
بشرط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عاما... “اإلسكان”:

ال سقف لشراء مسكن عبر “تسهيل عقاري”
أوضحـــت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي فـــي منشـــور لها عبر حســـابها 
يتنـــاول  “اإلنســـتغرام”  علـــى  الرســـمي 
التـــي  المتابعيـــن  إجاباتهـــا عـــن أســـئلة 
تردها عبر خاصية “الدايركت مسج” أنه 
يســـمح بشـــراء أرض من أحـــد األقارب 
بشـــرط أال تكـــون األرض بموقـــع نـــزاع 

قانوني.

أنـــواع  ألحـــد  التحويـــل  أن  وذكـــرت 
التمويـــات اإلســـكانية الجديدة ال يؤثر 
علـــى أقدميـــة الطلـــب اإلســـكاني، وأنـــه 
فـــي حال تراجع المواطن عن قراره في 
المرحلة التي تســـبق اســـتام تخصيص 
التمويـــل يظـــل الطلـــب القديـــم مثل ما 
هـــو عليه من دون أن يطال أي مســـاس 

بأقدميته أو نوعه.
وفـــي ردها على ســـؤال أحـــد المتابعين 
تمويـــل  علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة  عـــن 

إضافـــي لبنـــاء األرض في حال شـــرائها 
عقـــاري،  تســـهيل  برنامـــج  عـــن طريـــق 
قالـــت: بإمـــكان المنتفـــع الحصـــول على 

تمويل إضافي من البنوك المشـــاركة مع 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني من 
خال برنامج تمويل الضمان المشترك.

وأوضحت، البد أن يتراوح عمر المتقدم 
لطلب شـــراء منزل عبر برنامج تســـهيل 
عقـــاري بيـــن 21 و50 عامـــًا ويســـتثنى 
شـــرط العمـــر لجميـــع أصحـــاب الطلبات 
المنظـــم  القـــرار  صـــدور  قبـــل  القائمـــة 
للتمويـــات في حـــال رغبتهـــم بتحويل 

)06(الطلب.
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عواصم - وكاالت

تلبيـــة للدعـــوات التـــي أطلقت ســـابقًا من 
أجل االحتجاج تضامنًا مع أهالي المناطق 
الكردية الســـيما، كردســـتان، تجمع طاب 
العاصمـــة  فـــي  والثقافـــة  العلـــم  جامعـــة 
اإليرانيـــة طهـــران، أمس. وهتـــف الطاب 
مندديـــن بـ”جرائـــم وانتهاكات” الســـلطات، 
وصدحـــت أصواتهم بعبارة “الموت لوالية 

الفقيه”.
علـــى صعيـــد متصـــل، قالـــت أســـرة مغني 
الـــذي  تومـــاج صالحـــي  اإليرانـــي  الـــراب 
االحتجاجـــات،  تأييـــده  بســـبب  اعُتقـــل 
إن حياتـــه فـــي خطـــر بعدمـــا بـــدأت أمس 

محاكمته بعيدًا من اإلعام. 

وجـــاء فـــي تغريدة لمركز حقوق اإلنســـان 
فـــي إيـــران ومقـــّره نيويورك أن “الجلســـة 
األولى لما يســـمى “محاكمـــة” مغني الراب 
صالحـــي  تومـــاج  المعـــارض  اإليرانـــي 
أجريـــت )أمـــس( مـــن دون حضـــور محـــاٍم 

مـــن اختياره”. وجـــاء في تغريـــدة للعائلة 
أن “حياتـــه بخطـــر شـــديد حاليـــًا” علمًا أنه 
يواجه تهمتي “العداء لله” و”اإلفســـاد في 
األرض”، وهمـــا جرمـــان عقوبتهما اإلعدام 

في الجمهورية اإلسامية.

المنامة - وزارة األشغال

أعلنـــت وزارة األشـــغال عـــن اختيـــار ميـــدل إيســـت إيكونوميـــك 
دايجست )MEED( مشروع جسر ألبا البحري كأفضل مشروع - من 
حيث التصميم والتنفيذ للعام 2022 - ضمن مشاريع البنية التحتية 

على مستوى الشرق األوسط. 

“جسر ألبا البحري” أفضل مشروع 2022
كييف، موسكو

أدى قصـــف روســـي علـــى مدينـــة 
خيرســـون بجنـــوب أوكرانيـــا إلى 
مقتـــل 15 مدنيـــًا وفق مـــا أعلنت 
فيمـــا  المدينـــة،  فـــي  مســـؤولة 
اليـــزال نحـــو نصف ســـكان كييف 
فـــي  الكهربـــاء  مـــن  محروميـــن 
ظـــل درجـــات حـــرارة منخفضـــة. 
وقالـــت غالينا لوغوفـــا عبر مواقع 
التواصل االجتماعي “ُقتل 15 من 
ســـكان مدينة خيرســـون وأصيب 
35 آخـــرون بينهـــم طفـــل نتيجـــة 

قصف العدو”.
وأضافـــت أن “منـــازل خاصة عدة 
وبنايات شـــاهقة تضـــررت” جراء 

الهجمات.

15 قتياًل في قصف 
روسي على خيرسون

)12(
)02(

)12(

أشــاد رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
التنظيــم العقــاري رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لمعــرض ســيتي ســكيب البحريــن 
2022 الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، بمناســبة ختام النســخة األولى 
مــن معرض ســيتي ســكيب البحريــن 2022، بالنجاح الذي حققــه المعرض من خالل 

اإلقبال الكبير من الزوار، والذي دعا إلى تمديده ليوم إضافي.

العقـــارات  مجمـــل  بلغـــت  وأضـــاف: 
المعروضة نحو 10 آالف عقار وصلت 
قيمتهـــا نحـــو 967 مليـــون دينـــار بين 
فـــي  وأراٍض  ســـكنية  وشـــققة  فلـــل 
عقـــاري  تطويـــر  لمشـــاريع  مجمعـــات 
متنوعة في أحجامهـــا ونوعيتها، كما 
بلـــغ إجمالـــي المبيعـــات حتـــى اليـــوم 
الرابـــع نحـــو 101 مليـــون دينـــار، عبر 

والتـــي  المشـــاركة  الجهـــات  عـــروض 
أبـــرز  40 شـــركة مـــن  بلغـــت حوالـــي 
شـــركات التطويـــر العقـــاري من داخل 

وخارج المملكة.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان إلى عدد زوار 
المعـــرض الذي بلغ نحو 10 آالف زائر، 
الفتا إلـــى أن إجمالي عـــدد الصفقات 
وقيمـــة المبيعـــات التـــي تمـــت داخل 

االهتمـــام  بفضـــل  جـــاءت  المعـــرض 
والرعايـــة التـــي حظـــي بهـــا المعرض 
من صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، والذي أســـهم 
في أن تعزيز موقـــع البحرين كوجهة 

لاستثمار في القطاع العقاري.
وأشـــار الشيخ ســـلمان إلى ما احتواه 
مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض من 
إمكانـــات متطـــورة وصـــاالت كبيـــرة 
ومرافق متقدمة ليشـــكل بنية تحتية 
متكاملـــة قادرة على اســـتقطاب أكبر 
وأفضـــل المعـــارض العالميـــة، ليســـهم 
قطاع صناع المعارض بشكل أكبر في 
التنمية الشـــاملة التي تشهدها الباد، 
شـــاكرا جميـــع مـــن عمل علـــى تنظيم 
هذا المعرض وســـهل أقامته بالصورة 

الطيبة التي ظهر عليها.

101 مليون دينار قيمة العقارات 
المبيعة بـ “سيتي سكيب”

عروض لمشروعات بقيمة 967 مليون دينار... سلمان بن عبداهلل:

الشيخ سلمان بن عبدالله

كشف سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ياسر شعبان، في لقاء 
مـــع “البـــاد االقتصادي” أن نهاية العام 2023 ستشـــهد حجـــم تبادل تجاري بين 

البحرين ومصر يتخطى حاجز المليار دوالر.
وأكد السفير أن االهتمام الذي تم اإلعان عنه بين الجانبين البحريني والمصري 
متمثاً في وزير المالية البحريني ووزيرة التخطيط واالقتصاد المصري وذلك 
خال زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى المملكة، وما تم اإلعان 
عنه من أرقام مشجعة لحجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تضاعف العام 
الماضي 2021 ليصل إلى 800 مليون دوالر مقارنة بـ 496 عام 2019، من شأنه 

أن يكون حافزا لزيادة االستثمارات بين البلدين.

شعبان: كسر حاجز المليار دوالر بالتبادل 
التجاري بين مصر والبحرين نهاية 2023

)17(
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إعانـــات مبكـــرة لنوايـــا الترشـــح لمناصـــب البرلمـــان الجديـــد 
البرلمانيـــة  االنتخابـــات  نتائـــج  إعـــان  منـــذ  بـــدأت  القياديـــة، 
والبلديـــة للفصـــل التشـــريعي الســـادس، وســـط غيـــاب لجميـــع 
الوجوه الرئاسية السابقة وغلبة المستقلين على مشهد تشكيلة 
المجلس الجديد، رفعت بورصة أســـماء المترشحين للمناصب 
القيادية إلى رقم قياسي جديد يتصدره النواب المستجدون.

وتصـــدرت 4 أســـماء للتنافـــس علـــى رئاســـة المجلـــس لكل من 
أحمـــد المســـلم وعبدالحكيم الشـــنو ومحمـــد المعرفي ونجيب 
الكـــواري، في ســـباق يعـــد األول من نوعه على منصب رئاســـة 

المجلس.
وبـــرزت أســـماء كل من جال كاظـــم وعبدالنبي ســـلمان لمقعد 
النائب األول لرئيس المجلس، فيما أعلن كل من باســـمة مبارك 
وحســـن بوخمـــاس ومحمـــد الرفاعي ووليـــد الدوســـري نيتهم 

للترشح لمنصب النائب الثاني.
وترشـــحت النتخابـــات 2018 ثاثـــة أســـماء لرئاســـة المجلـــس 
تمثلـــت فـــي الفائـــزة برئاســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وعـــادل 
العســـومي وعيســـى الكوهجـــي، فيمـــا ظفـــر عبدالنبي ســـلمان 
بمنصب النائب األول في جول اإلعادة مع أحمد السلوم، حيث 
تنافس على المنصب 4 مرشـــحين، بينما ظفر مرشـــح األصالة 

)06(علي زايد بمنصب النائب الثاني بالتزكية.

مغني راب إيراني موقوف يواجه عقوبة اإلعدام

طالب طهران يهتفون: الموت لوالية الفقيه

نوايا الترشح تحقق أكبر رقم قياسي في تاريخ البرلمان

المناصب القيادية تفتح شهية المستجدين

منال الشيخ

نجاح باهر لمركز البحرين للمجوهرات في 
)04(معرض الجواهر العربية 2022

هبة محسن

أحمد المسلم جالل كاظم محمد المعرفي  وليد الدوسري محمد الرفاعي

حسن بوخماس  عبدالنبي سلمان  نجيب الكواري عبدالحكيم الشنو   باسمة مبارك 

سيدعلي المحافظة
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“جسر ألبا البحري” أفضل مشروع لعام 2022
الحواج: خدمات البنية التحتية تؤكد التكامل في التصميم والتنفيذ

أعلنت وزارة األشـــغال عـــن اختيار “ميدل 
 MEED“ دايجســـت  إيكونوميـــك  إيســـت 
كأفضـــل  البحـــري  ألبـــا  جســـر  مشـــروع 
مشـــروع - مـــن حيـــث التصميـــم والتنفيذ 
لعام 2022 - ضمن مشاريع البنية التحتية 
علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط. وجاءت 
جائـــزة “ميد” – والتي تشـــرف عليها لجنة 
تحكيم مســـتقلة - كمبـــادرة ودعم ألفضل 
الممارســـات فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة 
والمبانـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
كمـــا أن هـــذه الجائـــزة لهـــا مكانـــة كبيـــرة 
إقليميا. ويأتي اختيار مشـــروع جســـر ألبا 
البحـــري ضمن أســـس معاييـــر الجائزة من 
حيـــث قيمـــة وجـــودة المشـــروع ومعايير 
االســـتدامة بـــدًءا مـــن مفهـــوم التصميـــم 
والبنـــاء  الهندســـة  أعمـــال  إلـــى  وصـــوالً 

والمساهمة في المجال البيئي. 
األشـــغال  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
يأتـــي  الفـــوز  هـــذا  أن  الحـــواج  إبراهيـــم 

ليؤكد نجاعة حكومة مملكة البحرين في 
مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات 
عاليـــة الجـــودة ضمن مســـارات المســـيرة 

تعزيـــز  يشـــمل  بمـــا  الشـــاملة،  التنمويـــة 
عناصـــر االســـتدامة ومواكبـــة المتغيـــرات 
في مختلـــف الجوانب. ولفـــت الوزير إلى 
أن خدمـــات البنيـــة التحتية التـــي تقدمها 
التصميـــم  فـــي  التكامـــل  تؤكـــد  الـــوزارة 
والتنفيذ بما يرفع من كفاءة التنفيذ بشكل 
يوافق مختلف االحتياجات ويولي أهمية 
بالحفاظ على الجانب البيئي، مشـــيرًا إلى 
أن فـــوز الـــوزارة بهـــذه الجائـــزة ســـيعطي 
منتســـبيها ضمـــن فريـــق البحريـــن الواحد 
دافعـــًا؛ مـــن أجـــل المضـــي قدمـــًا لمواصلة 
بـــأن  الحـــواج  وذكـــر  المتميـــز.  اإلنجـــاز 
مشـــروع إنشـــاء جســـر ألبا البحري يندرج 
ضمن برنامج اســـتراتيجي عملت الوزارة 
على تنفيذه، بما يسهم في تحسين حركة 
تدوير المياه في خليج توبلي، وهو ضمن 

خطة الوزارة لتطوير خليج توبلي.

المنامة - وزارة األشغال

الشراكة مع “الخاص” تستهدف تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة
افتتاح مجمع عراد التجاري نهاية العام الجاري... المبارك:

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
مـــن خـــال  الـــوزارة تســـعى  أّن  المبـــارك 
لتوفيـــر  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  شـــراكتها 
أفضل الخدمات البلدية للمجتمع، بجودة 
عمليـــة  تخـــدم  معاصـــرة  ورؤيـــة  عاليـــة 
التنمية المســـتدامة في مملكـــة البحرين، 
وذلك تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  بتعزيز 
الفرص لشـــراكة القطاع العـــام مع القطاع 

الخاص في القطاعات كافة.
جاء ذلـــك خال الجولـــة الميدانيـــة التي 
قـــام بها وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
لمشـــروع مجمـــع عـــراد التجـــاري، والـــذي 
وصل إلى مراحله النهائية، بحضور وكيل 
الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وشـــوقية حميدان 
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل 
المشـــتركة، وعـــدد من مســـؤولي الوزارة، 
حيث نـــوه إلى أن مجموعة رامز تســـتعد 
الفتتـــاح المجمـــع التجـــاري خـــال نهايـــة 

العام الجاري.
وأشار المبارك إلى أن مجمع عراد التجاري 

يأتي بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص، وهو 
عبارة عن محـــات ومعارض تجارية في 
منطقة عـــراد بمحافظة المحرق، وأوضح 
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزارة  أن 
لاســـتثمار  الموقـــع  هـــذا  بطـــرح  قامـــت 
لغرض إنشـــاء مجمع تجاري تنفذه إحدى 
الشـــركات المتخصصة في ذلـــك المجال، 
وعليـــه تم طـــرح المزايدة، إذ تـــم التعاقد 
مع أفضل العطاءات المقدمة من الناحية 
المالية والفنية وهي شـــركة رامز للتجارة 
والتســـويق، إلقامـــة مشـــروع اســـتثماري 
بحسب الخرائط والمواصفات والشروط 

المعتمدة من الوزارة.

