكلفـــة المبيعـــات فـــي الفتـــرة 
نفســـها من العام الجـــاري 4.25 مليون 
دينـــار بحرينـــي مقارنة بــــ 3.5 مليون 
الماضـــي  العـــام  مـــن  دينـــار بحرينـــي 

بزيادة وقدرها 22 %. 
فيما بلغت المصروفات التشغيلية في 
الربع األخير 220.7 ألف دينار بحريني 
مقارنة بــــ 275.52 ألف دينار بحريني 
الماضـــي  العـــام  مـــن  نفســـها  للفتـــرة 
وبنســـبة انخفـــاض قدرهـــا 19.91 %، 
فـــي حيـــن بلغـــت خســـارة العمليـــات 
التشـــغيلية 27.42 ألف دينار بحريني 
في الفترة الحالية مقابل أرباح قدرها 
147.34 ألـــف دينـــار بحرينـــي للفتـــرة 

نفسها من العام 2020.
مـــن  الشـــركة  خســـائر  بلغـــت  كمـــا 
االســـتثمارات فـــي الفتـــرة نفســـها من 

العام الجاري 9.91 ألف دينار بحريني 
مقابـــل أربـــاح قدرها 22.6 ألـــف دينار 
العـــام  مـــن  نفســـها  للفتـــرة  بحرينـــي 

الماضي.
يشـــار إلى أن إيرادات المبيعات خال 
 5.02 بنســـبة  ارتفعـــت   2021 العـــام 
%، حيـــث بلغـــت 15.54 مليون دينار 
بحريني مقارنة بـ 14.80 مليون دينار 
بحريني للعام 2020، كما بلغت تكلفة 
المبيعـــات خال العـــام الجاري 14.90 
مليون دينار بحريني مقارنة بـ 13.82 
مليـــون دينار بحريني من العام 2020 

بارتفاع وقدره 7.85 %. 

المصروفـــات  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد 
التشـــغيلية للعام الجـــاري 798.4 ألف 
 888.14 بــــ  مقارنـــة  بحرينـــي  دينـــار 
ألـــف دينـــار بحرينـــي من العـــام 2020 
بانخفاض وقدره 10.11 %، في حين 
أن العمليات التشغيلية سجلت أرباحا 
بحرينـــي  دينـــار  ألـــف   151.5 بقيمـــة 
ألـــف   761.90 قدرهـــا  أربـــاح  مقابـــل 
دينار بحريني من العام 2020 بنســـبة 

انخفاض وقدرها 80.12 %. 
كذلك انخفضت إيرادات االستثمارات 
 %  32.64 بنســـبة   2021 العـــام  فـــي 
لتصل إلى 163.63 ألف دينار بحريني 
مقارنة بــــ 242.92 ألف دينار بحريني 

من العام 2020.
أنـــه  جمشـــير  عبدالرحمـــن  وأوضـــح 
فيـــروس  تحديـــات  مـــن  وبالرغـــم 
كورونـــا المســـتمر لهـــذا العـــام وأثـــره 
علـــى االقتصاد العالمـــي والمحلي، إال 
العمليـــات  لتســـيير  الشـــركة  أداء  أن 
اإلنتاجيـــة وتوفير الدجاج باألســـواق 
المحليـــة كان جيـــدًا، حيـــث ارتفعـــت 
الحصة السوقية لهذا العام لتصل إلى 
52 % للدجاج الطازج، ويعود الفضل 

فـــي ذلـــك للدعم المقـــدم مـــن القيادة 
الرشـــيدة متمثلـــة فـــي ملـــك مملكـــة 
الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة  البحريـــن 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة والمتمثله في حزمة الدعم 
الخـــاص  للقطـــاع  والمعنـــوي  المالـــي 
للســـنة الثانية علـــى التوالـــي، وهو ما 
يعكس ُبعد النظر لدى القيادة الرشيدة 

في التعامل مع هذه الجائحة.
ومن جانب آخـــر، أوضح المدير العام 
للشـــركة عبدالهادي ميـــرزا بأن اإلدارة 
التنفيذيـــة وبفضـــل توجيهـــات ودعم 
اســـتطاعت  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
ماليـــة  رأس  مشـــاريع  عـــدة  تنفيـــذ 
خـــال هذا العام بالرغـــم من تحديات 
الجائحة كتركيب خط جديد لتقطيع 
الدجاج، تركيب غايـــة لمصنع العلف 
وتركيـــب آلـــة تفريـــغ الـــذرة، ومازالت 
مستمرة باستغال الخبرات المتوفرة 
لتنفيـــذ الخطة اإلســـتراتيجية بتنفيذ 

المشاريع الرأس مالية للعام المقبل.