وقـــال الوزيـــر المبارك إّن المشـــروع يقوم 
علـــى مســـاحة 11 ألـــف متـــر مربـــع، وإن 
مؤكـــًدا  عاًمـــا،   30 هـــي  التعاقـــد  فتـــرة 
حـــرص الـــوزارة علـــى مواصلـــة التعـــاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي زيـــادة وتنويع 
مســـتوى الشـــراكات، إيماًنا منهـــا بالنتائج 
علـــى  تحقيقهـــا  يمكـــن  التـــي  اإليجابيـــة 
مختلـــف األصعـــدة، مشـــيًرا إلـــى تطلعات 
الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة 
البلديـــة  المشـــروعات  لسلســـلة  نوعيـــة 
التنمويـــة فـــي محافظـــة المحـــرق التـــي 
تســـهم في توفير احتياجـــات المواطنين 
مـــن الخدمات وتعـــزز التنميـــة الحضرية، 

ومشيًدا في الوقت ذاته بجهود المجلس 
البلدي لبلدية المحرق وتعاونه مع الوزارة 
فـــي تنفيذ المشـــروعات التنموية الهادفة 

لخدمة أهالي المنطقة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
مجموعـــة رامـــز للتجارة والتســـويق رامز 
العوضي أن مجموعة رامز قامت بتجهيز 
فرعهـــا الجديـــد فـــي منطقة عـــراد ليكون 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  فروعهـــا  أحـــدث 
مشـــيًرا إلى أنه تـــم بناء الفـــرع وتجهيزه 
وفًقـــا ألحـــدث النظـــم فـــي مجـــال الهايبر 
ماركـــت على مســـاحة إجماليـــة تصل إلى 
13 ألـــف متـــر مربـــع تشـــمل صالـــة عرض 

كبيرة على مساحة 8000 متر مربع.
يضمـــن  المشـــروع  أن  العوضـــي  وأردف 
تجربـــة تســـوق فريـــدة توفـــر مـــن خالها 
بضائـــع ذات جـــودة عاليـــة بســـعر منافس 
تلبي جميـــع احتياجات الزبائن في جميع 
بـــه مســـاحات  األقســـام وكذلـــك تتوافـــر 
تأجيرية لـ 33 محًا تجارًيا، ومواقف تسع 
300 سيارة، هذا وتوفر المجموعة العديد 
مـــن فرص العمل للكـــوادر البحرينية التي 
نفخـــر بها، الفًتا إلى أنه من المقرر افتتاح 

الفرع نهاية العام الحالي 2022.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

مركز المعارض والُبعد التنموي
ال اقتصاد قوي من دون مراكز متطورة للمعارض، وال تنمية حقيقية 
من دون مراكز تسويق مجهزة بأعلى تقنيات العصر، تحت هذا الشعار 
تــم مؤخــًرا االفتتــاح الرســمي لمركــز معــارض البحريــن الدولــي فــي 
منطقــة الصخيــر تزامًنا مع معرض الجواهر العربية، مناســبة وحاجة 
ملحة نحو وضع المعرض المناسب في المكان المناسب، وضع المركز 
التســويقي الذكي بعيًدا عن االكتظاظ الســكاني واالزدحام المروري، 

وهدر الوقت فيما ال يفيد.
تلــك كانــت رؤيــة ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بــن حمد حفظه هللا ورعــاه، وتلك كانت ضربة 
البدايــة التــي قــدم ســموه لهــا الرعايــة والحضــور الكريميــن منــه إثــر 
افتتاحــه للمعــرض الســنوي للمجوهــرات، عشــرات اآلالف مــن الزوار 
والشــركات العارضة، عشرات المايين من القيم الحقيقية للمعروض 
مــن الآللــئ والمجوهــرات والمشــغوالت الذهبية واألحجــار والمعادن 
النفيســة، وآالف األمتــار المربعــة التــي تــم إشــغالها بالكامــل وســط 
حضــور ومتابعــة مــن أعلــى أجهــزة تنفيذيــة فــي الدولــة إلــى جموع 
النــاس والتجــار ورجــال المــال واألعمــال والمهتميــن بهــذه الصناعــة 

العماقة.
الشــأن الجغرافــي أم الشــأن الديمغرافــي، أيهمــا أو كاهما شــقا رحى 
ضمن منظومة رؤى تتسابق من أجل تغليب المصلحة العامة على ما 
عداهــا من مصالح واعتبارات، أيقونــة المعارض الدولية وهي تتمدد 
نحــو المحافظــة الجنوبية ألول مرة في تاريخ هــذه الصناعة بالباد، 
ونقلــة حضاريــة نوعيــة مــن المراكز إلى األطــراف، ومــن التاريخ إلى 

الجغرافيا، ومن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل البعيد.
هكــذا يفكــر القائمون على المنظومة، وهكذا ُنشــير في معرض تتبعنا 
لهذا المعرض الدولي كيف أنه خطف األنظار، وكيف أنه يسابق الزمن 
من أجل أن يضم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المشغوالت الذهبية 
والمجوهــرات فائقــة الجودة، بل آخر ما كان يعتني به المهاريون في 
دول العالــم المتقــدم، وأصبــح محتضًنــا بمهــارة علــى أرض مملكتنــا 

الحبيبة البحرين.
معــرض الجواهــر العربيــة وألكثر مــن ثاثة عقود يواصــل تألقه على 
للزائريــن مــن كل حــدب  أرض الحضــارة والتألــق، ويواصــل جذبــه 
وكل صــوب إعاًنــا منــه أنــه ال يصــح إال الحقيقــي والصحيــح، وأن 
كافــة الصناعــات يمكــن تقليدهــا إال صناعــة المجوهــرات، وأن جميــع 
المنتجات يمكن أن نجد لها شبيًها إال صناعة المجوهرات، وأن جميع 
الصناعات يمكنها القبول بمبدأ أضعف اإليمان فيها إال صناعة الذهب 

والمجوهرات.
من هذا المنطلق ابتدع مصممونا مجوهرات بحرينية أصلية ال تقليد 
لهــا وال شــبيه، تصاميــم علــى أعلــى درجــة للمحــاكاة مــع عراقــة هذه 
البــاد، مــع طبيعتهــا وخصوصيتهــا الســاحرة، مــع تقاليدهــا وعاداتها 
وممارســاتها اليوميــة التقليديــة وتلــك التــي تطــورت عبــر الحقــب 

والعصور.
أصبــح الذهــب البحرينــي ماركة عالمية مســجلة، وأصبــح المهاريون 
الممتهنون لهذه الصناعة من األيقونات النادرة في هذا العالم المكتظ 

بكل ما هو غير حقيقي وكل ما هو غير أصيل.
لقد اختارت مملكة البحرين أن تكون ِقبلة للدنيا بأسرها في صناعات 
مــن الصعــب الدخــول إلــى خطــوط إنتاجها بســهولة وانكشــافها على 
كل مــا هــو غيــر أصيــل، فــكان هــذا االختيار الصعــب هو فلســفة كبار 
االقتصادييــن فــي المملكة، هو األســاس الذي يتم على أساســه البناء 

والنماء وإقامة الصروح االقتصادية العظيمة.
المجوهــرات، صناعاتهــا، معارضها، رعايتها، تدريــب المهاريين عليها، 
هو اإلتقان الذي ال يتكرر في هذا الزمان مرتين، وهي األطقم النادرة 
التــي ســيظل العالــم يحكــي عنهــا ويتحاكــى وهــي متمركــزة خلــف 
الزجــاج اإللكترونــي الشــفيف فــي معــرض المجوهــرات العربية الذي 

يأتي في الموعد المحدد له خال شهر نوفمبر من كل عام.
تحيــة مــن القلب لكل من أخرج هذه التظاهــرة االقتصادية في أبهى 
حلة لها، ولكل من فكر في أن ينقل المركز الدولي للمعارض في شكله 
الجديــد وأيقوناتــه المعتبــرة فــي منطقــة الصخيــر، حيــث الجغرافيا 
وهــي تعانــق ذوق اإلنســان، والمــكان وهو يلتقي مع الزمــان، والحالة 
وهي تتجلى في أبهى صورها وأنضج معالمها، وأرقى ما وصلت إليه 

يد البشر وكل عام وأنتم بخير.

د. عبداهلل الحواج

إدراج أول مناقصتين إلنشاء المجمع الدبلوماسي للبحرين في مسقط
عبر منصة مجلس المناقصات والمزايدات اإللكترونية

إدراج  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  كشـــفت 
مناقصتيـــن لألعمال االستشـــارية وأخرى 
ألعمال مســـح الكميات المتعلقة بمشروع 
لمملكـــة  الدبلوماســـي  المجمـــع  إنشـــاء 
البحرين في العاصمة الُعمانية مسقط عبر 
منصـــة مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
اإللكترونيـــة، والتـــي تعـــد باكـــورة إدراج 
األعمـــال  لتنفيـــذ  العامـــة  المناقصـــات 
االستشارية ومسح الكميات خارج مملكة 

البحرين.
وقد أشـــار وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية، الســـفير محمد بهزاد، 
إلـــى أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ 

لســـفارات  واإلنشـــاء  التشـــييد  سياســـات 
وقنصليـــات مملكة البحريـــن بالتوازي مع 
تطويـــر المنشـــآت فـــي الخـــارج، لتعكـــس 
مـــا تشـــهده البحرين مـــن نهضـــة وازدهار 
فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا يســـهل عمل 
هـــذه البعثات ويجعلها قـــادرة على تقديم 
المواطنيـــن  لكافـــة  متميـــزة  خدمـــات 

والمراجعين لها.
كما ثمـــن وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
القنصليـــة واإلداريـــة الـــدور المهـــم الـــذي 
يضطلع به مجلس المناقصات والمزايدات 
كافـــة  وتســـهيل  العقبـــات  تذليـــل  فـــي 
المناقصـــات  إلدراج  الازمـــة  اإلجـــراءات 
عبـــر منصتهـــم الخاصـــة ممـــا يســـهم فـــي 

الوصـــول إلـــى أكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن 

المتنافســـين، مؤكـــًدا أن هـــذا الطـــرح مـــن 

شـــأنه مد جســـور التعاون بيـــن القطاعين 
العـــام والخـــاص وتعزيـــز مبـــادئ العدالـــة 
والتنافسية والشـــفافية بين المتناقصين؛ 
بغيـــة الحصـــول علـــى أفضـــل العطـــاءات 

والعروض.
استشـــارية  مكاتـــب  تعييـــن  وســـيتم 
للقيـــام بخدمات االستشـــارات الهندســـية 
مســـح  وخدمـــات  الهندســـي  واإلشـــراف 
الكميـــات علـــى المجمـــع من خـــال إعداد 
والتصاميـــم  بالموقـــع  الخاصـــة  الدراســـة 
المطلوبـــة، باإلضافـــة إلـــى اإلشـــراف على 
مراحل البناء للمجمع الدبلوماســـي والذي 
يشمل مبنى سفارة مملكة البحرين وسكن 

السفير ومكاتب الملحقيات.

المنامة - وزارة الخارجية

محمد بهزاد

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بن حمـــد آل خليفة، نائب محافظ هيئة 
الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك للشـــؤون 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  األمنيـــة 
الشقيقة عبدهللا النعيم والوفد المرافق 
لـــه. وفي مســـتهل اللقاء، رحـــب رئيس 
الجمـــارك بنائـــب محافـــظ هيئـــة الزكاة 
والضريبـــة والجمـــارك والوفـــد المرافق 
له، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الزيارات 
فـــي تعزيـــز التعـــاون المشـــترك وتبـــادل 
جمـــارك  بيـــن  والخبـــرات  المعلومـــات 

البلدين الشقيقين.
مـــن جانبه، أشـــاد نائـــب محافـــظ هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك، باإلجراءات 
شـــؤون  وإســـتراتيجية  الجمركيـــة 
الجمـــارك بمملكـــة البحريـــن وجهودهـــا 
فـــي تطوير منظومـــة العمـــل الجمركي، 
مـــن خال فتح مزيد مـــن آفاق التعاون 

المشـــترك لارتقـــاء والتطوير المســـتمر 
لمســـتوى الخدمات الجمركية. هذا وقد 
قـــام الوفد بزيارة إلى معـــرض الجواهر 
العربيـــة 2022 والمقام بمركـــز البحرين 
العالمي للمعارض، لاطاع على برنامج 
)معارض( بنســـخته الثانية، والذي يضم 
جميع الشـــركاء بالمعـــرض تحت منصة 

إلكترونية موحدة لتســـهيل اإلجراءات 
الجمركية المتخذة لمثل هذه المعارض، 
ويســـهم تطبيق )معارض 2( في تسهيل 
مـــرور  وانســـيابية  التجاريـــة  الحركـــة 
الشـــحنات، حيث تم إعداد هذه المنصة 
مـــن قبـــل كـــوادر وطنيـــة بـــإدارة نظـــم 

المعلومات بشؤون الجمارك.

تـــرأس مديـــر إدارة الحماية والســـامة 
بـــاإلدارة العامـــة للدفاع المدنـــي العقيد 
حســـين الجاســـم، وفـــد وزارة الداخلية 
للمجلـــس   55 الـــدورة  فـــي  المشـــارك 
للجمعيـــة   25 والـــدورة  التنفيـــذي 
للحمايـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة  العموميـــة 
المدنيـــة والدفاع المدنـــي، اللتين عقدتا 
في أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة.
مناقشـــة  تـــم  االجتماعيـــن،  وخـــال 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
البرنامـــج  واســـتعراض  االجتمـــاع، 
والنظـــام  للمنظمـــة  الســـنوي  التدريبـــي 
األساسي واللوائح الداخلية، وموضوع 
اليوم العالمي للدفاع المدني إلى جانب 
الســـابقة،  الـــدورة  قـــرارات  اســـتعراض 
باإلضافـــة إلـــى التطلعـــات المســـتقبلية 
التـــي تهـــدف إلـــى تحســـين الخدمـــات 

مـــن مخاطـــر  للحـــد  الجهـــود  وتضافـــر 
الكـــوارث والجاهزية التامة للتعامل مع 
الطوارئ بشـــكل تكاملـــي لتحقيق أعلى 
معاييـــر األمـــن والســـامة وتوفيـــر بيئة 
آمنه للنمو وازدهار المجتمعات والدول.

كما تم بحث تعزيز التعاون اللوجســـتي 

الـــذكاء  وســـبل  والتقنـــي  والفنـــي 
دفـــاع  خدمـــات  لتقديـــم  االصطناعـــي 
عـــاٍل  احترافـــي  مســـتوى  ذات  مدنـــي 
إضافـــة إلى تبـــادل الخبرات والتنســـيق 
الدولـــي بمـــا يكفـــل الوصول الـــى أعلى 

درجات االستعداد والجهوزية.

الوفد الزائر خالل زيارته لمعرض الجواهر

االرتقاء بخدمات الدفاع المدني نحو أعلى درجات الجهوزيةفتح مزيد من آفاق التعاون بين جمارك البحرين والسعودية
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المحرر االقتصادي04

أجمــع زوار معــرض البحريــن للجواهر العربية علــى نجاح أجنحة 
مركز البحرين للمجوهرات في جذب أعداد كبيرة من العمالء من 
داخل وخارج البحرين،  الحتضانه   العديد   من   العالمات   التجارية  
 العالميــة   التــي   ذاع   صيتهــا   فــي   عالــم   المجوهــرات باإلضافــة إلــى 

الساعات الفاخرة.

مـــن  كثيـــر  واتفـــق 
الـــزوار علـــى أن مركز 
للمجوهرات  البحرين 
شـــريك وراٍع بالتيني 
للمعـــرض ويوفـــر كل 
مـــن  المعروضـــات 
التـــي  المجوهـــرات 
األذواق  كل  تناســـب 

واألعمار.
أن  األرقـــام  وأثبتـــت 
جناح مركـــز البحرين 
شـــهد  للمجوهـــرات 
طـــوال  كبيـــرًا  إقبـــاالً 
أيام المعرض من قبل 
زوار معرض الجواهر 
أقيـــم  الـــذي  العربيـــة 
 4000 علـــى مســـاحة 
متر مربع حيث يعتبر 
تاريـــخ  فـــي  األكبـــر 

المعرض.
اإلدارة  وعملـــت 
التنفيذيـــة فـــي مركز 
للمجوهرات  البحرين 
دائمـــًا  اعتـــادت  كمـــا 
االرتقـــاء  علـــى 
التـــي  بالخدمـــات 
قدمتهـــا لزبائن وزوار 
البحريـــن  معـــرض 

للجواهـــر العربيـــة والتي تميزت بهـــا عامًا بعد 
عام.

المعـــرض  مـــن  النســـخة  هـــذه  وفـــي 
فـــي  متخصـــص  فريـــق  تواجـــد 

القطـــع  أكثـــر  واختيـــار  البحـــث 
ندرة، والتـــي عرضت خصيصًا 
بتشـــكيالت  المعـــرض  لزبائـــن 
تضم أحدث صيحات الموضة 
وأجملها علـــى اإلطالق والتي 
المناســـبات  كل  تناســـب 

واألذواق.
ولعـــل أبـــرز ما تميز بـــه الجناح 
البحريـــن  بمركـــز  الخـــاص 
العالمـــات  هـــو  للمجوهـــرات 

التجاريـــة العالمية، ومـــا تضّمنته 
بأرقـــى  مجوهـــرات  قطـــع  مـــن 

وأجود أنـــواع األلماس، 

وترمز بعـــض القطع إلى العصـــور القديمة من 
خالل طريقة صياغتها.

يشـــار إلـــى أن مملكة البحريـــن ومنذ العام 
1992 مركـــزًا ألعـــرق وأكبـــر معارض 
المجوهـــرات في المنطقة )معرض 
الجواهـــر العربية( والمســـتوحى 
بشـــكل كبير من مركـــز البحرين 
للمجوهـــرات، حيـــث يقـــوم أبرز 
المصممون وبيـــوت المجوهرات 
بعـــرض  الســـاعات  وصانعـــو 
قطعهم الحصرية ومجموعاتهم 
المعـــارض.  هـــذه  فـــي  الجديـــدة 
ويعد مركـــز البحرين للمجوهرات 
أكبـــر مضيـــف أساســـي فـــي هـــذا 
جميـــع  ويســـتقبل  المعـــرض 

المشاركين.



ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

استقبل األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد، 
الخـــان،  عبـــدهللا  البحرينـــي  المصـــور 
وذلك في مكتبه بمبنى المؤسســـة في 
ضاحية السيف، حيث أهدى المؤسسة 
مجموعـــة خاصة مـــن صـــوره المميزة 
التي توثق أنشـــطة المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية بقيادة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء أشـــاد مصطفى الســـيد 
باإلبداعـــات المتميـــزة للمصور عبدهللا 
الخان، وعطائـــه المميز، وإبرازه للصور 
الجميلـــة لمملكتنـــا الغاليـــة وإثرائه في 

توثيق مختلف الصـــور والفعاليات في 
المملكـــة، وبمـــا يحظـــى بـــه مـــن تقدير 
كبير، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
مـــن جانبه، أعـــرب المصـــور الخان عن 
شكره وتقديره لمصطفى السيد، مثمنا 
دعمه وتشـــجيعه للفنانيـــن والمبدعين 
البحرينييـــن،  واإلعالمييـــن  والكتـــاب 
إدارة  فـــي  للســـيد  الفعـــال  والـــدور 
وتقديم العمل اإلنســـاني الذي تقوم به 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
الملكيـــة  التوجيهـــات  تترجـــم  والتـــي 
الســـامية فـــي خدمـــة العمل اإلنســـاني 
فـــي الداخل والخـــارج وتقديـــم أرقى 

الخدمات.

ينظـــم مركز الشـــيخ إبراهيـــم بن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث، محاضرة 
لرائـــدة األعمـــال االجتماعية التونســـية 
ليلى بن قاســـم، بعنـــوان “مجتمع مدني 
إلحيـــاء المدينة العتيقة بتونس”، حيث 
ستتطرق في سياق محاورها المختلفة 
إلى آليات وســـبل الحفـــاظ على التراث 
والهويـــة مـــن خـــالل الفـــرص المتاحـــة، 
الثقافيـــة  مشـــروعاتها  ســـتطرح  كمـــا 
الديناميكيـــة واالقتصادية التي تســـهم 
في صون األبنية القديمـــة والتاريخية. 
يأتـــي ذلك ضمن الموســـم الثقافي “قف 
علـــى ناصيـــة الحلـــم وقاتـــل”، يـــوم غد 
)االثنيـــن(، عنـــد الســـاعة الثامنة مســـاًء، 
فـــي مقر المركز. يشـــار إلـــى أن ليلى بن 
قاســـم رائدة أعمال اجتماعية تونسية، 
درســـت الهندســـة الطبيـــة الحيوية في 

المتحـــدة  بالواليـــات  بوســـطن  جامعـــة 
ومديـــرة  مؤسســـة  وهـــي  األميركيـــة، 
شـــركة بلو فيـــش “BlueFish”، و”دار بن 
قاســـم للضيافـــة”، شـــاركت فـــي العديد 
مـــن المبـــادرات الثقافية إلحيـــاء مدينة 
المســـتدامة.  تنميتهـــا  تونـــس وضمـــان 
أنشـــأت مؤسســـة صوغـــة فـــي صندوق 
خليفة لتطوير المشروعات في أبوظبي 

وشغلت فيها منصب مدير أول.