“دلمون للدواجن” تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

رصد 23 مخالفة تستوجب فرض غرامات تصل إلى 10 آالف دينار

ارتفاع الحصة السوقية لتصل 52 % للدجاج الطازج

حمالت تفتيشية لضمان التطبيق السليم لـ”المضافة”.. شملت 40 محالً ومنشأة

“الكهرباء” و“BIBF” يناقشان التعاون في مجال التدريب والتطوير
معهـــد  عـــام  مديـــر  اســـتقبل 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
والماليـــة )BIBF(، أحمد الشـــيخ، 
وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء، 
وائل المبارك، والرئيس التنفيذي 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء الشـــيخ 
نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
الجديـــد  المعهـــد  بمقـــر  وذلـــك 
فـــي خليـــج البحريـــن، لمناقشـــة 
مختلف المواضيع ذات االهتمام 
المشـــترك، بمـــا فـــي ذلـــك ســـبل 
التعـــاون المتبادل بيـــن الطرفين 

في مجال التدريب والتطوير.
أحمـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
المبـــارك  وائـــل  بالوزيـــر  الشـــيخ 
إبراهيـــم،  بـــن  نـــواف  والشـــيخ 
مشـــيدًا بجهـــود هيئـــة الكهربـــاء 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  والمـــاء 
الخدمات للمواطنين والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحريـــن. وفي هذا 
بخالـــص شـــكره  تقـــدم  الصـــدد، 
وتقديـــره لهمـــا علـــى مـــا قدمته 
هيئـــة الكهرباء والماء من جهود 
طيبـــة خـــال توصيـــل خدمـــات 
الكهربـــاء والمـــاء للمبنى الجديد 
في مختلـــف مراحل المشـــروع؛ 

فـــي  إنجـــازه  فـــي  ســـاهم  ممـــا 
الوقـــت المحـــدد، كما اســـتعرض 
ســـبل تعزيز التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بين “المعهد” و”الهيئة” 
تعزيـــز  شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي 
المســـيرة التنموية الشـــاملة في 

المملكة.
المعهـــد  أن  الشـــيخ  أّكـــد  كمـــا 

تفعيـــل  إلـــى  باســـتمرار  يســـعى 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  أدوات 
الحكوميـــة  الجهـــات  جميـــع 
منظومـــة  لتطويـــر  والخاصـــة 
العمـــل الحكومي بما يســـهم في 
الخدمـــات  بمســـتوى  االرتقـــاء 
المقدمـــة للمواطنيـــن، وذلك من 
خـــال توفيـــر أفضـــل الخدمات 

التدريبيـــة التي تلبي احتياجات 
الكوادر الوطنية.

الكهربـــاء  شـــئون  وزيـــر  وأثنـــى 
المتطـــور  بالمســـتوى  والمـــاء 
الـــذي وصل إليه معهـــد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
من خـــال ما يقدمه مـــن برامج 
وأنشـــطة تعكس الـــدور الريادي 

للمؤسسات التعليمية في مملكة 
األعمـــال  عالـــم  فـــي  البحريـــن 
الثـــروة  وتطويـــر  والتمويـــل 
عـــاٍل  مســـتوى  علـــى  البشـــرية 

وعالمي. 
الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
التنفيـــذي لهيئـــة الكهرباء والماء 
بـــأن المعهد مـــزود رائـــد ومتميز 

فـــي مجـــال التعليـــم والتدريـــب 
كما أن جميع البرامج واألنشـــطة 
المقدمـــة مـــن المعهد تســـهم في 
البشـــري وهـــي  العنصـــر  تطويـــر 
مملكـــة  فـــي  الحقيقيـــة  ثروتنـــا 

البحرين.
الكهربـــاء  شـــئون  وزيـــر  وقـــام 
التنفيـــذي  والرئيـــس  والمـــاء 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بجولـــة 
الجديـــد، لاطـــاع  المبنـــى  فـــي 
على مختلـــف المرافق المتوافرة 
والبنية التحتيـــة التعليمية التي 
المملكـــة،  فـــي  للطـــاب  تتوافـــر 
وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر بنيـــة 
نظـــم  بأحـــدث  مجهـــزة  تحتيـــة 
التدريب والتعليم وبيئة تدريبية 

وتعليمية ذات مستوى عاٍل.

استعراض 
التنسيق 

المشترك لتعزيز 
المسيرة التنموية

”BIBF”جانب من زيارة وزير الكهرباء والماء لـ
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عبدالرحمن جمشير

جانب من الحمالت التفتيشية



 العجالن: 
تطوير اتحاد “الغرف” لتحقيق 
تطلعات التكامل االقتصادي 

الخليجي

رويـــال  مستشـــفى  رحـــب 
البحريـــن، فـــي إطـــار الرؤيـــة 

بتوفيـــر  اإلســـتراتيجية 
خدمـــات طبيـــة نوعيـــة 
وجلـــب أبـــرز الكفاءات 
بانضمـــام  للمستشـــفى، 
والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض  استشـــارية 
الدكتورة ســـارة علي شـــاكر لفريق الخبراء 

الطبيين بالمستشـــفى، مما سيعزز من 
كفـــاءة وجودة الخدمـــات الُمقدمة 
والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض  بقســـم 

الـــذي يضم أحدث جهـــاز تصوير 
الثدي باألشعة السينية.

وتمتلك الدكتورة سارة التي 
تنحدر من دولـــة لبنان أكثر 
من 10 ســـنوات من الخبرة 
)بما في ذلك 4 ســـنوات في 

المملكـــة العربية الســـعودية( 

بالمـــرأة،  المتعلقـــة  المعقـــدة  الحـــاالت  عـــاج  فـــي 
وهـــي حاصلة على شـــهاده اختصاص فـــي التوليد 
والجراحة النســـائية مـــن الجامعـــة اللبنانية، 
ودبلـــوم في جراحـــة المناظير مـــن جامعة 
القديـــس يوســـف اللبنانيـــة، باإلضافة إلى 
شـــهادة التدريب األساســـي مـــن الجمعية 
فـــي  الصوتيـــة  فـــوق  للموجـــات  الدوليـــة 

أمراض النساء والتوليد، لبنان.
اإلكلينيكيـــة  الخبـــرة  تشـــمل 
للدكتـــورة ســـارة رعاية ما قبل 
الوالدة، والوالدة، والتخطيط 
المتعلقة  والحاالت  األســـري، 
بالحمـــل، وجراحـــة أمـــراض 
النساء، ويشمل ذلك: إجراء 
المسحات، والتنظير المهبلي، 
وتنظيـــر الرحم، واســـتئصال 
المثانـــة  واســـتئصال  الرحـــم 

المبيضية.

لتعزيز الخدمات النوعية بقسم أمراض النساء والوالدة

مستشفى رويال يرحب بانضمام 
سارة شاكر للطاقم الطبي
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انتقلــت رســميًا رئاســة اتحــاد غرف دول مجلــس التعاون الخليجي مــن غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن إلــى اتحاد الغــرف التجارية الســعودية، حيث يبــدأ مجلس إدارة 
اتحاد الغرف الخليجية اليوم الخميس دورته الثانية والعشــرين )22( برئاســة رئيس 
اتحاد الغرف السعودية عجالن بن عبدالعزيز العجالن، ورئيس غرفة تجارة وصناعة 
عمان رضا بن جمعة آل صالح نائبًا أول للرئيس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر 

الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائبًا ثانيا.

وبهـــذه المناســـبة أعـــرب رئيس اتحـــاد الغرف 
الخليجية عجان العجان عن اعتزازه بالثقة 
التـــي أوالها له مجلـــس إدارة االتحـــاد، واعدًا 
بالعمـــل الجـــاد لتطويـــر االتحاد وتعزيـــز دوره 
التكامـــل االقتصـــادي  فـــي تحقيـــق تطلعـــات 
الخليجـــي، مشـــددًا علـــى أهميـــة دور األجهزة 

المؤسســـية للقطـــاع الخـــاص الخليجي ممثلة 
فـــي اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية 
بـــدول مجلس التعاون خال هذه المرحلة بما 
فيهـــا من تحديـــات اقتصاديـــة تتطلب إطاق 
الجهـــود؛  واســـتمرار  ومضاعفـــة  المبـــادرات 
للتغلب عليها بما في ذلك التحديات المرتبطة 

بجائحـــة كورونـــا، مؤكـــدًا أن قطـــاع األعمـــال 
الخليجـــي بمـــا يملكـــه مـــن قـــدرات وإمكانات 
قـــادرة على المنافســـة عالميًا والمســـاهمة في 
االقتصاديـــة  المنطقـــة  دول  توجهـــات  دعـــم 

والتنموية والبشرية.
وأضـــاف العجـــان، اتحـــاد الغـــرف الخليجيـــة 
أمامه اليوم برنامج عمل مهم يصب في محور 
العمل االقتصادي الخليجي المشترك، ويسعى 
من خالـــه لتوثيق عـــرى التعـــاون االقتصادي 
الخليجـــي باإلضافـــة إلى أن هناك مشـــروعات 
تســـتحق أن تحظى بـــكل عنايـــة واهتمام من 
قبـــل الجميـــع؛ ألنهـــا تصـــب فـــي تحقيـــق ذلك 

الهـــدف، ومـــن بينها على ســـبيل المثال تعميق 
التكامـــل االقتصادي، ودفـــع العمل االقتصادي 
لبلـــوغ هـــدف  إلـــى آفـــاق جديـــدة؛  المشـــترك 
التكامل االقتصادي المنشود بمجلس التعاون.
بـــدوره، بارك مجلـــس إدارة اتحـــاد غرف دول 
رئاســـة  انتقـــال  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
االتحاد من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى 
اتحـــاد الغرف الســـعودية، مبديًا عميق الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى رئيس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحرين ســـمير نـــاس؛ لما حققه مـــن إنجازات 
طـــوال فتـــرة الـــدورة الماضية والتـــي توجت 

بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات.