السيد يشيد باإلبداعات المتميزة للمصور الخان

التونسية ليلى بن قاسم تحاضر بمركز الشيخ إبراهيم

العميد متقاعد خالد المعيلي ... بعد رحيلك سيبقى اإلخالص عنوان مسيرتك
نعاه وزير الداخلية

رحل عن عالمنا بهدوء، بعد مســـيرة 
عامرة بالتفانـــي وحب الناس الذين 
بادلـــوه حبا بحب، ظل طوال حياته 
مؤمنـــا أن خدمـــة الوطـــن شـــرف ال 
فاســـتمر عطـــاؤه  يضاهيـــه شـــرف، 
وإخالصه حتى الرمق األخير، بقيت 
أعمالـــه الخيريـــة رفيقا لـــه في كافة 
مناحي حياته، العميد متقاعد خالد 
عبـــدهللا علـــي المعيلي والـــذي رحل 
إلى الـــدار اآلخرة، تـــاركا وراءه إرثا 
مـــن الرضـــا والتســـامح واإلخـــالص 

وحب الناس.
خـــالل خدمته فـــي وزارة الداخلية، 
عمـــل فـــي كثير مـــن المواقـــع والتي 
األداء  فـــي  بالجديـــة  لـــه  شـــهدت 
والتفانـــي في العمل، هكـــذا كان في 
إدارة الشـــؤون المالية وفي شـــؤون 
اإلدارة  فـــي  قبـــل  ومـــن  الجمـــارك، 
العامة للحراسات. أبدع وقدم الكثير 
في مجـــال إدارة األعمال والذي نال 
فيـــه درجة الماجســـتير، نـــال الكثير 
من األنـــواط؛ تكريما لـــه ودليال على 
تميزه، منها نوط األمن للعمل المميز 
مـــن الدرجـــة األولـــى، نـــوط الفـــداء، 
 25 الطويلـــة  للخدمـــة  األمـــن  نـــوط 
ســـنة، نوط عهد الشـــيخ عيســـى من 
الدرجة األولى، نـــوط األمن للخدمة 
األمـــن  نـــوط  ســـنة،   20 الطويلـــة 

للخدمة الطويلة 15 سنة.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  اســـتهل  وقـــد 
العامـــة ألمن المنافذ اللـــواء بوعلي، 
حديثه عن الفقيد باإلشـــارة إلى أنه 
انتقـــل إلـــى دار الخلـــد بعد مســـيرة 
حافلـــة بالتفانـــي والعطـــاء والعمـــل 
الوطني المخلص في مواقع عديدة 
بحرقـــة  خرجـــت  صامتـــة  “دمـــوع 
تحمـــل مشـــاعر الحزن واألســـى من 
أصدقائك ومحبيك وهم يودعونك 
إلى مثواك األخير، وشريط ذكريات 
اختزل أعوامًا طويلة من الذكريات 
القريبـــة والبعيدة التـــي امتدت إلى 
أوائـــل الثمانينـــات، عندمـــا التقيتك 
في فترة الدراسة، رحلت عن دنيانا 

تاركا طيب عملك وحســـن سيرتك، 
ونقـــاء ســـريرتك، وأجمـــل ذكريـــات 

الصداقة واألخوة التي ربطتنا”.
وأشـــار إلـــى أن عزاءنا أنـــه ترك إرثا 
ضخما مـــن الخلق الرفيـــع واألعمال 
الطيبـــة. وفـــي النهايـــة ال نجـــد مـــا 
حقـــا،  فقدنـــاك  إننـــا  ســـوى  نقولـــه 
وستظل ذكراك محفورة في القلوب 
والوجدان، وندعو هللا العلي القدير 
أن يلهـــم أهلك وذويك وكل محبيك 

الصبر والسلوان.
مـــن جهتـــه، أوضـــح اللـــواء متقاعد 
كان  الفقيـــد  أن  الهاجـــري  منصـــور 
معنـــا  انضمـــوا  الذيـــن  النـــاس  مـــن 
إلـــى وزارة الداخليـــة في أغســـطس 
طيبـــة،  عالقـــة  وربطتنـــا   1980

وكان مـــن المتميزيـــن في الدراســـة 
والنظـــام والتدريبـــات، ودائما كانت 
واالبتســـامة  الفرحـــة  وجهـــه  علـــى 
وتـــم ابتعاثـــه إلى المملكـــة المتحدة 
المحاســـبة  مجـــال  فـــي  للدراســـة 
التحـــق  تخرجـــه  وبعـــد  واإلدارة. 
بمناصبـــه  وتـــدرج  الماليـــة  بـــإدارة 
وترقياتـــه إلى أن وصـــل رتبة عميد 
وتـــم تعيينـــه مديـــر اإلدارة الماليـــة، 
وكان من المجتهدين في أداء عمله 
ولديه بصمات مع زمالئه الموظفين 

في تطوير اإلدارة المالية.
بعـــض  هنـــاك  كانـــت  أنـــه  وأضـــاف 
المشـــاريع التي التقيتـــه فيها، وكان 
يســـاعد  الخلـــق،  وطيـــب  مخلصـــا 
واجتهـــاد  بجـــد  ويعمـــل  النـــاس 

خصوصا في مجال الشؤون المالية 
والقانونية.

من جهته، قال العميد متقاعد هايل 
القحطانـــي إن الفقيـــد كان صاحـــب 
أخـــالق عاليـــة، دائمـــا البســـمة علـــى 
وجهـــه، أحبـــه كل من عرفـــه، يحب 
الناس ويحبونه ومواقفه كثيرة مع 
الموظفين في العمل، يساعدهم وال 

يقصر مع أحد.
أمـــا العميـــد متقاعـــد عبـــدهللا حمـــد 
الكبيســـي، فقـــد اعتبـــر الفقيـــد “كان 
قمة في األخالق واالحترام للجميع 
عليـــه  تعرفـــت  حكمـــة،  وصاحـــب 
منـــذ التحاقي بـــوزارة الداخلية في 
خيـــرة  مـــن  وكان  الماليـــة،  اإلدارة 
واالحتـــرام  التواضـــع  فـــي  الرجـــال 

واإلخالص والتفاني في العمل.
وأضـــاف أنه كان نشـــطا فـــي العمل 
الخيري ومن الداعمين لبعض مراكز 
تحفيـــظ القـــرآن وكانت مشـــاركاته 

واضحة.
وتابع “مرت مسيرة العطاء بمحطات 
عديدة، كان فيها الفقيد رمزًا لألداء 
المنضبـــط إلـــى أبعـــد مـــدى ويتســـم 
بالدقـــة في كل التفاصيـــل، ومعاملة 
جميـــع الموظفيـــن كأبنائـــه والتأكيد 
علـــى روح الفريـــق الواحـــد كمنهـــج 
في أداء عمله وظل بشوشـــًا مبتسمًا 
آلخر يوم في عمله وعمره. رحم هللا 

الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
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النظام اإليراني وإمكانية افتعاله أزمة إقليمية جديدة
Û  ثمــة خطــورة وإمكانيــة حقيقيــة، أو محتملــة

علــى أقــل تقديــر، لقيــام النظــام اإليرانــي فــي 
هــذه الفتــرة بتصعيــد حالــة التوتــر القائمة في 
المنطقة، وافتعال أزمة إقليمية جديدة لتبرير 
قيامــه بعمــل اســتفزازي قد يؤدي إلــى اعتداء 
مسلح، ربما بالصواريخ أو المسيرات اإليرانية 
علــى واحــدة مــن الــدول العربيــة الخليجيــة، 
بعــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وبالتحديــد 
بالتــورط  اإليرانــي مؤخــًرا  النظــام  اتهمهــا  أن 
والضلــوع في تأجيــج االحتجاجــات الداخلية 
المتصاعــدة التــي يواجهها النظــام منذ حوالي 
ثالثــة أشــهر؛ وعلــى ضــوء ذلك فقد بــات على 
دولنــا العربيــة الخليجية أخذ الحيطة والحذر، 
وعــدم االنجــراف أو االســتجابة أليــة محاولــة 
إيرانيــة لالســتفزاز، والتأهــب والتهيــؤ لألســوأ 
واالســتعدادات  الوقائيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ 

األمنية الدفاعية الالزمة.
Û  وإننــا نبنــي هــذا االســتنتاج بعد قــراءة متأنية

وبعــد  منطقتنــا،  فــي  األمنــي  الوضــع  لواقــع 
اســتعراض لجوانــب من المعطيــات التاريخية 
ناحيــة  فمــن  والشــعوب؛  الــدول  وتجــارب 
التاريخ والعلوم السياســية هناك قاعدة أثبتت 
رســوخها وصمودها تفيد أن األنظمة الحاكمة، 
خصوًصا المســتبدة منها، إذا واجهت تحديات 
داخليــة خطيــرة أو قالقــل أو اضطرابــات أو 
تصدعــات داخــل جبهتهــا الداخليــة وعجــزت 
عن الســيطرة عليها واحتوائهــا كما هو حاصل 
مــن  للتخفيــف  تتجــه  فإنهــا  اآلن؛  إيــران  فــي 
حــدة الضغــوط التي تواجههــا داخلًيا إلى فتح 
جبهــات خارجيــة وافتعــال حالــة مــن التصادم 
والنــزاع وتــأزم العالقــات مع الــدول المجاورة 
لها أو غيرها من الدول لتحويل وتوجيه أنظار 
واهتمام شــعبها إلى الخارج حيــث التهديدات 
المفترضــة التــي تحتم وضــع الخالفــات جانًبا 
وتوحيد المواقف ورص الصفوف وتوجيه كل 

الجهــود والطاقات للتصدي للتهديد القادم من 
العدو الخارجي؛ إن هذا النمط من الممارســات 
السياسية معهود في تاريخ العالقات الدولية، 
ويأتي في انســجام تام مع “التنظير السياســي 
السياســي  أساســه  وضــع  الــذي  الواقعــي” 
النهضــة  عصــر  وفيلســوف  المفكــر  اإليطالــي، 
نيكولــو مكيافيلــي صاحــب مبــدأ “الغايــة تبرر 
الوســيلة” ومؤلف كتــاب “األمير” الذي ال يمكن 
الحديــث،  السياســة  علــم  لدارســي  تجــاوزه 
والذي أرســى مكيافيلي من خالله قواعد عدة 
أصبحت تشــكل أسًسا جوهرية ومحورية في 

العلوم السياسية.
Û  ومــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة فــإن النظــام

اإليرانــي مــا زال يتنفس علــى الهاجس األمني 
الــذي يســيطر علــى فكــره وســلوكه، ويقتــات 
علــى اجتــرار مــا تعرضت له إيــران في الحرب 
العراقية اإليرانية المدمرة الطاحنة التي دامت 
لثمانــي ســنوات أكلــت فيها األخضــر واليابس، 
ويســتخدم ذلــك فــي شــحن الشــعب اإليرانــي 
التهديــدات  بمخاطــر  دائمــا  يشــعر  ليجعلــه 
الخارجيــة والحاجة إلــى الوقوف وراء النظام 
لمواجهتهــا والتصــدي لها؛ وهذا هو الســر وراء 
تمســك النظــام بشــعار الموت ألميــركا والموت 

إلسرائيل.
Û  إلــى إيــران  فــي  الحاكــم  النظــام  وصــل  لقــد 

طريــق مســدود، بعــد أن وســع ومــدد ســلطته 
باســم الدين من النطاق السياســي إلى الفضاء 
االجتماعي والفضاء الثقافي، ما جعل الشــعب 
اإليرانــي الصديق الجــار يئن ويضيق ذرًعا من 
نير الكبت والتسلط والفاقة ويعيش اليوم في 
حالــة مــن الغضــب والغليــان، والنظــام الحاكــم 
داخليــة  اضطرابــات  يواجــه  أنــه  يــدرك  فيهــا 
خطيرة قد تفضي إلى اقتراب ســاعة االنفجار 
الكبيــر، أو أنهــا علــى أقــل تقديــر ودون أدنــى 
جــدران  فــي  شــروًخا عميقــة  ســتحدث  شــك 

النظــام ســتؤدي حتًما في النهاية إلــى انهياره، 
وهــذه هي المرة الثالثة واألخطر التي ينتفض 
فيها الشــعب اإليراني ضد النظام؛ فقد شهدت 
إيــران احتجاجــات واســعة فــي 2009 و2019 
تمكــن النظام من إخمادها لكــن جمراتها بقيت 
تلتهــب وتضطــرم تحت الرمــاد وأعطت مزيدا 
مــن قــوة الدفــع لالحتجاجــات واالضطرابــات 
التــي تشــهدها إيــران اليوم والتي قد تشــهدها 

مستقباًل.
Û  وخــالل أكثــر من 40 عاًما منذ تســلمه الســلطة

فــي إيــران ســخر نظــام الحكم فيهــا كل موارد 
العســكرية  قوتــه  لبنــاء  وطاقاتهــا  الدولــة 
تهديــدا  تشــكل  أصبحــت  التــي  المتناميــة 
فعلًيــا للــدول المجــاورة لها ال يمكن االســتهانة 
بــه، وتمكــن مــن تكويــن ترســانة ضخمــة مــن 
األســلحة والمعدات الهجومية مثل الصواريخ 
والمســيرات؛ وذلــك كلــه علــى حســاب جوانب 
الحيــاة والبنــاء األخــرى التــي يتطلــع الشــعب 
اإليراني إلى تحقيقها وبلوغها، فأصبح النظام 
يواجــه اليوم أزمة داخليــة خطيرة وانتقادات 
القمعيــة  األســاليب  حــول  متصاعــدة  دوليــة 
التــي يســتخدمها فــي تعاملــه مــع المحتجيــن 
والمتظاهريــن، إلــى جانــب اســتمرار المقاطعة 
الخانقــة والعزلــة الدوليــة المحكمــة؛ إن دولــة 
فــي هذا الوضع وهــذه الظروف تصبح مصدًرا 
للقلق والشــك والريبة من جيرانها وباقي دول 

العالم.
Û  ونظام الحكم في إيران ال يخفي نواياه ويستمر

فــي التباهي والتفاخر بعالنية والتلويح بقوته 
وتفوقــه العســكري في وجــه دول المنطقة من 
التصريحــات والمنــاورات والتدريبــات  خــالل 
يقيمهــا  التــي  العســكرية  واالســتعراضات 
بانتظام، إلى جانب التجارب المتوالية المتعلقة 
بمختلــف منظوماته العســكرية، وإصراره على 
االستمرار في تطوير برنامجه النووي وقدراته 

حمــل  علــى  القــادرة  البالســتية  الصاروخيــة 
رؤوس نووية، وبناء الهياكل والقواعد السرية 
الضخمــة تحت األرض، ومجمعــات الصواريخ 
والمخــازن  والمخابــئ  اإلطــالق  ومنصــات 
وفــي  واالســتعدادات،  المرافــق  مــن  وغيرهــا 
حومة هذا الســياق يأتي التســابق في التســلح 
بيــن الجيــش النظامــي والحــرس الثــوري؛ مــا 
جعل إيران تبدو وكأنها ثكنة عسكرية ضخمة 
مرعبــة لجيرانها ولدول العالم وتشــكل تهديدا 

حقيقيا لألمن واالستقرار في منطقتنا.
Û  وقــد يقــول قائــل: أليس مــن حق إيران شــأنها

شــأن أي دولــة أخرى تطويــر قدراتها الدفاعية 
والعســكرية؟ فنقول هذا صحيح لوال أن الفكر 
الذي يتبناه النظام اإليراني محكوم ومســكون 
بالرغبــة الجامحــة واإلصــرار على التوســع في 
المنطقة وأن التســلح بمنظوماته المختلفة هو 

أداة لتحقيق هذه الرغبة.
Û  علــى تفــرض  والمعطيــات  الحقائــق  هــذه  كل 

الدول العربية الخليجية كما قلنا أخذ الحيطة 
والحــذر، وعــدم االنجــراف أو االســتجابة ألية 
محاولــة إيرانيــة لالســتفزاز، والتهيــؤ لألســوأ 
باتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة، وتعزيــز قدراتها 
تحالفاتهــا  وتوثيــق  والدفاعيــة،  األمنيــة 
مــع  الصديقــة،  الكبــرى  القــوى  مــع  العســكرية 
األخذ في االعتبار أن النظام الحاكم في إيران 
هو حالة طارئة مآلها الزوال إن عاجاًل أو آجاًل، 
وإن إيران بشــعبها الصديق ستبقى دولة جارة 
تجمعنــا بها وشــائج الدين والجــوار الجغرافي 
والتاريــخ المشــترك؛ هكــذا شــاءت األقــدار، ما 
يتطلــب منــا الحــرص والســعي قــدر اإلمــكان 
على مد جســور التواصل وفتح قنوات الحوار 
والتفاهــم معهــا من دون التفريــط في مواقفنا 

المبدئية وحقوقنا وتأهبنا األمني.
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رأى النائــب أحمــد قراطــة أن رئاســة البرلمان المقبــل ينبغي أن 
تكون في يد أحد النواب من ذوي التجربة البرلمانية القادر على 
إنتــاج مجلــس قــوي يحافظ علــى مكتســبات المواطنين وعلى 

عالقات متوازنة للمجلس مع بقية المؤسسات الدستورية.

وحـــول تـــداول اســـمه كأحـــد 
النـــواب الذيـــن ينوون خوض 
للبرلمـــان،  الرئاســـة  ســـباق 
األولويـــة  أن  قراطـــة  أكـــد 
التســـابق  أصـــل  فـــي  ليســـت 
بـــل  المجلـــس،  رئاســـة  علـــى 
فـــي  تكمـــن  حاليـــًا  األولويـــة 
العمـــل على اإلعـــداد لبرنامج 

وتثبيـــت  الحكومـــة،  عمـــل 
الدعم الموجه للمواطنين في 
بنـــود الميزانيـــة العامة، وبناء 
برلمـــان قوي يتجـــاوز هفوات 
البرلمان الســـابق. وأشـــار إلى 
أن العمل يجري على تأسيس 
ومؤكـــدًا  برلمانيـــة،  تكتـــات 
تكتـــات  لتأســـيس  دعمـــه 

قائمـــة علـــى أســـس وطنية ال 
طائفيـــة، تعمل على دعم قوة 
المجلـــس، وإيصال الشـــخص 
لرئاســـة  يســـتحق  الـــذي 

البرلمـــان، بمـــا يحافـــظ علـــى 
المواطنين وعدم  مكتســـبات 

التفريط فيها.
وأردف: ليـــس مهمـــًا أن أكون 
أعلـــن  ولـــم  للبرلمـــان  رئيســـًا 
أن  المهـــم  مـــن  ولكـــن  ذلـــك، 
ذوي  مـــن  الرئيـــس  يكـــون 
الخبـــرة والتجربـــة البرلمانية، 
ويمتلك المقومات الشخصية 
البرلمـــان،  لرئيـــس  المائمـــة 
المؤسســـة  هـــذه  تمثلـــه  ومـــا 
محـــوري  ودور  أهميـــة  مـــن 
كأحد أبرز مؤسســـات المملكة 

الدستورية.

أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة، 
حديثـــه  خـــال  طـــرادة  صالـــح 
لـ”البـــاد” أن 90 % مـــن إعانـــات 
المترشـــحين لانتخابـــات النيابية 
2022 تـــم إزالتهـــا مـــن الشـــوارع 

بمحافظة العاصمة.
وأضـــاف أنه لم يتبقَّ ســـوى بعض 

إعانات للمترشـــحين المتنافســـين على كرسي 
“البرلمان” بالجولة الثانية.

وأكـــد حـــرص محافظـــة العاصمـــة علـــى متابعة 
سيرورة عملية إزالة اإلعانات االنتخابية الفتًا 
إلـــى أنهـــم يحرصـــون على تنبيـــه المترشـــحين 
المعنييـــن بإزالتهـــا نظـــرًا النتهاء الحـــدث وعدم 
الطرقـــات  فـــي  لوجودهـــا  مغـــزى  أي  وجـــود 

ويتمكنوا من استرجاع مبلغ “التأمين”.
ولفت طرادة إلى أن في الغالب وبحسب “البكج” 
المختـــار من قبل المترشـــح واالتفاق مع شـــركة 

هـــذه  تحـــرص  االعانـــات 
االحتفـــاظ   علـــى  الشـــركات 
بالحديـــد الخـــاص  بلوحـــات 
المترشحين من خال إعادة  
اســـتخدامه أو يبيعه.  وفيما 
اللوحـــات  أوراق  يخـــص 
أن  فأوضـــح  “البنـــرات”،  أو 
هنـــاك مصانـــع تحـــرص على 
جمـــع هـــذه األوراق بغرض اســـتغالها في إنتاج 

“كوارتين” وما إلى ذلك.
وشـــدد طرادة علـــى ضـــرورة تحّلي مترشـــحي 
محافظة العاصمة وببقية المحافظات بمستوى 
عاٍل من المسؤولية والشعور بضرورة المحافظة 
علـــى  البيئـــة عبر إزالـــة هذه اإلعانـــات، ولكون 
أن هنـــاك  إعانات قد تشـــكل خطـــورة لمرتادي 
الطريـــق نظرًا لحجمه وتحجـــب الرؤية مختتمًا 
“هـــذه من أبـــرز العوامل التي البد مـــن مراعاتها 

والشك أن السامة تأتي في المقام األول”.
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ال يــزال المواطنــون فــي حــال دهشــة مــن موجــة اإلنفلونــزا الموســمية 
الجديــدة هــذه العــام، والتــي تتســم بالقــوة واالســتمرار، والتســبب فــي 

دخول المريض في موجة نزلة برد طويلة، وقاسية، ومتعبة للجسد.

وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن 
تســـعة أســـابيع على انتشـــارها، أال أن 
كثيريـــن ال يزالون يعانـــون من آثارها 
الحـــادة، مما أدى لتفشـــي الحمى بين 
األطفـــال، وتعثر بعضهم من االنتظام 

بالمدرسة.
ويضطـــر العديـــد مـــن أوليـــاء األمور 
إلـــى اصطحـــاب أطفالهـــم للعيـــادات 
بســـبب  الخاصـــة؛  والمستشـــفيات 
طوابير االنتظار الطويلة التي يعاني 
منها قســـم الطوارئ بمركز السلمانية 
الطبـــي، وهـــو مـــا يـــؤدي تلقائيـــا الى 
والكشـــف،  العـــاج،  فاتـــورة  ارتفـــاع 
أربعيـــن  إلـــى  بالمتوســـط  ووصولهـــا 

دينارا تقريبًا.
وقالـــت “أم إبراهيـــم” وهي أم لســـتة 
أطفـــال، بأنـــه “فـــور تشـــافي أحدهم، 
مشـــاوير  يعنـــي  مـــا  اآلخـــر،  يمـــرض 
مســـتمرة للمستشـــفيات والعيـــادات، 

وفواتير منهكة”.
وتبلغ كلفة الكشف في المستشفيات 
الخاصة )بالمتوســـط( خمســـة دنانير، 
لكـــن اإلشـــكالية تمكـــن فـــي فواتيـــر 
العاجـــي  و”الســـيان”  األشـــعة، 
بالمستشـــفى والـــذي يصـــل إلـــى 21 
دينـــارا، وكلفة األدويـــة، والمضادات، 

وغيرها.
وتمنـــح المستشـــفيات الخاصة فترة 
استشـــارة  علـــى  للحصـــول  ســـماح 
لمـــدة  الطبيـــب،  ذات  مـــن  مجانيـــة 
أسبوع من تاريخ االستشارة األولى، 

وهو أمر جيد.
الموســـمية هـــي عـــدوى  واإلنفلونـــزا 
بســـهولة،  تنتشـــر  حـــادة،  فيروســـية 
العمريـــة،  الفئـــات  جميـــع  وتصيـــب 
وتنتقـــل عـــن طريـــق األنـــف، أو لمس 
فتـــرة  وتتـــراوح  الملوثـــة،  األســـطح 
الحضانة في المتوسط من 4-2 أيام.

اإلنفلونزا الموسمية ترفع فاتورة المواطن

علمــت “البــالد” بــأن موجة نفاد األدويــة الخاصة باألطفال قــد عادت من 
جديد، بعد موجة سابقة اكتسحت الصيدليات قبل شهرين.

نفـــاد  الصيدليـــات  أغلـــب  وســـجل 
دواء “البروفيـــن” الخاص باألطفال 
الحـــرارة،  درجـــات  لتخفيـــض 
باإلضافـــة إلـــى جمع مـــن المضادات 
العاجية األخرى التي تدخل ضمن 
وتشـــمل  “اموكســـيكلين”،  عائلـــة 
وهـــم:  المهـــم،  الدوائـــي  الثاثـــي 

ســـيرام،  كافوكـــس،  ايقميتيـــن، 
والتي تستخدم لتخفيض الحرارة، 

وآالم الجسم، والرشح وغيرها.
أهـــم  أحـــد  األدويـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
العاجـــات الخاصـــة باألطفـــال، كما 
أنها بأســـعار مناســـبة، وفي متناول 

الجميع.

نفاد البروفين ومضادات أخرى من الصيدليات

إعانـــات مبكـــرة لنوايا الترشـــح لمناصب 
البرلمان الجديد القيادية بدأت منذ إعان 
والبلديـــة  البرلمانيـــة  االنتخابـــات  نتائـــج 
للفصل التشـــريعي الســـادس، وسط غياب 
لجميـــع الوجوه الرئاســـية الســـابقة وغلبة 
المســـتقلين على مشهد تشـــكيلة المجلس 
الجديد، رفعت بورصة أســـماء المرشحين 
للمناصب القيادية إلى رقم قياسي جديد 

يتصدره النواب المستجدون.
علـــى  للتنافـــس  أســـماء   4 وتصـــدرت 
رئاســـة المجلـــس لـــكل مـــن أحمد المســـلم 
المعرفـــي  ومحمـــد  الشـــنو  وعبدالحكيـــم 
ونجيب الكواري، في سباق يعد األول من 

نوعه على منصب رئاسة المجلس.
كاظـــم  جـــال  مـــن  كل  أســـماء  وبـــرزت 
وعبدالنبـــي ســـلمان لمقعـــد النائـــب األول 
لرئيس المجلس، فيما أعلن كل من باسمة 
مبارك وحســـن بوخماس ومحمد الرفاعي 
ووليـــد الدوســـري نيتهم للترشـــح لمنصب 

النائب الثاني.
وترشـــحت النتخابات 2018 ثاثة أسماء 
الفائـــزة  فـــي  تمثلـــت  المجلـــس  لرئاســـة 

برئاســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وعـــادل 
العســـومي وعيســـى الكوهجي، فيما ظفر 
عبدالنبـــي ســـلمان بمنصـــب النائـــب األول 
في جول اإلعادة مع أحمد الســـلوم، حيث 

تنافس علـــى المنصب 4 مرشـــحين، بينما 
ظفـــر مرشـــح األصالـــة علي زايـــد بمنصب 

النائب الثاني بالتزكية.
وشـــهدت االنتخابات الرئاســـية فـــي العام 

2014 منافسة بين مرشحين على منصب 
الرئيـــس، بيـــن أحمـــد المـــا وعبـــدهللا بـــن 
حويـــل، حيث ظفـــر بمقعد الرئاســـة أحمد 

الما بأغلبية ثلثي األصوات.

وفـــاز بمنصب النائـــب األول علي العرادي 
أمام المنافس علي العطيش، كما احتفظت 
األصالـــة بمنصـــب النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
المجلس لصالح مرشحها عبدالحليم مراد 

أمام منافسه عادل العسومي.
وحسمت منافسات المناصب القيادية في 
انتخابـــات 2010 بالتزكية لصالح الرئيس 
خليـــل  األول  ونائبـــه  الظهرانـــي،  خليفـــة 
المرزوق، والنائب الثانـــي عادل المعاودة، 
كمـــا حســـمت هـــذه المناصـــب فـــي العـــام 
2006 بالتزكيـــة لصالـــح خليفـــة الظهراني 
أول  نائبـــًا  البوعينيـــن  وغانـــم  رئيســـًا، 

للرئيس، وصاح علي نائبًا ثانيًا للرئيس.
وشـــهدت أول انتخابات تشـــريعية تنافسًا 
على منصب الرئاسة بين خليفة الظهراني 
وصاح علي، حيث فـــاز خليفة الظهراني 
برئاسة أول مجلس بواقع 25 صوتا، فيما 
شـــهد منصب النائب األول منافسة بين 4 
نواب وهم علي الســـماهيجي وعبدالهادي 
وجاســـم  العالـــي  وعبـــدهللا  مرهـــون 
الســـعيدي، ولعـــدم تحقـــق األغلبيـــة تمت 
اإلعادة بين علي السماهيجي وعبدالهادي 

مرهون الذي فاز بالمنصب.
وقطـــف عـــادل المعـــاودة منصـــب النائـــب 
الثاني لرئيس المجلس من أمام منافســـيه 
عثمان شـــريف ويوســـف زينل، محققًا 20 

صوتًا.

المناصـــب القياديــة تفتـــح شهيـــة المستجديـــن
نوايا الترشح تحقق أكبر رقم قياسي في تاريخ البرلمان

طرادة: إزالة 90 % من اإلعالنات االنتخابية في “العاصمة”

ال سقف لشراء مسكن عبر “تسهيل عقاري”

3 شواغر حكومية لحملة شهادات البكالوريوس

بشرط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عاماً... “اإلسكان”:

رئيس موارد بـ”سوق العمل” وإداري بـ”الخارجية” ومستشار قانوني

أوضحت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني في منشور 
لها عبر حسابها الرسمي على “االنستغرام” يتناول إجاباتها 
عن أســـئلة المتابعين التي تردها عبـــر خاصية “الدايركت 
مســـج” بأنه يســـمح بشـــراء أرض من أحد األقارب بشرط 

أال تكون األرض بموقع نزاع قانوني.
وذكـــرت أن التحويـــل ألحد أنـــواع التمويات اإلســـكانية 
الجديدة ال يؤثر على أقدمية الطلب اإلســـكاني، وأنه في 
حـــال تراجع المواطن عن قراره في المرحلة التي تســـبق 
اســـتام تخصيـــص التمويـــل يظل الطلب القديـــم مثل ما 
هو عليه من دون أن يطال أي مساس بأقدميته أو نوعه.

وفـــي ردهـــا علـــى ســـؤال أحـــد المتابعيـــن عـــن إمكانيـــة 
الحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي لبنـــاء األرض فـــي حـــال 
شـــرائها عن طريق برنامج تســـهيل عقاري، قالت: بإمكان 
المنتفع الحصول على تمويل إضافي من البنوك المشاركة 
مع وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني من خال برنامج 

تمويل الضمان المشترك.
وأوضحـــت، البـــد أن يتـــراوح عمـــر المتقدم لطلب شـــراء 
منزل عبر برنامج تســـهيل عقاري ما بين 21 إلى 50 عامًا 
ويســـتثنى شـــرط العمر لجميـــع أصحاب الطلبـــات القائمة 
قبـــل صدور القـــرار المنظـــم للتمويات في حـــال رغبتهم 
بتحويـــل الطلـــب. وأكـــدت أن البد عند شـــراء مســـكن أن 
يكـــون خاليا من أي نزاع قانونـــي أو التزامات مالية، وأن 
تتوافـــر فيـــه اشـــتراطات المســـكن المائـــم لألســـرة ال أن 

يكون ألية أغراض تجارية أو استثمارية.
وعما إذا كانت البنوك المتفق معها لتمويل برنامج تسهيل 
عقاري تشـــترط الحصول على دفعة مقدمة، ذكرت أنه ال 
يشـــترط تقديم دفعة مقدمة لغرض االنتفاع من خدمات 

تسهيل عقاري أيا كان نوعها.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ال يوجد ســـقف أعلى عند شـــراء وحدة 
ســـكنية عن طريق برنامج تســـهيل عقـــاري على أن يلتزم 
المنتفـــع بســـداد الفـــارق بين مبلـــغ التمويل وقيمـــة العقار 

المراد شراؤه.

وعـــن آليـــة إثبات الحـــق بعد تقســـيم اإلرث حـــال التقدم 
لطلـــب االنتفـــاع من تســـهيل البيت العـــود، قالـــت: تنتقل 
ملكيـــة المســـكن إلـــى المنتفـــع )وزوجته حســـب األحوال( 
بوثيقـــة ملكيـــة مســـتقلة أو أســـهم مشـــاعة ويتـــم توقيع 
العقـــود القانونيـــة بيـــن المالـــك والمنتفـــع والبنـــك لحفـــظ 

الحقوق.
وأردفـــت الـــوزارة أنـــه في حـــال التقدم لشـــراء أرض عن 
طريق برنامج تسهيل عقاري، البنوك التجارية الممولة أو 
بنك اإلسكان تقوم برهن العقار لحين سداد قيمة التمويل 

بشكل كلي.
أما عن إمكانية االنتفاع من قرض بناء في حال تســـجيل 
والـــد أرض يملكها باســـم ابنـــه، أوضحت وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني أنه باإلمكان التقدم بطلب تســـهيل 
عقاري لشراء أرض من الوالد في حال رغبته ببيع األرض، 
بينمـــا في حـــال تحويل ملكيتها الســـم االبـــن، فاإلمكانية 
متاحة للتقدم بطلب تســـهيل عقـــاري لبناء األرض بحيث 

تحدد قيمة التمويل بحسب الراتب.

نشـــر تطبيـــق الوظائـــف الحكوميـــة عـــددًا مـــن الشـــواغر 
فـــي القطـــاع الحكومـــي منهـــا رئيـــس المـــوارد البشـــرية 
والتنظيم بهيئة تنظيم ســـوق العمل، إداري برامج بوزارة 
الخارجية، مستشـــار قانوني في هيئة التطوير العمراني، 
وتتطلب الشـــواغر المعلنة مؤهاً علميًا ال يقل عن شهادة 

البكالوريوس “ليسانس”.
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقت ســـابق إن نظام “شـــواغر” يهـــدف للحفاظ على 
الكفاءات والخبرات واالســـتفادة منها في مجال الخدمة 
المدنيـــة، مضيفـــًا أن هـــذا النظـــام يضمـــن ســـرعة توفيـــر 

مرشـــحين مؤهلين مـــن الموظفين لانتقـــال بين الجهات 
الحكومية لســـد االحتياجات بينها، كما يسهم في تحقيق 
مبدأ العدالة والمســـاواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى خلق 
روح المنافســـة وتعزيز مبدأ الشفافية بما يلبي التطلعات 
المنشـــودة ويعزز من دعم كل الجهـــود الحكومية الرامية 
نحـــو التطـــور والتنميـــة لخدمـــة الوطـــن والمواطـــن وفق 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث قام 
جهـــاز الخدمـــة المدنية بتفعيل نظام الشـــواغر الحكومية 
لموظفـــي الحكومـــة عبـــر تطبيـــق “الموظـــف الحكومـــي” 
الـــوزارات  بيـــن  الداخلـــي  للنقـــل  الحكوميـــة  والبوابـــة 
والمؤسســـات الحكوميـــة، حيـــث القـــى إقبـــاالً كبيـــرًا من 

الجهات الحكومية من خال التقديم. 
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقـــت ســـابق إن نظـــام “شـــواغر” من شـــأنه اإلســـهام 
فـــي رفع الكفاءة والتميز فـــي األداء والخدمة الحكومية 
لـــدى الموظفيـــن فـــي  وتوســـيع فـــرص التطـــور المهنـــي 
الحكومة فـــي ظل بيئة محفزة ومعززة لإلنتاجية، منوهًا 
بـــأن جهـــاز الخدمة المدنية مســـتمر في تنفيـــذ توجيهات 
الحكومـــة نحـــو تطوير جودة الخدمـــة الحكومية وتعزيز 
قـــدرات فـــرص موظفـــي الحكومـــة، ممـــا عزز مـــن فرص 
التطـــور الوظيفـــي للموظفيـــن وأســـهم فـــي رفـــع الكفاءة 

والتميز والتطور المهني لدى موظفي الحكومة.