كمـــا أعـــرب مجلـــس إدارة االتحـــاد عـــن ثقتـــه 
ودعمه الرئيس الجديد لاتحاد في المضي به 
إلى آفـــاق جديدة من النجاحـــات واإلنجازات 

التي تواكب تطلعات المرحلة القادمة. 
يذكـــر أن اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعاون 
الخليجي هو اتحاد لغـــرف التجارة والّصناعة 
بيـــن أعضـــاء دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
ويعتبـــر االتحـــاد مـــن أهـــم األطـــر المؤسســـية 
الراعيـــة للقطـــاع الخـــاص فـــي دول الخليـــج 
العربيـــة، حيـــث عمل منذ تأسيســـه فـــي العام 
االقتصاديـــة  المصالـــح  تمثيـــل  علـــى   1979

الخليجية.

ويتضمـــن مؤتمر “ميت آي ســـي تي” 
جلســـة افتتاحية رئيسة، إضافة إلى 
ورش عمل تخصصية تتناول أحدث 
تطورات صناعة التقنية حول العالم 
بمـــا فـــي ذلـــك الـــذكاء االصطناعـــي 
والتحول الرقمي وشبكات اتصاالت 
والتكنولوجيـــا  الخامـــس  الجيـــل 

المالية واألمن السيبراني وغيرها.
ومن المرتقب أن يحضر هذا المؤتمر 
الحدث مباشرة وعبر تقنية االتصال 
المرئـــي أكثـــر مـــن 700 مشـــارك مـــن 
الخبـــراء والعامليـــن والمهتميـــن في 
مختلف مجـــاالت تقنيـــة المعلومات 
واالتصـــاالت من البحريـــن والمنطقة 
والعالـــم. فيمـــا يشـــارك فـــي معـــرض 
شـــركات  مـــن  عـــدد  “بايتكـــس” 

المحليـــة  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
تقـــدم  التـــي  والدوليـــة  واإلقليميـــة 

أحدث خدماتها وابتكارتها التقنية.
ويحرص منظمو هذا الحدث التقني 
علـــى التعـــاون مـــع جميـــع الشـــركاء؛ 
مـــن أجـــل زيـــادة الحضـــور الفاعـــل 
لشـــركات ورواد األعمال في المجال 
التقنـــي لمؤتمـــر “ميـــت آي ســـي تي” 
ومعـــرض “بيتكس”، وبما يســـهم في 
المعلومـــات  تقنيـــة  تطويـــر صناعـــة 
واالتصـــاالت في البحرين، واالطاع 
علـــى أحـــدث المنتجـــات والخدمات 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  واالبتـــكارات 
واالســـتفادة من التجارب المشتركة؛ 
مـــن أجـــل رفـــع التنافســـية وإيجـــاد 
صادرات رقمية بحرينية في السوق 

المحلية واإلقليمية والعالمية.
ويوفـــر هذا الحـــدث منصـــة مواتية 
تجمـــع صنـــاع القـــرار فـــي القطاعين 
والاعبيـــن  والعـــام  الخـــاص 
تكنولوجيـــا  وخبـــراء  الرئيســـيين 
المعلومـــات والمهتمين بالتكنولوجيا 
وبنـــاء  للتواصـــل  والمتحمســـين 
شراكات قيمة وإعادة فتح وتوسيع 
فـــرص األعمـــال، وذلـــك بمـــا يحقـــق 
تســـليط  فـــي  المشـــتركة  األهـــداف 
الضوء علـــى التوجهـــات والخدمات 
والمنتجات المبتكرة لشـــركات تقنية 
وتعزيـــز  واالتصـــاالت،  المعلومـــات 
الخـــاص  القطـــاع  قـــدرة مؤسســـات 
فـــي المجـــال التقنـــي علـــى تطويـــر 

إنتاجيتها وتنافسيتها.

رئاسة “الغرف الخليجية” تنتقل رسميا من البحرين للسعودية والعجالن رئيسًا لالتحاد

“ميت آي سي تي” يناقش أحدث تطورات التقنية واالقتصاد الرقمي 29 مارس

قطاع األعمال قادر على دعم توجهات دول المنطقة االقتصادية والتنموية والبشرية

وزير “االتصاالت” يرعى النسخة العاشرة للمؤتمر بحضور 700 مشارك
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أول قـــرار تـــم اتخـــاذه هو إقفـــال المحات يـــوم الجمعـــة ومواجهة 
مشـــكات الميناء والجمارك، والســـعي لحل المشـــكات التي تواجه 
التجـــار، وفي العـــام 1951 تـــم تحويلها إلى غرفـــة تجارية، وانصب 
عملهـــا فـــي الدفاع عـــن أعضائهـــا وحماية مصالحهـــم وجلب الفرص 
االســـتثمارية لهم، وأهم المشروعات التي باشـــرتها الغرفة في فترة 
الســـتينات والسبعينات، وهي: تأسيس شـــركة مطاحن الدقيق، بنك 
البحريـــن الوطنـــي، فنـــدق الخليـــج، بنـــك البحرين والكويت، شـــركة 
البحريـــن للتأميـــن، شـــركة تزويـــد وتوزيع االســـمنت، شـــركة لتوريد 
المواشـــي. ســـاهمت الغرفـــة فـــي إنشـــاء الســـجل التجـــاري 1961، 
واقترحـــت فـــي 1968 إنشـــاء مجلـــس أعلـــى للســـياحة، تـــم إصدار 
مجلة الحياة التجارية في 1968، وســـاهمت بوضع قانون الشركات 
1975، وانضمـــت الغرفـــة التحـــاد الغـــرف العربيـــة 1951، والغرفـــة 
الدوليـــة 1966، حيـــث نظمـــت الغرفـــة المؤتمـــر األول التحـــاد غرف 
تجارة وصناعة إمارات الخليج العربي العام 1969 بمشـــاركة غرف: 
أبوظبي، دبي، رأس الخيمة، الشـــارقة، الفجيرة، قطر، وشـــاركت في 
المؤتمـــر الثاني فـــي أبوظبي 1970، ثم نظمت المؤتمـــر الثالث العام 

1971، وساهمت في تأسيس إتحاد غرف مجلس التعاون 1979.
نظمـــت الغرفـــة الكثيـــر من المعـــارض والمؤتمـــرات داخـــل البحرين، 
ومـــن أهم الدول التي تـــم تنظيم فعاليات فيها خارج البحرين: دول 
مجلـــس التعـــاون، الصين، روســـيا، بريطانيا، فرنســـا، كوريـــا، ألمانيا، 

مصر، األردن، اليمن، الفلبين، وأميركا.
كما أن للغرفة مجالس أعمال مشتركة مع العديد من الدول ومهمتها 

تذليل التحديات وإيجاد الفرص االستثمارية.
وقد افتتح ســـمو األمير الراحل الشـــيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
رحمـــه هللا، مبنـــى الغرفـــة فـــي 1980، واحتفلـــت الغرفـــة باليوبيـــل 
الذهبـــي العام 1989، كما افتتح األمير الراحل خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رحمـــه هللا، مبنى الغرفـــة الحالي في 2009، صدر المرســـوم 
بقانون الغرفة 2012، واحتفلت الغرفة باليوبيل الماســـي في 2015، 

وبمرور 80 سنة في 2019. 
تعاقب على رئاسة الغرفة منذ تأسيسها حتى اآلن 14 رئيًسا.

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيس للقطاع الخاص 
البحرينـــي والصـــوت المعبـــر عـــن مجتمع المـــال واألعمال بأنشـــطته 
وقطاعاتـــه المختلفـــة بعراقتهـــا الممتـــدة ألكثـــر مـــن 80 عاًمـــا. منـــذ 
تأسيســـها العـــام 1939 تطـــور دور الغرفـــة كًمـــا ونوًعا كأقـــدم غرفة 
تجاريـــة فـــي المنطقة، حيـــث واكبت جميـــع مراحل النمـــو والتطور 
االقتصـــادي واالجتماعـــي التـــي مرت بهـــا مملكة البحرين وشـــهدها 
العالـــم على مر الســـنين، وتعاظم هذا الدور وتنـــوع مع نمو قطاعات 

األعمال وتزايد أهميتها في هيكل االقتصاد الوطني. 
وتـــؤدي الغرفـــة دورها الريـــادي والوطني من خـــال مجلس إدارتها 
المنتخـــب مـــن قبـــل الشـــارع التجـــاري، وأذرعهـــا الممتـــدة المتمثلـــة 
القطاعـــات  تمثـــل مختلـــف  والتـــي  المختصـــة،  القطاعيـــة  بلجانهـــا 
االقتصاديـــة المســـاهمة تحـــت المظلـــة العريضـــة للقطـــاع الخـــاص 
البحرينـــي، باإلضافة إلـــى اللجان المشـــتركة مع الجهـــات المختلفة، 
والعديـــد مـــن مجالـــس األعمال المشـــتركة مـــع القطـــاع الخاص في 
البلـــدان األخـــرى، إلى جانب جهازهـــا التنفيـــذي واإلداري الذي يضم 
مختلـــف اإلدارات والمراكز المتخصصة، ويشـــكل جميع ذلك وغيره 
كياًنا متكاماً ومترابًطا؛ من أجل تقديم الخدمات المختلفة والقيام 
بدورها المعني. لذلك فإن الغرفة وفي هذا اإلطار تقوم بالدفاع عن 
همـــوم ومصالـــح القطاع الخاص وتعمل على إبـــداء مواقفها من كل 
القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية هذا القطاع والعمل 
علـــى تقديم واقتراح مخرجات الحلول لمشـــكاته والتحديات التي 
تواجهه بالتعاون والتنســـيق والشـــراكة والحوار المباشر مع مختلف 
الجهات وكذلك الهيئات الرســـمية المعنية، بالشـــكل الذي يســـهم في 
مســـاعدة القطاع الخاص علـــى تجاوز أزماته أو الحـــد من تأثيراتها 
السلبية ورفع قدراته وإمكاناته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين 

وتنمية وتطوير الوضع االقتصادي واالجتماعي لمملكة البحرين.