تحركات لتشكيل تكتالت برلمانية على أسس وطنية
قراطة: لم أعلن نية الترشح للرئاسة وأدعم “المجرِّبين”
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البرد يرفع نسبة اإلقبال على “برك التدفئة”

مـــع بـــرودة األجواء وحلـــول فصل الشـــتاء ارتفعت 
نســـبة اإلقبـــال على حجـــوزات البـــرك الدافئة بعدما 
كان اإلقبال متجها نحو االســـتراحات وبرك الفنادق 

الباردة في أشهر “القيظ”.
وأوضـــح صاحـــب إحـــدى االســـتراحات المحتويـــة 
علـــى بركة دافئـــة بمنطقة بوري، والذي كنى نفســـه 
بوعيســـى خـــال حديثه لــــ “البـــاد” أن االســـتراحة 
مســـاحتها 100 متـــر وتحـــوي غرفـــة نـــوم وبعـــض 
المرافـــق، إال أن البركـــة الدافئة بنظام الجاكوزي من 
أبرزهـــا. وذكـــر أن البركة تتســـع لــ 5 أشـــخاص كحد 

أقصى و15 دينارا قيمة تأجيرها لمدة 4 ساعات.
وعـــن أوقـــات التأجيـــر، ذكر أنها “عادة مـــا تكون من 
الســـاعة الســـابعة صباحًا لغاية الحادية عشرة ومن 
الثانيـــة عشـــرة أو الواحـــدة ظهـــرًا لغايـــة الرابعة أو 

الخامسة ما بعد العصر”. 
وأكد أن العوائل الصغيرة هي األكثر ترددًا وبنســـبة 
80 % وأن االقبال يزداد في اجازة نهاية األســـبوع 

مقارنة بأيام األسبوع.
وأشـــار إلى أن ماء البركة ارتوازي ويخضع للتعقيم 

بشـــكل دائـــم؛ حفاظًا على ســـامة الجميـــع مختتمًا 
“السامة أوالً”.

البنات أكثر الزبائن امتطاًء للخيل... و7 دنانير قيمة التأجير للساعة
توفير حصص تدريبية بقيمة 75 دينارا... صاحب إسطبل لـ“^”:

مع اعتدال الجو، حرص الكثير على كســـر 
الروتين والتغيير والترفيه عن الذات بأي 
شـــكل من األشـــكال، إذ يعد ركوب الخيل 
واحدا منها عاوة عن فوائده الجمة التي 

تعود على الصحة البدنية والنفسية.
كمـــا يعد ركوب الخيل أمرًا محببًا من قبل 
الهـــواة وغالبيـــة فئات المجتمـــع خصوصا 

في األجواء الحسنة من فصول العام.
بـــدوره، أوضـــح صاحب أحد اإلســـطبات 
خـــال  فتيـــل  بمنطقـــة دمســـتان، ســـعيد 
حديثـــه لـــــ “الباد” أنه يتيـــح خدمة تأجير 
الخيل بنظام الساعة على ساحل دمستان 

وبقيمة 7 دنانير للبالغين.
وأشار إلى أن هناك أسعارا خاصة لألطفال 

والمجموعات.
الخيـــل  ركـــوب  علـــى  التـــردد  أن  وأكـــد 
والتدريـــب علـــى ركوبه ملحـــوظ من قبل 

األطفال، النساء والبنات وبشكل كبير.
وفيمـــا يتعلـــق بنســـبة اإلقبال فـــي الوقت 
الحالـــي، أوضـــح أنـــه مرتفـــع ويصـــل إلى 
أحـــوال  لتحســـن  نظـــرًا  %؛   100 نســـبة 

الطقس.
وعـــن األوقـــات المتاحـــة للتأجيـــر، ذكر أن 
ركـــوب الخيل يبدأ من الســـاعة الخامســـة 
صباحـــًا وينتهـــي بحلول الخامســـة ما بعد 

العصر، مشـــيرًا إلـــى أن الفتـــرة الصباحية 
باإلضافـــة إلـــى الخامســـة مـــا بعـــد العصر 

تشهد إقباالً كبيرًا.
ولفت إلى أنـــه يتيح خدمة التدريب على 
ركوب الخيل من عمر 7 سنوات فما فوق، 

وأن مدة الحصة التدريبية 50 دقيقة.
وأوضـــح أن 60 دينـــارا، قيمـــة 8 حصـــص 
تدريبيـــة وجولـــة خارجيـــة علـــى ســـاحل 

دمستان في حين قيمة الحصة التدريبية 
التجريبية 8 دنانير.

أمـــا عـــن تدريـــب األطفـــال، ذكـــر أن هناك 
الزبائـــن  غالبيـــة  أن  إال  عديـــدة،  باقـــات 
يفضلـــون اختيـــار باقة الــ 60 دينـــارا الذي 
يشمل 8 حصص تدريبية وجولة خارجية 
 10 الـــــ  باقـــة  أو  دمســـتان  ســـاحل  علـــى 

حصص تدريبية بقيمة 75 دينارا.

اعتدال الجو ينعش سوق “الكشتات”
رون لـ“^”: “خليج البحرين” يحتضن الجلسات البحرينية... مؤجِّ

تزامنًا مـــع اعتدال الجو وقرب قدوم فصل 
الشـــتاء، بـــدأ عـــدد مـــن العائـــات باإلضافة 
إلى “قروبات” الشـــباب والشابات التخطيط 
والتجمع في “كشـــتة” وســـط الهواء العليل 
والطقـــس المعتـــدل، األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
زيـــادة دخـــل القائميـــن علـــى تأجيـــر هـــذه 
الكشتات، إذ أصبحت تؤجر وبشكل يومي؛ 
بغرض تغيير الجو والترفيه وكسر الروتين، 
خصوصا فـــي منطقة خليـــج البحرين التي 
“الكشـــتات”  لهـــذه  رئيســـًا  مقـــرًا  أصبحـــت 
وتشـــهد إقبـــاالً كبيـــرًا وتحديدا فـــي إجازة 

نهاية األسبوع.

6 أنواع

وأكـــد صاحـــب أحـــد الحســـابات المختصـــة 
باألنشـــطة الداخليـــة بالبحريـــن قتـــادة بـــو 
شـــقر خـــال حديثـــه لــــ “البـــاد” أن اإلقبال 
على “الكشـــتات” متزايد في الوقت الحالي، 
خصوصـــا فـــي منطقـــة خليـــج البحرين من 

قبل العوائل باإلضافة إلى الشباب.
 وأشـــار إلـــى أن خدمـــة توصيـــل “الكشـــتة” 
للمكان الـــذي يفضله الزبـــون متاحة، مردفًا 
أن “الكشـــتات” عـــادة مـــا يتيحهـــا للزبائـــن 
بمنطقة خليـــج البحرين والمنطقـــة القريبة 

بمجمع مودا مول.
 وذكـــر أنـــه يوفر ٦ أنـــواع من الجلســـات أال 
وهـــي جلســـة الديوانيـــة، وجلســـة رويـــال 
بنوعيها، وجلســـة الســـعادة، وجلسة الشتاء 
وجلســـة وناســـة بجانـــب اإلضافـــات التـــي 
تكمـــل هـــذه الجلســـات والتي تكون بســـعر 

منفصل.
 وذكـــر أن جلســـة الديوانية تتســـع لعشـــرين 
شخصا وتشمل ساترا، طاوالت، إنارة ليلية، 
ومنقلـــة للشـــوي، ومولـــد كهرباء، وســـماعة 

وسعرها ٥٠ دينارا لمدة ٦ ساعات”.
 وتابع “جلسة رويال األولى بسعر ٦٠ دينارا 
وتأجيرهـــا لمدة ٦ ســـاعات وتشـــمل ســـاتر، 
بامبـــو، طاوالت، إنارة ليلية، منقلة للشـــوي، 
مولـــد كهربـــاء وســـماعة، فـــي حيـــن تتســـع 
الثانية لعشـــرة أشـــخاص ويكون ٣٠ دينارا 

وتأجيرها لمدة ٦ ساعات”.
 أما عن جلسة الســـعادة، فذكر أن ٤٠ دينارا 

قيمة تأجيرها لمدة ســـت ســـاعات وتتســـع 
لعشرة أشخاص وتشـــمل على ساتر، بامبو، 
طـــاوالت، إنـــارة ليلية، منقبة للشـــوي، مولد 

كهرباء وسماعة.
 وأردف أن “جلســـة الشـــتاء تتســـع لثمانيـــة 
أشـــخاص وتؤجـــر بعشـــرة دنانيـــر لمـــدة ٦ 
ساعات وتشمل على ســـاتر، طاوالت، إنارة 

ليلية ومنقلة للشوي”.
 وفيما يخص جلســـة وناســـة، لفـــت إلى أنها 
تتســـع لعشـــرين شخصا وتشـــمل على إنارة 
ليليـــة، بروجكتر عالي الجودة، نظام صوت 
ســـينمائي، ألعـــاب ترفيهية، منقلة للشـــوي، 
بطانيـــات وثاجة، مدة تأجيرها ٦ ســـاعات 

بكلفة ٦٠ دينارا.
 أما عن أبـــرز اإلضافات التي بإمكان الزبون 
فهـــي  للجلســـات،  وإضافتهـــا  اختيارهـــا 
بروجكتـــر عالي الجـــودة بقيمـــة ٢٠ دينارا، 
نظـــام صـــوت ســـينمائي بقيمـــة ١٠ دنانيـــر، 
بطانيـــات بأربعـــة دنانيـــر، ألعـــاب ترفيهيـــة 

بأربعـــة دنانيـــر، “بيـــن بـــاق”  بســـعر ٣ دنانير 
للقطعة.

كرفان متكامل

 بـــدوره، أوضـــح صاحـــب أحـــد الحســـابات 
المختصـــة بتأجيـــر “الكشـــتات”، أن  قيمـــة 
تأجير الكشـــتة التي تكفي لعشرين شخصا 
في األيام العادية تبلغ ٥٥ دينارا و٨٥ دينارا 
في إجازة نهاية األسبوع وذلك من الساعة 
الخامســـة مابعد العصر إلـــى الثانية صباحًا 
وإن اإلقبـــال متزايـــد مـــع تحســـن أحـــوال 

الطقس.
العديـــد  تشـــمل  الكشـــتة  أن  إلـــى   وأشـــار 
مـــن المرافـــق، ومنهـــا اإلضـــاءات، الكرفـــان 
المتكامل، سماعات، شاشة، حطب، معدات 
شـــواء، خيمتيـــن ودورات ميـــاه وجلســـات 

على البحر.
 ولفـــت إلـــى أنه يوفر كشـــتة بحجـــم  أصغر  
بقيمة ٤٥ دينارا؛ كونها تكفي لـ ٨ أشـــخاص 

ومن الســـاعة الخامســـة ما بعد العصر لغاية 
الحاديـــة عشـــرة مســـاًء وقـــت تأجيرها مع 
الســـماعة،  اليدويـــة،  األلعـــاب  اإلضـــاءات، 

منقلة وفحم.

“السناك” أساسي 

 مـــن جهتـــه، قـــال صاحب أحـــد الحســـابات 
المختصة بتأجير “الكشـــتات” لــــ “الباد” إنه 
يؤجـــر الكشـــتة باأليـــام العاديـــة بقيمـــة ٢٢ 
دينـــارا أمـــا “الويكند” بقيمـــة ٢٧ دينارا، وأن 
هناك فترتين للتأجير األولى من الرابعة إلى 
الثامنة مساًء والثانية من الثامنة والنصف 

لغاية الثانية عشرة والنصف صباحًا.
 وأكد أن الجلسات األرضية، اإلضاءة، الماء 
والشاي والقهوة وقليل من “السناك” إضافة 
إلـــى األلعـــاب، بطانيـــات وســـماعة بلوتوث 

مشمول من ضمن سعر تأجير الكشتة.

  6 ساعات 

 إلـــى ذلـــك، أفـــاد صاحـــب أحـــد الحســـابات 
المختصة بتأجير تلك الجلسات، أنه يوفر ٣ 
أنواع من الجلســـات وتؤجر لمدة ٦ ساعات 
وبأســـعار تبدأ مـــن ٤٠ دينارا وتصل إلى ٦٥ 
دينارا لعدد ٥ أشـــخاص إلى ١٩ شـــخصا مع 
توفيـــر أبـــرز األساســـيات كالمنقلـــة، الفحم، 
اإلنارة الليلية، األلعاب الترفيهية وما شابه.
 وختامـــا، ذكر صاحب أحد الحســـابات التي 
تؤجـــر تلـــك الجلســـات، أنـــه يوفـــر نوعيـــن 
مـــن الجلســـات، األولـــى بقيمـــة ٤٥ دينارا و 
يتســـع لـ ١٠ أشخاص بمدة تأجير ٥ ساعات 
وتشمل على سجاد ومنظرة وزينة، طاولة، 
ســـماعة بلوتـــوث، بروجكتر عالـــي الجودة، 
ألعـــاب ترفيهية، إضـــاءات متنوعـــة، منقلة 
للشـــواء وســـاتر، في حيـــن أن الثانيـــة تبلغ 
قيمـــة تأجيره ٣٥ دينارا لـــذات المدة ولعدد 
شـــاملة  أشـــخاص   ٨ إلـــى   ٦ مـــن  يتـــراوح 
الســـجاد والتزيين، ســـماعة بلوتوث، ألعاب 
ترفيهيـــة، إضاءات متنوعة ومنقلة شـــواء، 
مبينـــا أن اإلقبـــال علـــى “الكشـــتات” كبيـــر 

خصوصا من قبل العوائل.

تكرر مشـــهد تعرض الشباب، كبار 
لســـعات  إلـــى   واالطفـــال  الســـن 
الحشـــرات “البعوض” في مناطق 
متفرقـــة في الجســـم واألكثر في 

اليدين، الرجلين والوجه.
بدوره، أوضح أخصائي األمراض 
بمدينـــة  والتجميـــل  الجلديـــة 
خلـــف  حســـن  الطبيـــة،  البحريـــن 
خال حديثه لــ “الباد” أن لسعات 
الحشـــرات “عضـــات البعوض” من 
األفضـــل تجبنهـــا عـــن طريق رش 
مضـــادات الحشـــرات التي توضع 
البعـــوض  وتطـــرد  الجســـم  علـــى 
insect repel�  والتـــي تدعـــى بـــــ

.lant
وذكر خلف “عند التعرض لـ “عضة 
البعوضة” يفضـــل وضع ثلج على 

المنطقة لتخفيف االلتهاب”.
اســـتخدام  يمكـــن  “كمـــا  وتابـــع 
مثـــل  الموضعـــي  الكورتيـــزون 
كريمـــات  بعـــض  أو   Fucicort
مثـــل  الهيســـتامين  مضـــادات 

يمكـــن  كمـــا   Fenistil cream
استخدام حبوب أو شراب مضاد 
الهيستامين لتخفيف الحكة مثل 

 .”Zyrtec
وأكـــد أن هـــذه اللســـعات غالبـــًا ال 
الجســـم،  علـــى  خطـــورة  تشـــكل 
الحـــاالت  بعـــض  فـــي   ولكـــن 
إلـــى  تـــودي  أن  يمكـــن  الشـــديدة 
فـــي  وصعوبـــة  شـــديد  تحســـس 
التنفـــس، األمـــر الـــذي يســـتدعي 
التوجـــه للمستشـــفى علـــى وجـــه 
الفـــور إضافة إلى تجنب “الحكة”؛ 
ألن بإمكانها التســـبب في حدوث 

التهابات في الجلد.

حاالت لسعات البعوض قد 
تؤدي لإلصابة بصعوبة التنفس

 أخصائي أمراض جلدية لــ“^”:

حسن خلف

ابنه محمد يدعو إلدخال “النهمة” في الفعاليات التراثية والثقافية

“األشغال” تأسف لوفاة العامل: 

محمد العالن النهام سالم العالن

منال الشيخ

إبراهيم النهام

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ
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أكـــد محمـــد بـــن ســـالم العـــان ابن 
المرحـــوم النهـــام البحرينـــي ســـالم 
مهنـــة  ُتعـــاد  أن  ضـــرورة  العـــان 
“النهمـــة” إلـــى البحرين مـــرة أخرى، 
الثقافـــة  هيئـــة  تتبناهـــا  بمبـــادرة 
واآلثـــار، وهيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض، مؤكدًا أنها لفتة ســـوف 
تعزز ثقافة البحر البحرينية، وتذكر 
السواح، واألجيال بتاريخ البحرين 

في هذا المضمار.
مـــن  الكثيـــر  أن  العـــان  وأضـــاف 
الدول في المنطقة تحاول أن تبرز 
تاريخهـــا، وتروج له، بكافة الســـبل، 
والوســـائل، في الوقت الذي تتقدم 
بـــه البحريـــن علـــى الجميـــع، بـــإرث 
وحضـــارات عظيمـــة، مذكـــورة في 
كل الكتب والمخاطبات التاريخية، 

كدلمون، وتايلوس، وأوال.
وأشـــار إلـــى أن طريـــق اللؤلـــؤ ومـــا 
صاحبه من اهتمام ملكي في تعزيز 
المواقـــع التراثية وإبرازها بالشـــكل 
الذي يليق بها، ســـواء في المحرق، 
أو غيرهـــا مـــن المناطـــق والمـــدن، 
خطـــوة باتجـــاه الطريـــق الصحيح، 
ومســـؤولية يتحملهـــا اآلخرون من 

إبـــراز الواجهـــة الحضاريـــة  خـــال 
للمجتمعـــات  وتقديمهـــا  للبلـــد، 
الداخلية والخارجية بالشـــكل الذي 

يليق بها.
وبيـــن العـــان أن والـــده المرحـــوم 
سالم العان يمثل إحدى المحطات 
وفـــي  البحـــر،  ثقافـــة  فـــي  المهمـــة 
توريث هذه المهنة التي كانت تميز 
البحرين في أزمان الغوص واللؤلؤ، 

ورحات الغاصة.
وبيـــن أن “فـــي بدايـــة الســـبعينات 
كان الوالد رحمه هللا يحث الشباب 
علـــى تعلـــم غنـــاء “الفجـــري”؛ حتى 
ال يندثـــر هذا الفن األصيـــل، والذي 

أساسه األول هو من البحرين”.
وقـــال اإلعان “أثناء مـــا كان الوالد 
راجعـــًا مـــع الكاتب راشـــد المعاودة 
رحمهما هللا بالســـيارة ذات مســـاء، 
ومـــروا بالقـــرب مـــن مقبـــرة قالي، 
ضريـــرًا،  وكان  بهـــا  والـــدي  فشـــعر 
حينهـــا قـــال للمعـــاودة: “اخـــذوا ما 
اتخذ منـــي، قبل ال أمـــوت، وعلموا 
النـــاس، ألن ليـــن رحنـــا، مـــا بيجـــوا 
نـــاس مثلنا، على األقـــل يحافظون 

على الفن الفجري”.