أمــل الحامــد

م نبــذة عــن شــركات وطنيــة أتّمــت 50  زاويــة أســبوعية تقــدِّ
ســنة فأكثــر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصــاد الوطني وبهدف 

التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

انعقــد أول مؤتمــر لتجــار البحريــن العام 1910، حيث تم تكوين مجلس للتجار من 5 أعضاء، وفي 1920 تم إنشــاء المجلس العرفي من 
10 تجــار، أول طلــب لتأســيس الغرفــة كان فــي 1930. وفــي العام 1932 انهارت ســوق اللؤلؤ الطبيعي وتم اكتشــاف النفط، وبناء على 
هذه التطورات تأسست غرفة البحرين بمسمى جمعية تجار البحرين في 26 يوليو 1939 من قبل مجموعة من التجار وأبرزهم: أشرف 

محمدي، عبدهللا مصطفى، محمد صادق، محمد يتيم، وانتخب أشرف رئيًسا.

غرفة البحرين
تأسست العام 1939

وسائل التواصل االجتماعي:عنوان الشركة:

العنوان: شارع الشيخ خليفة بن سلمان، السنابس. 
الهاتف: 17380000. الفاكس: 17380123.

./https://bahrainchamber.bh :الموقع اإللكتروني

@bahrainchamber

@bccibahrain لينكد ان:

وزير المواصالت واالتصاالت

تنظم جمعية البحرين لشركات التقنية “ِبِتك” بالتعاون مع شركة “وورك سمارت” 
لتنظيم فعاليات النســـخة العاشرة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
“ميت آي ســـي تي”، ومعـــرض البحرين الدولي للتكنولوجيـــا “بيتكس”، وذلك في 
الفترة من 29 وحتى 31 مارس 2022 في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، وذلك 

تحت رعاية وزير المواصالت واالتصاالت كمال بن أحمد محمد.

ويعتبـــر مؤتمـــر “ميت آي ســـي تي” ومعرض “بايتكس” الفعاليـــة األكبر في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت فـــي البحرين، ويقام هذا العام تحت شـــعار 
“قيـــادة المســـير نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي من خـــالل الـــذكاء االصطناعـــي”، بينما 
يحتفل بدورته العاشـــرة التي تتماشـــى مع رؤية البحريـــن والتقدم التكنولوجي 

في المنطقة.

سارة شاكر

عجالن العجالنسمير ناس
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دعوة متخصصين في صناعة التكنولوجيا.. الفردان:

انطالق المنتدى الرقمي العالمي بأكتوبر المقبل

أعلــن الخبيــر البحرينــي فــي االقتصــاد الرقمــي، محمــد 
الفــردان، عــن إطــالق المنتدى الرقمــي العالمي األول من 

البحرين في شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري. 

وقـــال الفـــردان في تصريـــح ل “البالد 
االقتصـــادي”، إن هذا المنتـــدى والذي 
تحتضنه المملكـــة للمرة األولى والذي 
من المقرر أن يعقد سنويًا، يأتي تزامنًا 
مع إطالق برنامج اإلقامة الذهبية في 
البحرين.وتوقـــع الفـــردان أن يتـــراوح 
عـــدد الحضور مـــا بيـــن 150 إلى 200 
مشـــارك مـــن كل أنحـــاء دول العالـــم، 
خصوصًا الـــدول المهتمـــة والمتقدمة 
في التكنولوجيا، مضيفًا “سيتم دعوة 

كل الجهات المختصة سواء حكومية 
أو قطـــاع خاص مـــن داخـــل البحرين 
التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات 

والصحافة وكل وسائل اإلعالم”.
وبشـــأن المشـــاركة من خارج البحرين 
قـــال الفردان “ســـيتم دعوة قـــادة من 
المتخصصين في صناعة التكنولوجيا 
والتحـــول الرقمـــي مـــن حـــول العالـــم 
يتوقـــع  إذ  ومدربيـــن  كمتحدثيـــن 
بعـــض  المنتـــدى  هـــذا  يســـتقطب  أن 

علـــى  للمشـــاركة  السياســـيين  القـــادة 
العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى  غـــرار 

)دافوس(”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي
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لجنــة  رئيــس  أكــد 
االنتخابــات للــدورة 
إدارة  لمجلــس   )30(
غرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل حســين المسقطي، على 
وجوبيــة قيــام المترشــح لعضويــة مجلــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة البحرين بتقديم شــهادة ُحســن الســيرة والسلوك من 
اإلدارة المختصــة بوزارة الداخليــة، وذلك من ضمن متطلبات 

الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة المزمــع عقدهــا خــالل 
الفتــرة مــن 3 إلــى 13 مــارس 2022، والتــي تتمثــل 

فــي اآلتي: نســخة من بيانــات العضويــة بالغرفة، 
نسخة من جواز السفر، نسخة من بطاقة الهوية، 
صــورة شــخصية حديثــة، خطــاب مــن الشــركة 

بترشــيحه عنهــا علــى أن يكــون اســمه مذكورًا 
فــي جدول الناخبين كممثل قانوني عن هذه 

الشــركة )للشــركات األعضــاء فقــط(، صورة 
المفعــول،  ســاري  التجــاري  الســجل  عــن 
إقرار موّقع من المترشــح حسب النموذج 

الُمعّد من قبل لجنة االنتخابات، شهادة 
والســلوك  الســيرة  حســن 

من اإلدارة المختصة 
الداخلية،  بــوزارة 

ســداد  ورصيــد 
مبلــغ الترشــح 

دينــار  )مئتيــن  دينــار   200 والبالــغ  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 
بحريني فقط(.

وأكد المسقطى أن هذه المتطلبات تتفق مع الالئحة التنفيذية 
للمرســـوم بقانـــون رقم )48( لســـنة 2012 بشـــأن غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن وما نصـــت عليـــه المـــادة )25( التي تنص 
علـــى أنه يشـــترط فيمـــن يرشـــح لعضوية مجلـــس اإلدارة ما 
يلي: أن يكون بحريني الجنسية متمتعًا بكل حقوقه المدنية 
أو  الشـــركة  مالـــك  يكـــون  أن  والسياســـية، 
المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها 
ومرشـــحًا عنه أو الشخص الطبيعي 
المســـجل باسمه ولحســـابه العمل 
ســـبق  قـــد  يكـــون  أال  التجـــاري، 
مقيـــدة  بعقوبـــة  عليـــه  الحكـــم 
مخلـــة  جريمـــة  فـــي  للحريـــة 
بالشـــرف واألمانة، ما لم يكن قد 
ُردِّ إليه اعتباره، أال يقل سنه عن 
خمـــس وعشـــرين ســـنة ميالدية 
كاملـــة وقـــت الترشـــح، أن يكون 
مسددًا لرســـوم االشتراك السنوية 
وأية التزامات مالية أخرى للغرفة 
وقت الترشح، أن يكون قد 
مضـــى علـــى عضويتـــه 
بالغرفة سنة ميالدية 

كاملـــة، أن يكـــون غير معين في وظيفة مـــن الوظائف العامة 
فـــي الدولـــة، وأن يتقـــدم بطلـــب الترشـــح مصحوبـــًا بإيصال 
يفيد ســـداده مبلغًا ماليًا يتم تحديده طبقًا للمادة )9( من هذا 

القانون، ويعتبر هذا المبلغ من إيرادات الغرفة.
المترشـــحين  علـــى  للتســـهيل  بأنـــه ســـعيًا  المســـقطي  ونـــوه 
للحصول على شـــهادة ُحســـن الســـيرة والســـلوك، فقد وجهت 

اللجنـــة اإلدارة التنفيذيـــة بالغرفـــة لمخاطبـــة وزارة الداخلية 
لتوجيـــه اإلدارة المعنيـــة بالـــوزارة لتســـهيل عمليـــة حصـــول 
المترشـــحين لعضويـــة مجلـــس اإلدارة علـــى شـــهادة حســـن 
الســـيرة والسلوك ليتسنى لهم تقديمها للجنة االنتخابات عند 
فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة خالل الفترة من 3 

إلى 13 مارس 2022.

أعلـــن رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة 
بغرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين خالد 
علـــي األميـــن عـــن عـــدم نيتـــه خـــوض 
انتخابـــات الـــدورة )30(، موضحـــًا في 
أن  االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  تصريـــح 
وجـــوده خارج الماراثـــون االنتخابي ال 
يعنـــي عزوفه عن تقديـــم كل ما يملك 
من خبرات مدتها 24 عامًا في مجلس 
إدارة الغرفـــة، مؤكـــدا بقولـــه “ســـأظل 
رئيســـا للجنة األغذية وأخدم أي عضو 
فـــي غرفة التجـــارة والصناعـــة، وعدم 
خوضـــي االنتخابـــات؛ لمنـــح الفرصـــة 
الجديـــد خصوصـــا  لتقديـــم  لآلخريـــن 
من الشـــباب، والخلطة االنتخابية التي 
أعلـــن عنها حتى اآلن تبشـــر بمســـتقبل 