وصية الفنان العالن قبل وفاته: 
حافظوا على فن الفجري

بالـــغ  أعربـــت وزارة األشـــغال عـــن 
أســـفها للحـــادث األليـــم الـــذي وقع 
مســـاء أمـــس )الســـبت(، وأدى إلـــى 
وفاة عامـــل واحد وإصابـــة آخرين 
المحفـــورة  الخنـــادق  أحـــد  فـــي 
لمشـــروع تصريـــف ميـــاه األمطـــار 
على شـــارع 26 في منطقة اللوزي، 
لـــذوي  تعازيهـــا  الـــوزارة  وقدمـــت 

المتوفى.
وأوضحت الـــوزارة في بيان لها أن 

الحادث وقع في مشـــروع تصريف 
ميـــاه األمطـــار علـــى شـــارع 26 في 

اللوزي.
وما يزال الحادث خاضعا للتحقيق 
التفصيلـــي مـــن الـــوزارة والجهـــات 
لتحديـــد  األخـــرى  الحكوميـــة 
المســـؤول، حيث باشـــرت الـــوزارة 
اتخـــاذ اإلجراءات الازمة في مثل 
القانونيـــة  الحـــاالت وكذلـــك  هـــذه 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تحقيق تفصيلي في حادث “اللوزي”



تقي حسين تقي

حكمــت المحكمــة الشــرعية بإلزام المدعية على زوجهــا بالرجوع إلى منزل 
الزوجيــة وطاعــة زوجهــا فيه بحســن العشــرة، في قضية أقامتهــا الزوجة 
ضد زوجها تدعى بأن الزوج يقوم بخيانتها مع أقرب الناس لها وإنها القت 
أضــرارًا كثيــرة منــه مــن خالل طردهــا من الشــقة عدة مــرات، وان الزوج 
يســيء التعامــل معهــا وال يحترمهــا وال يقدرهــا ويذكــر عيوبهــا أمــام 

الناس، طالبة التطليق للضرر.

وبــــحــــســــب الـــمـــحـــامـــي 
ــن تـــقـــي  ــ ــي ــســ ــي حــ ــ ــقـ ــ تـ
ــى  ــ ــدعـ ــ ــمـ ــ وكـــــــيـــــــل الـ
عــلــيــه “الــــــــزوج”، أن 
الزوجة تركت بيت 
الــزوجــيــة بــالــرغــم 
مــن الــتــزام الــزوج 
بواجباته  بــكــافــة 
الـــــزوجـــــيـــــة فــي 
ــة مــســكــن  ــئـ ــيـ ــهـ تـ
الــــــــــزوجــــــــــيــــــــــة 
بكافة  وتــجــهــيــزه 
الـــــمـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات 
الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة 
والــــــــكــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 
واســـتـــيـــفـــائـــه لــكــافــة 
ــروط الـــشـــرعـــيـــة،  ــ ــشـ ــ الـ
ترفض  الــمــدعــيــة  أن  إال 
مــســوغ  دون  ــاق  ــحــ ــ ــت ــ االل
لرفع  “الـــزوج”  اضــطــره  مما  شرعي 
دعوى طالبًا الحكم بإلزامها الرجوع 
إلــى بيت الــزوجــيــة وعـــدم الــخــروج 

رفضها  حال  وفي  بموافقته  إال  منه 
نفقتها  وإســقــاط  بنشوزها  الــقــضــاء 
“الــزوجــة”  الــمــدعــى عليها  إلـــزام  مــع 

بالمصروفات.
وتعود وقائع القضية إلى أن الزوجة 
أقـــامـــت دعـــــوى الــتــطــلــيــق لــلــضــرر، 
ــضــرب  مــدعــيــة تــعــرضــهــا لــلــســب وال
والـــطـــرد والــخــيــانــة الــزوجــيــة، وأن 
أجنبيات  نــســاء  مــع  يخونها  الـــزوج 
في  ــاآلداب  ب مخلة  مقاطع  ويشاهد 

الهاتف النقال وكثير الشجار معها.
شاهد  القضية شهد  تــداول  وخــال 
المحكمة  أمــام  الزوجين  جــار  النفي 
ــم يسمع يــومــًا مــا شــجــارا أو  بــأنــه ل
صراخا بينهما “الزوجين”، وأن الزوج 
يحسن المعاملة مع الزوجة ولم يقم 
بطردها من الشقة، وهو أب لطفلين، 
وكان الزوج متمسكا بزوجته حفاظًا 
على كيان األسرة من التفكك العائلي 
ــوع  ــال وقـ ــاع األبـــنـــاء فـــي حــ ــيـ وضـ

الطاق بين الزوجين.
تقي  حسين  تقي  المحامي  وأثــبــت 

الــزوج مسكن  توفير  المحكمة  أمــام 
توفير  في  المالي  ويساره  الزوجية 
مأكل  مــن  العائلة  احتياجات  كــافــة 
ورعاية  شهري  ومصروف  ومشرب 
ــة، إضـــافـــة لحسن  ــــزوجــ لــأبــنــاء وال
ــجــيــران وفــي  ــزوج بــيــن ال ــ ســمــعــة الـ
فيها  يقطن  الــتــي  المنطقة  محيط 
من  وعـــدد  الــعــمــارة  قاطني  بشهادة 
الـــزوجـــة  أن  إال  ــمــنــطــقــة،  ال ــي  ــالـ أهـ
هـــجـــرت زوجـــهـــا مــدعــيــة الــخــيــانــة 
الــزوجــيــة وســـوء الــمــعــامــلــة، ولــهــذه 
الشرعية  المحكمة  أمــرت  األســبــاب 
إلى  بالرجوع  زوجها  على  المدعية 
منزل الزوجية وطاعة زوجها بحسن 

العشرة.

يشاهد أفالًما إباحية...
بحرينية تتهم زوجها بالخيانة ليطلقها
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حكمت المحكمة ببراءة المدعي من 
المدعى  وبــإلــزام  دينار   20100 مبلغ 
 200 مبلغ  للمدعي  يــؤدي  بــأن  عليه 
الــمــحــامــاة ومصاريف  أتــعــاب  ديــنــار 
المدعي  أقامها  قضية  في  الــدعــوى، 
المدعى  إلى  الذي كان مديوًنا سابًقا 
عليه بمبلغ مالي وقام المدعي بسداد 
المحكمة  خــــارج  الــمــديــونــيــة  مــبــلــغ 
لم  األخير  أن  إال  عليه،  المدعى  إلــى 
األمر  التنفيذ،  ملف  وإلغاء  بسد  يقم 
األضرار  العديد من  تسبب في  الذي 
دعوى  إلقامة  دفعه  ما  المدعي،  إلى 
بــبــراءة الــذمــة مــن مبلغ الــديــن الــذي 
سبق تسديده، وبناء على ذلك الدين 
صدر الحكم، ما أدى لفتح ملف تنفيذ 
السابق  التنفيذ  لملف  وضــمــه  آخـــر 
المبالغ  وخصم  بالدين  مقاصة  لعمل 
وبــراءة  عليه  المدعى  من  المستلمة 

ذمة المدعي من مبلغ الدين.
الصفاف  بــاســم  المحامي  وبحسب 
استلف  موكله  فــإن  الــمــدعــي،  وكيل 
وقام  ا  ماليًّ مبلًغا  عليه  المدعى  من 
التنفيذ، بعضه  بتسديده خارج ملف 
بطرق تسليم نقدي ومبالغ أخرى عن 
البنكي  الحساب  في  إيداعها  طريق 

للمدعى عليه، إال أنه لم يتم خصمها 
التنفيذ عاوة  المتبقي في ملف  من 
ــرار  عــلــى رفـــض الــمــدعــى عــلــيــه اإلقــ
التنفيذ، األمر الذي حدا  أمام قاضي 
حيث  بطلباته،  التقدم  إلى  بالمدعي 
إلى مكتب  بعد ذلك  األوراق  أحيلت 
والتجارية  المدنية  ــدعــوى  ال إدارة 
الــدعــوى،  مدير  أمــام  مباشرتها  فتم 
حــيــث تــم تــقــديــم مــذكــرة دفـــع فيها 
بأنه لم يتسلم كامل المبلغ المنفذ به 
التنفيذ  بأنه تسلم خارج ملف  وأفاد 
ذلــك وطلب  إيــصــاالت مقابل  ووقــع 
أقام  الذي  المدعي  براءة ذمة  رفض 

دعواه على سند براءة ذمته من مبلغ 
20300 دينار كان قد سددها للمدعى 
لم  أنه  إال  التنفيذ،  ملف  خــارج  عليه 
يتم خصمها من ملف التنفيذ األخير.

من  الصفاف  باسم  المحامي  وتمكن 
“الــمــدعــي” من  بـــراءة موكلة  إثــبــات 

ــة والــبــراهــيــن  ــ خـــال تــقــديــم األدل
موكله  بــســداد  المحكمة  أمـــام 

ــيــــة عــبــر  ــ ــمــــديــــون ــ ــــغ ال ــال ــ ــب مــ
األرصــــــــدة الـــمـــقـــدمـــة مــن 

المدعي والمذيلة بتوقيع 
المدعى عليه كاالستام 
وعــن  المحكمة  خـــارج 
البنكي  اإليــداع  طريق 
فــي حــســاب الــمــدعــى 
ــابـــت مــن  ــثـ ــالـ عـــلـــيـــه بـ

ــاالت اإليــــداع  ــصـ إيـ
فـــــــــي الـــــحـــــســـــاب 

سددها  التي  البنكي 
الـــــــمـــــــدعـــــــي إلــــــى 
ــى عـــلـــيـــه،  ــدعــ ــ ــم ــ ال

ولــــــــذا حــكــمــت 
ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة  بـــــبـــــراءة ذمـ

المدعي.

“مال الحالل ما يضيع”...
اتهمه بعدم سداد مديونيته والمحكمة تبرئه

حسن عبدالرسول

المحامي باسم الصفاف 

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

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

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444
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مملكة البحرين
وزارة الصناعة و التجارة و السياحة

ادارة السجل التجاري
CR 2022-164953 اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
تقدم الينا السيد المعلن ادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  خالل خمس عشر  االدارة  الى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر : محمود احمد منصور يوسف الجمري

االسم التجاري الحالي : دان سوند للتجارة
االسم التجاري الجديد : سورس بات العالمية للخدمات

قيد رقم 53632-2

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17232610 or MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

ALFINTAS FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39688331 or AHMED.AKARIM@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36511786 or bahrainframes@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL NAJAH COOL COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33265011 or BHMD782@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

TOWER BAHRAIN VIEW FULLY FURNISHED APARTMENT 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 39124195 or SAEED.BARNI1@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALKARAMA GRILL CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39929669 or AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

ALSHAMADAN GRILS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17240025 or MOHDSAEED.1976@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

CAFETERIA CHAPATI RASHED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39655559 or LAMLOOM555@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

VISSION CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)

 suitably qualified applicants can contact

 36288848 or idawani@fabtechbahrain.com 

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

RASHID MINHAS SERVICES  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38010374 or MIAN27775@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANISH SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36189554 or AHMEDALHERZ87@GMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NORTH ALSIND SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39878728 or MALLAHJUMAN@GMAIL.COM 

ARADOUS DELMON DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38960752 or ALAADIN_AKREMI@HOTMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Pine tree valet park 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39896062 or PINETREEVALET@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

LALUNA BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33855006 or AHMED.H.ALEID@ICLOUD.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

M.T FOOD CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33522335 or ALAMRY.OSAMA@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

GREEN HOUSE INTERIOR DECORATION ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33909427 or NAVEEDNAZEER024@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

 ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34360608 or JAFFER.ABDULLNABI@GMAIL.COM 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

Diamond Deluxe Repair of Electronics Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240774 or BLBILAL112233@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

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

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

Shahwaiz contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35583901 or A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

LOUMAGE SUITES & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 16668777 or accounts@loumageseef.com

BIG BROTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35363618 or BROTHERSGROUP.BH@GMAIL.COM 

SKYVIEW CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39049132 or skyviewcontract@gmail.com 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35004921 or PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 33141104 or sales@euroexpressintl.com 

NEETHI STORE CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17344281 or SHOUFEEKKAPPURATH34453114@GMAIL.COM 

TEBA EGYPTIAN BAHRAINI ARABIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36997071 or MOHAMEDALHAM@HOTMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BIN AKRAM BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34378247 or hafizahsanzaheer@gmail.com 

MUHAMMAD MUZAMMIL EQUIPMENT REPAIRING AND METAL  FABRICATING W.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32299843 or CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

KHAKI TOFAIL ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 37201824 or TUFAIL.AZAN@GMAIL.COM 

KHARTOUM CENTER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33467288 or YAHYA238@ICLOUD.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39940516 or SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

IN FOCUS FOR PRODUCATION & ART DISTRBUTION . 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17795512 or mem-117@hotmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMEZAB CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411498 or ALMEZAB_1@HOTMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

QUALITY ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918999 or QUALITY.ALU@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

TANVEER ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39419639 or TANVEERCOLLING@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33365227 or NISHADKARAL@GMAIL.COM 

AZFAR GATE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33500594 or ALROWAIEI365@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ABDUL MANAN FOR REPAIRING ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38346430 or MANANWARRAICH123@GMAIL.COM 

SALON ABU SHANAB 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

MUMBAI RASOI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 38193984 or MUMBAI.RASOI@OUTLOOK.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38038442 or AH7951291@GMAIL.COM 

MAK GALLERY DECORATIVE PAINTING AND ORNAMETATION CONTRACT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 34339912 or MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36409792 or RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

MAGNIFIQUE GENT SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33184394 or N82564326@GMAIL.COM 

YELLOW WAVE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39681440 or ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

MR. AGASHAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39811990 or MOHAMMEDALI8705@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AMINA MOHAMMAD IQBAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 66908835 or AMIRBHSOHAIL@GMAIL.COM 

SHUMS TAHER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38883074 or SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.COM 

AHMED MOHAMED SAAD FOR INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38034330 or IHIMU05@GMAIL.COM 

BLUE LINE REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32327494 or PS0461358@GMAIL.COM 

GREEN FIELD PLUS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33841872 or IMRANMUMTAZ7654@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

AL NASHMI CAFETERIA & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17293404 or ALMMASHMI@HOTMAIL.COM 

ALNASHMI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17255280 or AL-NASHMI-2011@LIVE.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

S JOLLY PASTRY AND SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33303377 or K.ALWESAIBEI@GMAIL.COM 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33650789 or Waqasanjam786@yahoo.com 

R&B Fashion Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or ShynaC@appareluae.com 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

MAZMIZ YASALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

KHIZAR HAYAT CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33801352 or WAQASRAFIQUE466@GMAIL.COM 

NEOM CITY MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38398065 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

M W A TOURISM SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66924438 or ZAFARMA4@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36079570 or KALIMBHINDER7@GMAIL.COM 

FAROOQ ELECTRICAL AIR CONDITIONER WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 66331113 or MAENEMY@HOTMAIL.COM 

KHIZAR HAYAT CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33801352 or WAQASRAFIQUE466@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35052764 or ZAVA75@MAIL.RU 

SARAH MUNEER INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

SARAH MUNEER INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

SARAH MUNEER CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM 

MULTAN STAR FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36963657 or WAQARSANDHU121@GMAIL.COM 

BLUE LINE REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32327494 or PS0461358@GMAIL.COM 

FIZAN DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33522902 or MKSRANIYA@GMAIL.COM 

BUTCHERY ALTMAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33556626 or NA4914375@GMAIL.COM 

ALI MAKKI  MIQDAD(FAJR ALGHADEER/8247) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17700679 or ALI.MAQDAD79@GMAIL.COM 

ALNASEEM CAMPING FOR OMRAH 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33433533 or AHMEDRMK@LIVE.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MASUD RANA REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

BANNU BEEF PULAO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33224880 or BANNUBEEF10@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ILYAS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37132645 or MAQSOODSERVICES@GMAIL.COM 

MNN BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33275212 or MNNBUSINESS8@GMAIL.COM 

REHTEEQ INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38127619 or UATEEQ052@GMAIL.COM 

ALI MANSOOR JASSIM AHMED / SANAA - 7704 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17703968 or ALIMANSOOR7602@GMAIL.COM 

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39689682 or opportunities.bh@kanoo.com 

HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SWEET MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35565998 or SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

BAHRAIN NEON 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36044055 or GET@AL-ALAWI.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725300 or chro@basrec.com.bh 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com 

ALWAHA CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39248922 or RASHEDKHALFAN42@GMAIL.COM 

MAKKA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36122296 or ehsanhubail@gmail.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

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 

MOHAMMED ASHOOR ALSHEGHEL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39458852 or alshughul@gmail.com 

Mantech Commercial services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17731717 or hr@bakgroup.net 

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

 CAR WASHER/CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17744999 or hassan@emaar.bh 

ALFANAR AUTO SPARE PARTS DENTING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTING WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17675022 or KIAI960@BATELCO.COM.BH 

DIALA TOWER CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39666179 or ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

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

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39462696 or MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

FUJI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17641616 or HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39527999 or alitahery@hotmail.com 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMANAHEL AUTO ELECTRIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17770426 or NAFIE@BATELCO.COM.BH 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17292851 or SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

UM WAHID FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39863040 or ALIALSHAKHOORI33@GMAIL.COM 

ECO COOL AC repair 
has a vacancy for the occupation of

 A/C & REFG TECH
 suitably qualified applicants can contact

 39802838 or REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

TECH DOORS TRADING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33138877 or ESATEC@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36767636 or DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39642122 or ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN/WIREMAN(SHIPS)

 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Utter Construction Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36209209 or SAYEDZUHAIR@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

KOLPUR BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39158605 or KOLPURBUSINESS@GMAIL.COM 

KENAAN DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66629427 or ADEELAFZALSHK@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HORIZON CONSTRUCTION SPECIALISTS 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17210333 or BHARATHI_R_IN@YAHOO.COM 

JUBRAN FOOD STUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33668868 or JUBRANFOODSTUFF62@GMAIL.COM 

HAISAM MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39857850 or SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

BUZAYED SERVICE CENTER w.l.l 
has a vacancy for the occupation of
 AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17673170 or saibujames@gmail.com 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MARKS MAN MARINE ENGNE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39150583 or OPERATION.USSBAHRAIN@GMAIL.COM 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 17537787 or info@rsm.bh 

Malayalees Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39111800 or RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

ALKHAIR VALLEY FISH & MEAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39696120 or HASSAN@MIRCLE-ITS.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL KOURNAISH GATE Tailoring And Embroidery 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33301199 or MONAABDULLA3@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Three M vision security systems 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 38278946 or abdo3mvision@gmail.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 
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الفاتيكان - وكاالت

لتعيين  أسفه  عــن  أمــس  الفاتيكان  ر  عبَّ
أسقف في أبرشية في الصين ال يعترف 
ذلك  أن  معتبرًا  الــرســولــي،  الكرسي  بها 
ويشي  بكين  مــع   2018 اتــفــاق  ينتهك 
بــضــغــوط ســيــاســيــة. وقــــال الــفــاتــيــكــان 
الثانية  للمرة  جــدد  إنــه  الماضي  الشهر 
ــــذي يــســمــح لــكــل من  االتـــفـــاق الــســري ال
الــرأي  بــإبــداء  الرسولي  والكرسي  بكين 
وأعلن  الصين.  فــي  أساقفة  تعيين  فــي 
ــيــكــان فـــي بـــيـــان “أخـــــذ الــكــرســي  ــات ــف ال
ــمــًا بــدهــشــة وأســـــف بنبأ  الـــرســـولـــي عــل
في  نوفمبر   24 في  التنصيب”  +مراسم 
لــلــمــونــســيــنــور جــوفــانــي بينغ  نــانــتــشــانــغ 
ويـــتـــشـــاو، أســقــف يــوجــيــانــغ )مــقــاطــعــة 
مــســاعــدًا  +أســقــفــًا  بصفته  جــيــانــغــشــي( 

ــذا الــحــدث  لــجــيــانــغــشــي+”. وأضــــاف “هــ
بين  السائدة  الحوار  لــروح  وفقًا  يتم  لم 
الصينية  واألطــــراف  الفاتيكان  أطـــراف 
بشأن  المرحلي  االتــفــاق  عليه  نــص  ومــا 

تعيين أساقفة” العام 2018.
كاثوليكيتان  كنيستان  هناك  عقود،  منذ 
لبكين  مـــوالـــيـــة  رســمــيــة  الـــصـــيـــن:  فـــي 
يكون  ما  وغالبًا  لروما،  موالية  و”سرية” 
ــك عــلــى حـــســـاب تــضــحــيــات فــرديــة  ذلــ

ضخمة.
المدني”  “االعــتــراف  إن  الفاتيكان  وقــال 
التقارير  بحسب  “تــم  الجديد  باألسقف 
الـــــــواردة بــضــغــط طـــويـــل ومــكــثــف من 
الــســلــطــات الــمــحــلــيــة” بــــدون مــزيــد من 

التفاصيل.

الفاتيكان: تعيين الصين أسقفًا ينتهك اتفاق 2018

وفاة وزير خارجية 
بيالروس

ــبــيــاروســي  ــر الــخــارجــيــة ال ــ تـــوفـــي وزيـ
فاديمير ماكيي عن 64 عاما، بحسب ما 
ذكرت وكالة أنباء “بيلتا” في بياروس، 
لوكاشنكو  ألكسندر  رئيسها  يشكل  التي 
حــلــيــفــا كــبــيــرا لــمــوســكــو. ونــقــلــت وكــالــة 
ــاســم الــخــارجــيــة  ــنــاطــق ب “بــيــلــتــا” عـــن ال
البياروسي  الخارجية  “وزيـــر  إن  قوله 

فاديمير ماكيي توفي فجأة”.
وشارك ماكيي أخيرا في يريفان عاصمة 
األمن  معاهدة  منظمة  قمة  في  أرمينيا 
تقوده  عسكري  تحالف  وهــي  الجماعي، 

موسكو.

مغني راب إيراني موقوف يواجه عقوبة اإلعدام

طالب طهران يهتفون: الموت لوالية الفقيه
سابقًا  أطلقت  الــتــي  لــلــدعــوات  تلبية 
من أجل االحتجاج تضامنًا مع أهالي 
كردستان،  السيما،  الكردية  المناطق 
والثقافة  العلم  جامعة  طــاب  تجمع 
، أمس  في العاصمة اإليرانية طهران 
الـــســـبـــت. وهـــتـــف الـــطـــاب مــنــدديــن 
ــاكـــات” الــســلــطــات،  ــهـ ــتـ ــم وانـ ــرائـ ـــ”جـ بـ
وصــدحــت أصــواتــهــم بــعــبــارة “الــمــوت 
طاب  تجمع  كــذلــك،  الفقيه”.  لــواليــة 
ــنــســيــج بــجــامــعــة أمــيــركــبــيــر  كــلــيــة ال
سويًا،  يغنون  وراحـــوا  للتكنولوجيا، 
في  المعتقلين  زمــائــهــم  مــع  تضامنًا 

السجون.
بإطاق  مطالبين  صورهم  حملوا  كما 
ــادت شبكة  أفــ مــا  بحسب  ســراحــهــم، 
“إيــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال”.إلـــى ذلـــك، 
الباد  وســط  أصفهان  مدينة  شهدت 
حاشدة  احتجاجية  تــظــاهــرة  أيــضــًا، 

لطلبة جامعة أصفهان للتكنولوجيا.
كذلك، نظم طاب جامعة فارابي في 
بقمع  منددين  احتجاجية،  وقفة  قم 
السلطات واالعتقاالت التعسفية التي 

طالت طاب الجامعة.
فــي طهران  7 جامعات  وكــان طــاب 
ــوا فـــي وقـــت ســابــق إلـــى تنظيم  دعــ
أمس،  مشتركة  احتجاجية  تجمعات 
للجامعة”،  أســود  “سبت  عنوان  تحت 
ــل إدانــــة “الــعــنــف والــرصــاص  مــن أجـ
الخارجة  واألعــمــال  الجامعات  وقمع 
واعتقالهم  الطاب  ضد  القانون  عن 

وفصلهم عن الدراسة”.
أتت تلك الدعوات بعدما شهد العديد 
تـــوتـــرًا كبيرًا  الــكــرديــة  الــمــنــاطــق  مــن 
أمـــس األول ومــواجــهــات مــع األمـــن، 
الــتــظــاهــرات فيها بشكل  تــواصــل  مــع 

مستمر.
ــوري، ضمن  ــثـ فــيــمــا أعــلــن الــحــرس الـ
االحتجاجات،  الحتواء  تهدف  حملة 
تــعــزيــز وجـــــوده الــعــســكــري فـــي تلك 

المناطق المضطربة.
ــد األعـــلـــى  ــرشـ ــمـ ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـ مــ
آية  إيــران  في  اإلسامية  للجمهورية 

التفاوض  أّن  أمس  خامنئي  علي  هللا 
لـــن ينهي  الــمــتــحــدة  الــــواليــــات  مـــع 
الباد منذ  االضطرابات التي تشهدها 
دائمًا  واشنطن ستطالب  ألّن  شهرين، 

بالمزيد.
أربعة  ليست  “المشكلة  وقال خامنئي 
لو  حتى  ــشــارع،  ال فــي  شغب  مثيري 
عوقب كل مثير شغب وكل إرهابي... 
المعركة أوسع من ذلك بكثير.  ساحة 
العدو الرئيسي هو االستكبار العالمي”، 
المتحدة  ــات  الـــواليـ إلـــى  إشــــارة  فــي 

وحلفائها.
التصريحات  بــهــذه  خــامــنــئــي  ــى  ــ وأدل
التي نقلها التلفزيون الحكومي، أثناء 
التعبئة”  ــوات  “قـ مــن  ــدًا  وفـ استقباله 
الباسيج،  أسبوع  لمناسبة  في طهران 
وهــــي مــجــمــوعــة تـــضـــّم مــتــطــّوعــيــن 

وتابعة للحرس الثوري.
وأضاف “يقول لنا البعض في الصحف 
حّل  يكفي  إنــه  اإللكتروني  والفضاء 
صوت  وســمــاع  أميركا  مــع  مشكلتكم 
الــشــعــب، إلنــهــاء االضـــطـــرابـــات التي 
ــّدة أســابــيــع”. وتــســاءل  ــدأت قــبــل عـ بـ
هل  أميركا؟  مع  المشكلة  نحل  “كيف 
سُتحل المشكلة بالجلوس والتفاوض 

والحصول على التزام من أميركا؟”.
وأجاب “ال. التفاوض لن يحل مشكلتنا 

السعي  فــي  تمعن  ألنــهــا  أمــيــركــا،  مــع 
وراء انتزاع التنازالت من إیران”.

مــن جــهــتــه، تــفــقــد الــرئــيــس إبــراهــيــم 
ــوع  ــبـ ــس لـــمـــنـــاســـبـــة أسـ ــ ــي أمــ ــسـ ــيـ رئـ
القوات في  الباسيج، وحدة في هذه 

طهران، حسبما أفادت وكالة تسنيم.
وقال أمام أعضاء هذه الوحدة “قمتم 
ــال مــكــافــحــة مثيري  ــع خـ ــ بــــأداء رائ

الشغب”.
على صعيد متصل ، قالت أسرة مغني 
الذي  صالحي  توماج  اإليراني  الــراب 
االحتجاجات،  تأييده  بسبب  اعُتقل 
إن حياته في خطر بعدما بدأت أمس 
محاكمته بعيدا من اإلعام.وصالحي 
شخصية معروفة في إيران، وكان قد 
بعد  الماضي  الشهر  أواخر  اعُتقل في 
تنديده بالنظام وتأييده االحتجاجات، 

وفق منظمات حقوقية.
ــمــركــز حــقــوق  وجـــــاء فـــي تـــغـــريـــدة ل
اإلنسان في إيران ومقّره نيويورك أن 
“محاكمة”  يسمى  لما  األولى  “الجلسة 
مغني الراب اإليراني المعارض توماج 
صــالــحــي أجـــريـــت أمـــــس  مـــن دون 

حضور محاٍم من اختياره”.
“حياته  أن  للعائلة  تغريدة  في  وجــاء 
يواجه  أنــه  علمًا  حاليًا”  شديد  بخطر 
لــلــه” و”اإلفـــســـاد في  “الـــعـــداء  تهمتي 

عقوبتهما  جـــرمـــان  وهـــمـــا  األرض”، 
اإلعدام في الجمهورية اإلسامية.

قرصنة وكالة أنباء إيرانية

أنباء  من جهة أخــرى، تعّرضت وكالة 
إيرانية تابعة للحكومة للقرصنة، على 
خلفية االحتجاجات التي اندلعت في 
وسائل  أفــادت  حسبما  الــبــاد،  أنحاء 
إعام محلية. وأشــارت وكالة تسنيم 
المقرصنين  مــن  “مــجــمــوعــة  أّن  إلـــى 
غير  فــارس  أنباء  وكالة  موقع  جعلت 

متاح لبضع لحظات”.
من  واحــدة  فــارس  أنباء  وكالة  وتعد 
التي  للمعلومات  الرئيسية  المصادر 
االحتجاجات  بــشــأن  الــدولــة  تنشرها 
ــران، والـــتـــي تصفها  ــ ــ إي الـــدائـــرة فـــي 

الوكالة عمومًا بأنها “أعمال شغب”.
وأشارت الوكالة أمس إلى أّن “دخول 
المستخدمين” إلى موقعها اإللكتروني 
وهجوم  قرصنة  “عملية  بعد  “تعّطل” 
إلكتروني معّقَدين ُنّفذا الجمعة”، وفقًا 
لبيان نشرته على قناتها على “تلغرام”.
اإللكترونية  “الهجمات  أّن  وأوضحت 
يومي  بشكل  ُتشّن  فــارس  وكالة  ضّد 
من عــّدة دول، بما في ذلك األراضــي 

المحتلة )إسرائيل(”.

عواصم - وكاالت

موسكو - أف ب

15 قتياًل في قصف روسي على خيرسون ونصف سكان كييف محرومون من الكهرباء
أوكرانيا تحصد وعودا جديدة للدعم في الذكرى التسعين للمجاعة

أدى قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى مقتل 15 مدنيًا 
وفــق مــا أعلنــت مســؤولة في المدينــة، فيما اليــزال نحو نصف ســكان كييف 
محروميــن مــن الكهربــاء فــي ظــل درجــات حــرارة منخفضــة. وقالــت غالينــا 
لوغوفا عبر مواقع التواصل االجتماعي “ُقتل 15 من ســكان مدينة خيرســون 
وأصيــب 35 آخــرون بينهــم طفــل نتيجــة قصف العــدو”. وأضافــت أن “منازل 

خاصة عدة وبنايات شاهقة تضررت” جراء الهجمات.

ــادة دمــج األراضـــي  وقــالــت وزارة إعـ
ــا فـــي أوكـــرانـــيـــا  إن  الــمــحــتــلــة مــؤقــًت
إلــى  متجًها  خــيــرســون  غـــادر  قــطــاًرا 
خميلنيتسكي “وعلى متنه المواطنون 
الــمــئــة األوائــــل مــن خــيــرســون الــذيــن 
اســتــفــادوا مــن اإلجــــاء الــحــكــومــي، 
عـــن سبعة  26 طـــفـــاً، فــضــاً  بــيــنــهــم 
ــراش وســتــة  ــ ــــف ــرضـــى طـــريـــحـــي ال مـ

معوقين”.
وأعــلــن حــاكــم منطقة خــيــرســون في 

وقــــت ســـابـــق إجـــــاء الـــمـــرضـــى من 
مستشفيات المدينة.

وقـــــال يــــاروســــاف يــانــوشــيــفــيــتــش 
إنه  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
المتواصل،  الروسي  القصف  “بسبب 
نقوم بإجاء المرضى من مستشفيات 

خيرسون”.
ــزال نــحــو نصف  ــ ــاي فـــي األثــــنــــاء، مــ
سكان العاصمة كييف محرومين من 
الكهرباء الحيوية خال فصل الشتاء 

البارد بعد يومين من ضربات روسية 
اســتــهــدفــت بــنــى تــحــتــيــة لــلــطــاقــة. 
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  وقــال 
مايين  ستة  من  أكثر  إن  زيلينسكي 
مــنــزل فــي أوكــرانــيــا تــأثــرت بانقطاع 
زيلينسكي  وأضاف  الكهربائي.  التيار 
التيار  “انــقــطــاع  اليومي  خطابه  فــي 

معظم  فــي  مستمر  الليلة  الكهربائي 
ستة  من  أكثر  كييف.  وفــي  المناطق 

مايين أسرة في المجموع”.

موسكو: استعدنا 9 جنود 

بصفقة لتبادل األسرى 

للمحادثات  وتنفيذًا  أخــرى،  جهة  من 

من  الجانبين  بين  سابقًا  جــرت  التي 
الــســرى، أعلنت روســيــا،  تــبــادل  أجــل 
أمس )السبت(، استعادة 9 من جنودها 
ــيــا. فــقــد أوضــحــت وزارة  مــن أوكــران
الجنود  أن  بيان  الروسية في  الدفاع 

التسعة نقلوا إلى األراضي الروسية.
كما أشارت إلى أن األسرى كانوا في 
خطر  يواجهون  سيئة،  صحية  حالة 

الموت على األراضي األوكرانية.
ــا عــلــى صــعــيــد تـــطـــورات الــقــتــال  أمــ
الجيش  أن  إلــى  فــأشــارت  الميدانية، 
الهجوم  أوكــرانــيــة  لــمــحــاولــة  تــصــدى 
في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور 
كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر 

من 30 جندّيًا أوكرانّيًا.
من جهته، أعلن الجيش األوكراني أن 
استعادة  عن  أسفرت  التبادل  صفقة 

12 شخصًا بينهم 3 مدنيين.
أوكــرانــيــا  آخـــر، حــصــدت  على صعيد 
أمــــس وعـــــــودًا جـــديـــدة بــالــحــصــول 
ــي مـــواجـــهـــة مــوســكــو،  ـــم فـ عــلــى دعـ
للمجاعة  التسعين  الذكرى  في  وذلك 
النظام  بها  تسّبب  التي  )هولودومور( 
القرن  ثاثينات  في  عمدًا  الستاليني 
بشكل  صداها  يترّدد  والتي  الماضي 

أكبر منذ الغزو الروسي.
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  وأكــد 
في  سيصمد  شــعــبــه  أن  زيلينسكي 
وجه الهجمات الروسية التي تتسبب 
للكهرباء  كبير  انقطاع  فــي  بانتظام 

والمياه مع حلول فصل الشتاء.
وتوجه عدة قادة أوروبيين إلى كييف 
ــرى الــمــجــاعــة التي  أمـــس إلحــيــاء ذكـ

تعتبرها أوكرانيا “إبادة جماعية”.

كييف، موسكو

تايبيه - وكاالت

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-
ون استقالتها من زعامة الحزب 
في  خسارة  تكبده  بعد   الحاكم 
فيما  أمس  المحلية  االنتخابات 
المّقرب  المعارضة  حــزب  رســخ 
الناخبون  من بكين موقعه.أدلى 
أمس بأصواتهم الختيار رؤساء 
ــاة ومــســؤولــيــن  ــضـ بـــلـــديـــات وقـ
آخرين في 22 مدينة ومقاطعة، 
اعتبرتها  التي  االنتخابات  فــي 
تــســاي فــي وقــت ســابــق “فرصة 
وعزمها  تايوان  تصميم  إلظهار 

الحرية  عــن  الـــدفـــاع  عــلــى 
ــة  ــ ــي ــراطــ ــوقــ ــمــ ــ ــدي ــ وال

الدولي”  للمجتمع 
في وقت تشدد 
الضغوط  بكين 
الجزيرة. على 

الحزب  أن  غير 

بي  )دي  الديموقراطي  التقدمي 
بـــي( بــزعــامــة تــســاي خــســر أربــع 
بلديات رئيسية من ست شملتها 
االنتخابات منها العاصمة تايبيه.

إن  للصحافيين  تــســاي  وقــالــت 
كما  تــأت  لم  االنتخابات  “نتائج 
توقعنا ... أتحمل كل المسؤولية 
واستقيل فورا من رئاسة حزب 
دي بـــي بــــي”. وســتــبــقــى تــســاي 
تتمتع  الــتــي  لــلــجــزيــرة  رئــيــســة 
“لــكــن ال  بحكم ذاتــي.وتــداركــت 
يجب  بــالــحــزن،  للشعور  وقــت 
الــســقــوط  ــعــد  ب نــنــهــض  أن 
ــلـــتـــردد  لـ ــال  ــجــ مــ ال   ...
في  لــتــايــوان  بالنسبة 
ــة الـــوضـــع  ــ ــه ــواجــ مــ
ــي الــحــالــي  ــ ــدول ــ ال
والــــتــــحــــديــــات 

المستقبلية”.