جيد”.
لخـــوض  الســـعي  أن  األميـــن  وأوضـــح 
انتخابـــات الغرفـــة والرغبـــة فـــي تقديـــم 
خدمـــات عـــن طريـــق العضويـــة في حد 
ذاتـــه نجاح كبيـــر، مؤكـــدًا أن العمل على 
االنتخابـــات يأخـــذ الكثيـــر مـــن الوقـــت 

والجهد، ويحتاج إلى تفرغ وصدر رحب 
لســـماع آراء اآلخرين، مضيفا “من يملك 
العـــزم علـــى أن يكـــون عضوا فـــي غرفة 
تجارة وصناعـــة البحرين البد أن يمتلك 
الكفـــاءة والقـــدرة علـــى خدمـــة األفـــراد 
وتقديـــم يـــد العـــون لـــكل من لـــه مطلب 
أو مشـــكلة باإلضافة إلـــى خدمة القطاع 
التجاري وإضافة بصمة جديدة وحضور 

بارز في كافة المناسبات والفعاليات”.
وبســـؤال األميـــن عـــن المرحلـــة القادمـــة 
الوضـــع  صعوبـــة  مـــع  ومتطلباتهـــا 
االقتصادي والشـــروط المطلوب توفرها 
في المترشحين للدورة القادمة، قال “كل 
دورة لهـــا صعوباتهـــا وخصوصيتها، وكل 
وقت له تحدياته، ولن تكون هذه الدورة 
أصعـــب من الدورات الســـابقة”، مســـتدال 
بمثـــال دورة 2012 ودورة 2006 وقـــت 
الركود االقتصادية، مشددًا على ضرورة 
العمـــل على بناء اقتصاد قـــوي للبحرين، 
ويكون األمثل واألحدث مع التأكيد على 
حتميـــة أن تكون رؤية الغرفة إلكترونية 

أو رقمية ومواكبة للعالم الخارجي.

عـــزوف  عـــن  الحديـــث  إلـــى  وبالتطـــرق 
الصغيـــرة  المؤسســـات  أصحـــاب 
والمتوسطة عن خوض انتخابات الغرفة، 
نفـــى األميـــن هـــذا الـــكالم، موضحـــًا أن 
الدورة السابقة تردد هذا الحديث، ولكن 
ما حـــدث في الواقع هـــو توافد أصحاب 
والمتوســـطة  الصغيـــرة   المؤسســـات 
باآلالف علـــى االنتخابـــات. وأردف قائالً 
“فـــي ظل الديمقراطية، فـــإن الفرد يملك 
الحرية المطلقة في المشاركة أو العزوف 
عنها”، مشـــيرًا بأن هذا عرس ديمقراطي 
يضـــم كافة أطياف القطـــاع التجاري في 
البحريـــن، وهـــذا واجب وطنـــي يلزم من 
يجـــد في نفســـه الكفـــاءة والقـــدرة على 
تقديم ما يدعم القطاع التجاري، فيجب 

أن يتقدم للترشح.
الصغيـــرة  المؤسســـات  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمتوســـطة هي القطـــاع األكبر وعصب 
االقتصـــاد فـــي كل دول العالـــم، وليـــس 
البحريـــن، ووجودهـــم وتمثيلهـــم داخـــل 
الغرفـــة أمـــر ضـــروري. وعـــن المقومـــات 
التـــي البد توفرها في المترشـــحين، قال 

األميـــن “البـــد أن يتحلـــى عضـــو الغرفـــة 
بالقـــدرة على ترســـيخ اقتصـــاد البحرين 
بأقوى حاالته، والعمل على خدمة الناس 
وخارجيـــا”،  داخليـــًا  االقتصـــاد  ودعـــم 
ســـيكون  بالطبـــع  البقـــاء  أن  موضحـــًا 
لألقـــوى واألكثر كفـــاءة، متمنيًا التوفيق 
للجميـــع وأن يحـــوزوا على ثقة الشـــارع 

البحريني والعمل على 
خدمة القطاع التجاري 

االقتصـــاد  ودعـــم 
وتطبيق خطـــة التعافي 
ووضعهـــا  االقتصـــادي، 
في إستراتيجية الغرفة 

في الدورة القادمة.

ضرورة إبراز شهادة ُحسن السيرة والسلوك عند الترشح لمجلس إدارة “الغرفة”

األمين: لم أترشح النتخابات “الغرفة” لمنح اآلخرين فرصة وتقديم الجديد

فتح باب الترشح النتخابات “بيت التجار” 3 مارس المقبل... المسقطي:

رغم عزوفي سأظل في خدمة الشارع التجاري.. والتشكيلة الحالية تبشر بمستقبل جيد

محمد الفردان

هبة محسن

هبة محسن

إستراتيجية الغرفة البد أن تتضمن 
خطة التعافي االقتصادي

“الصغيرة والمتوسطة” هي القطاع 
األكبر وعصب االقتصاد عالميا 

من يجد في نفسه الكفاءة 
والرؤية الحديثة فليتقدم للترشح