استقالة رئيسة تايوان من زعامة الحزب الحاكم
بيروت - وكاالت

اســتــهــدف صـــاروخـــان ليل 
الــســبــت قـــــوات الــتــحــالــف 
ــدولـــي فـــي شــمــال شــرق  الـ
يوقعا  أن  دون  من  سوريا، 
ــا أعــلــنــت  ــق مـ خــســائــر، وفــ
للجيش  المركزية  الــقــيــادة 

األميركي )سنتكوم(، في ثالث حادثة من هذا النوع ضد قواعد تتواجد 
بيان  في  األميركي  الجيش  أســبــوع.وقــال  خــال  أميركية  قــوات  فيها 
“استهدف صاروخان قوات التحالف في قاعدة للدوريات األميركية في 
الشدادي في جنوب محافظة الحسكة” قرابة الساعة 22,00 )19,30 ت 

غ( السبت.
القاعدة أو في ممتلكات  الهجوم عن إصابات أو أضرار في  ولم يسفر 
يقودها  التي  الديمقراطية  ســوريــا  قــوات  أن  البيان  الــتــحــالــف.وأورد 
مقاتلون أكراد “زارت موقع إطاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث 
لم يتم إطاقه”. وتحدث المرصد السوري لحقوق اإلنسان من جهته عن 
سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة التي يستهدفها باستمرار، على 
المنطقة  اإلسامية، مختبئين في  الدولة  تنظيم  قوله، عناصر في  حد 
تزال  ال  التي  الديموقراطية  سوريا  قوات  ضد  هجمات  دائما  ويشنون 

تاحقهم بدعم من التحالف الدولي.

استهداف قاعدة أميركية شمال شرق سوريا بصاروخين
القدس - أف ب

توفي إسرائيلي أمس متأثرا 
أحد  في  بها  أصيب  بجروح 
ــقــدس في  انــفــجــاريــن فــي ال
وقـــت ســابــق هـــذا األســبــوع، 
المستشفى  ــاد  ــ أفـ ــا  مـ ــق  وفــ

الذي يعالجه.
ــلـــن مــســتــشــفــى شــعــاري  وأعـ
وفــاة  الــقــدس  فــي  تسيديك 

تاديسا تيشوما “الذي أصيب بجروح قاتلة بهجوم في مدخل القدس”. كما قتل 
محطتي  في  األربعاء  وقعا  اللذين  االنفجارين  في  15عاما  يبلغ  كندي  إسرائيلي 
حافات يرتادهما يهود متشددون عند المخرج الغربي للمدينة. وقال مسعفون إن 
13 آخرين أصيبوا في أول انفجارين منذ 2016 في المدينة المتنازع عليها. وأفاد 
مصدر أمني بأنه تم تفجير عبوات ناسفة من بعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجومين.
إسرائيليين و14  أودت بستة  التي  العنف  أعمال  التفجيران وسط تصاعد  وجاء 

فلسطينيا هذا الشهر في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلة.
وما تزال قوات األمن اإلسرائيلية في حالة تأهب قصوى، وأغلقت الشرطة السبت 
لفترة وجيزة طريقا رئيسا في القدس غير بعيد من موقع االنفجارين بعد العثور 

على جسم مشبوه، لتعلن الحقا أنه إنذار كاذب.

وفاة إسرائيلي أصيب في أحد انفجاري القدس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التسابق على رئاسة مجلس النواب
بكل صراحة وجدية أرى شخصيا أن التسابق على الفوز برئاسة مجلس النواب 
بالطريقـــة التـــي نشـــاهدها والتـــي تحمـــل دالالت ذات أبعـــاد بالنســـبة لعمل هذا 
النائب وأسلوب تفكيره، قد تكون غير متجاوبة مع حاجات الناس، ألن النجاح 
الكبير في العمل البرلماني هو طرح ومعالجة القضايا التي تهم المواطن ووضع 
األطـــر التشـــريعية بصورة واعيـــة وجدية، ويجـــب أن تكون هـــذه مهمة النائب 

األساسية التي تزيد طاقته أضعافا مضاعفة وتمده بالقوة والقدرة.
التســـابق علـــى كرســـي رئاســـة مجلـــس النـــواب وكرســـي النائـــب األول، ال يهـــم 
المواطـــن بقدر أهمية جهـــود البناء والتطوير في كل المجاالت وحشـــد طاقات 
المجلس لتحقيق األهداف المرجوة منه وأهمها رفع مســـتوى معيشـــة المواطن 
وإبـــراز األولويـــات ذات األبعـــاد التنمويـــة واالقتصادية المتعـــددة، والعمل على 
نحو إيجابي وفي كل المجاالت، وكما يقال إن التنظيم يفرض التنســـيق، وهذا 
يتطلب االقتناع بالتخلي عن األهداف الشخصية لصالح الهدف األسمى واألكبر 
وهـــو الوطـــن. ال نقلـــل من كفاءة من تقدم إلى رئاســـة المجلـــس والنائب األول، 
لكـــن يخيـــل إلينا أن هـــذا المنصب قد تغلـــب على بقية الحوافـــز وأصبح الدافع 
إليـــه دافعـــا أكبر وأكثر مما يجـــب أن يكون والخوف أن يضحـــى من أجله على 

حساب أمور أهم. 
جميـــع الســـادة النـــواب يعلمـــون أن المواطنيـــن أصبحـــوا يتعلمون أكثـــر فأكثر، 
ومجلس 2022 ســـيكون مختلفا عن غيره والمحاســـبة ســـتكون عســـيرة مع أي 
تقصير وتخاذل وخروج عن المسؤولية، ألن من أعظم األخطاء التي وقع فيها 
عـــدد من نواب الفصل التشـــريعي الســـابق، ترك المواطن تحـــت رحمة الظروف 
والتقلبات، واالنشـــغال بقضايا شخصية بحتة “عن سفرات، ومحاباة، وتكتالت، 
وإلخ...”، ما كان ســـببا في تشـــتت العمل الجاد واضطرابه، وهذه حقيقة نعرفها 

جيدا في الصحافة وال سبيل إلى إنكارها.
مثلمـــا أن دور المثقـــف عمومـــا يأتي في الطليعـــة بحكم وعيـــه، وبحكم طبيعة 
عملـــه، وبحكـــم دوره التعليمـــي والقيادي فـــي المجتمع، يفتـــرض أن يكون دور 
النائب مماثال، والحديث والتســـابق على الرئاســـة لم يعد يغني شـــيئا، فيما عدا 

الخطوط العريضة العامة.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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من حق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران لكرة القدم 
أن يغضـــب ويوجـــه اللوم لمشـــجعي فريقه، عقب الخســـارة التي تعرض لها 
الفريق أمام منتخب إنجلترا بنصف دســـتة أهداف مقابل هدفين في اللقاء 
األول للمنتخب اإليراني بمونديال كأس العالم في قطر، فهو بالنهاية مدرب 
“أجنبي” يهمه الفوز لتعزيز ســـمعته التدريبية العالمية ويدرك جيدا أن هذه 

الخسارة القاسية تؤثر على مستقبله.
لكـــن من حـــق الجماهير اإليرانيـــة المتواجدة في قطر أيًضـــا أن تتعامل مع 
هـــذا المحفل الرياضي العالمي كفرصـــة للتعبير عن موقفها وإظهار قضيتها 
للعالـــم أجمـــع، فانصرفت عـــن المباراة وركزت على قضيـــة أهم من نتيجتها 
وأعلنت تضامنها مع االحتجاجات الموجودة في البالد رفًضا للقمع والعنف 
ومطالبـــة بالحرية والحقوق، فجاءت نصيحة كيروش لهؤالء، قائال “أنصح 
الذين ليسوا على استعداد لدعم منتخب إيران بالبقاء في المنزل. أرجوكم، 
أيهـــا المعلمـــون، واألخالقيون، دعـــوا الفتية يلعبون المبـــاراة.. إنهم يريدون 
فقط أن يمارســـوا كرة القدم”.. واختتم كيروش تصريحاته قائال “أنا فخور 
جـــًدا بمـــا قاموا به ولكن بالطبـــع في عامـــي 2014 و2018 حصلنا على دعم 

كامـــل من الجماهيـــر. لقد رأيت ما حدث اليوم، ينبغي أن يظل المشـــجعون 
غير المستعدين لدعم الفريق في المنزل”.

لقـــد تجاهـــل كيروش ذلـــك االنســـجام بين موقف هـــذه الجماهيـــر وموقف 
الالعبيـــن أنفســـهم الذين رفضوا ترديد نشـــيدهم الوطني في إعالن واضح 
عن التضامن مع المتظاهرين المناهضين للنظام اإليراني، وكان هذا الموقف 
منهم محفًزا أيًضا للجماهير لتعلي صافرات االستهجان خالل عزف النشيد، 
إضافة إلى إظهار الفتات لدعم حقوق المرأة، بل شـــوهدت جماهير إيرانية 

ترتدي قمصانا مكتوب عليها “السيدات، حياة، حرية”.
لعل المدير الفني وجد في موقف الجماهير “شماعة” لتبرير أسباب خسارته 
الكبيـــرة، وصـــرف األنظـــار عن ســـوء األداء “الخططـــي والتكتيكـــي” داخل 
الملعب، ولكن الحقيقة األهم ربما الغائبة عن الســـيد كيروش هي أن منازل 
هـــؤالء الجماهيـــر في بلدهم غير آمنة كي يعيشـــوا فيها بحرية تســـمح لهم 

بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه قضايا وطنهم.

*كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

*عطا الشعراوي

المنازل غير آمنة يا كيروش

الحقيقـــة أن حبـــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية متأصل جـــذرا وليس وليد 
اليـــوم أو الصدفة، والتطور الكبير الذي تشـــهده المملكة في جميع األصعدة 
يجبرنـــي كمراقـــب ومحلل أن أبدي إعجابي الكبيـــر، خصوصا أن هذه البالد 
دونـــا عن غيرهـــا يهواها القلب وتميل لها الروح، فهـــي بالد الحرمين وأولى 
القبلتيـــن وفيها يعيش الناس بســـالم وخيرها لم يختـــص بها فقط، إنما عم 
العالم بأسره بمواقف إنسانية ومساعدات مادية ووقفات تاريخية، وها هو 
التاريخ يســـجل انفتاحا حضاريا ومســـلكيا متنوعا تعيشـــه المملكة العربية 
الســـعودية مـــن حيـــث التطـــور الســـريع، كونها بيئـــة خصبة لجـــذب رؤوس 

األموال، بل إن بها من الفرص المهنية واالقتصادية ما ال يعد وال يحصى.
وكنت أظن أن هذا التطور الرائع بقيادة القائد الشاب المحنك األمير محمد 
بـــن ســـلمان ولـــي العهد الســـعودي قد طـــال القطـــاع االقتصـــادي والعمراني 
والســـياحي فقـــط، لكننـــي ذهلـــت عندمـــا تابعـــت مبـــاراة كأس العالـــم بيـــن 
األرجنتين والســـعودية التي فازت بهدفين مقابل هدف، حيث كانوا بمثابة 

التأكيـــد بال شـــك على أن المملكة العربية الســـعودية تخطـــو خطوات ثابتة 
نحـــو العالـــم الجديد بخريطة جديـــدة تود أن تصنع هي فيهـــا عالمة فارقة 

بكل تأكيد.
لقد تمعنت مرارا وتكرارا في مقاطع المباراة بعد أن انتهت ورأيت الشـــباب 
وهم مصرون بكل عزيمة على الفوز، واســـتوقفني كثيرا حديث ســـمو ولي 
العهد السعودي أثناء لقائه الالعبين قبل سفرهم لبدء مباريات كأس العالم، 
عندما طلب في لقائه بهم أن يستمتعوا باللعبة الحلوة وبوجودهم في هذا 
الحـــدث العالمـــي، والحقيقة أن الشـــباب فاجأونا جميعا بهـــذا الفوز الجميل 
الـــذي نســـأل هللا أن يكـــون بدايـــة لعصـــر رياضي مغايـــر ومبهر تســـطر فيه 
المملكة العربية السعودية نمطا عالميا رائعا يخشاه الجميع ويحسب له ألف 

حساب كما عودتنا في مواقفها السياسية والدبلوماسية األكثر من رائعة.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

*د. سمر األبيوكي

لماذا المملكة العربية السعودية بالتحديد؟

حقيبة التعليم... بأيٍد أمينة
كلما طرقت مســـامعنا أنباء عن تغييرات فـــي المناصب القيادية الُعليا أو 
صافحت وجوهنا صور عن تشـــكيالت وزارية جديدة، كلما انبعث األمل 
من مرقده من جديد، عّلنا نشـــهد عودة للمجد التليد، وهكذا حال الناس 
مـــن أحـــرار وعبيد، ينتظرون الفرج مع كل جديـــد، وينتابهم الفرح مع كل 
حـــدث فريـــد. حقيبة التربيـــة والتعليم من الحقائـــب الوزارية المهمة، وال 
شـــك أنهـــا مليئـــة بالملفات والتراكمـــات الشـــائكة والكثير من المشـــكالت 
المزمنة والمســـتعصية، خلفتها تراكمات الســـنين الِعجـــاف مما أكل الّدهر 
عليه وشرب، ومع ذلك فإن حلحلة األمور واإلسراع في تدارك التصدعات 
مـــن األوليات والضروريات، فاألمـــل مازال معقودًا على الدماء المتجددة 
والتعويـــل على األذهان المتفتحة والرجاء في القلوب المســـتنيرة، فلكل 

زمان دولة ورجال.
لـــن نذيع ســـرًا هنا، لو قلنا إن وضع التعليـــم من حيث التحصيل والجودة 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة، ال يســـر عـــدوا وال صديقـــا، فجـــودة التعليـــم 
والتحصيل المنشـــود تزداد سوءًا كلما زادت الواجبات والضغوطات على 
الطلبة، ناهيك عن األوقات الطويلة التي تذهب هدرًا دون فائدة، بسبب 
الحشوات العشوائية في الجداول اليومية، فال ثمة عالقة بين ما ُيفرض 
علـــى الطلبة مـــن مطالبات ومهمـــات وبين ما ُيعرف بالمناهـــج المتطورة، 
فليـــس التحصيـــل بالكم وال جدوى مـــن زيادة عدد الحصص أو ســـاعات 
الـــدوام، طالمـــا المناهـــج ال ُتحاكـــي المســـتجدات علـــى أرض الواقـــع، فال 
ُيعقل أننا مازلنا ُنطالب الطلبة بعمل مشـــاريع ورقية أو واجبات ومهمات 
تعجيزية، يدفع ثمنها أولياء األمور قبل الطلبة، وذلك بالبحث عن أرخص 
المكتبات بدعوى نيل الدرجات، بينما يتجه العالم نحو المنصات الرقمية 

وغيرها من التقنيات الحديثة.
ليس بهكذا أسلوب ينتفع الطلبة، وليس بالمؤتمرات والبهرجات اإلعالمية 
يتطـــور التعليم، هناك بون شاســـع بين الواقع العملـــي لحال التعليم وبين 
ما ُيقال وُيســـتعرض، وليس هنا مجال التفصيل أو اإلعادة، فقد تشـــققت 
الحناجر من شـــدة المطالبات وتفطرت القلوب من كثرة المناشدات ولكن 
ال حياة لمن تنادي ولسان الحال يقول: “نسمع جعجعة وال نرى طحينا”.

ننتهـــز هـــذه المناســـبة لُنبـــارك لســـعادة الدكتـــور محمـــد بن مبـــارك جمعة 
بالثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه وزيـــرًا للتربيـــة والتعليم، ونشـــد على 
يديه، فجميعنـــا يعلم أن التركة كبيرة والمطالبات كثيرة واألحمال ثقيلة 
والقوائـــم طويلـــة، ولكننـــا نستبشـــر به خيـــرًا ونكن لـــه من التوقيـــر قدرًا 

ونحسبه لكل ذلك أهالً.

*كاتب بحريني

*عصام عبداهلل

مالحظات على كأس العالم
علـــى الرغـــم من أنني ال أتابع كرة القدم بشـــكل كبيـــر، إال أن كأس العالم 
هـــذه المـــرة لفت نظـــري ألكثر من ســـبب، لكن المالحظة األهـــم في هذا 
الحـــدث العالمـــي الـــذي تتابعـــه كل شـــعوب الكـــون.. إصـــرار بعض دول 
الغـــرب على أن ثقافتها وقيمها هي القيم األفضل التي يجب أن تســـود 

العالم وأن سواها من الثقافات والقيم ال تساوي شيئا.
هـــذا اإلصـــرار على التمييـــز واحتقار الغير هو الذي دفـــع اإلعالم الغربي 
إلى التحرش بالقيم العربية واإلسالمية، وهو الذي دفع وزيرة الداخلية 
األلمانيـــة إلـــى أن تجلـــس فـــي المدرجات في أســـتاد خليفـــة وأن تضع 
علـــى كتفها شـــعار المثليين لتتحـــدى رفض االتحاد الدولـــي لكرة القدم 
)فيفا( السماح للمنتخب األلماني برفع شعار المثليين أثناء مباراتهم مع 
اليابـــان، وقـــد رد الفريـــق األلماني علـــى ذلك بتكميم أفواههـــم قبل بدء 
المباراة احتجاجا على قرار الفيفا واحتقارا لثقافتنا وقيمنا اإلسالمية.

كان بوســـع وزيـــرة الداخليـــة األلمانيـــة أن تدعم المثليين فـــي أي مكان 
آخـــر، وفـــي أي محفـــل آخـــر، وفـــي أي وســـيلة إعالمية أخـــرى، بدال من 
افتعال أزمة الهدف منها اإلساءة إلى قيمنا الدينية بشكل يفجر الغضب 
الثقافي بين الشـــعوب ويســـيء إلى حدث رياضي الهـــدف منه التفاعل 

والتعارف ونشر السالم بين الشعوب.
لقد أحســـن رئيـــس االتحاد الدولي لكرة القدم - وهـــو مواطن أوروبي - 
عندمـــا أعلنهـــا صراحة في وجه الغرب في بدايـــة هذا الحدث الرياضي 
وأعلـــن احترامه القيم العربية اإلســـالمية، واتهم أوروبا بالنفاق وأشـــار 
إلى الماضي االســـتعماري لتلـــك الدول وقـــال إن األوروبيين يحتاجون 
لـ ٣٠٠٠ عام يعتذرون خاللها للشـــعوب التي اعتدوا عليها وأســـاءوا لها 

بدال من النفاق الذي يمارسونه باسم حقوق اإلنسان والمثليين.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

*بثينة خليفة قاسم



وكاالت:

قدمـــت الســـعودية أداًء جيـــًدا وأهدرت ركلة جـــزاء لكنها 
خســـرت -2صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في 
المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم أمس )السبت(، 
حيـــث أحـــرز روبـــرت ليفاندوفســـكي هدفـــه األول علـــى 

اإلطالق في النهائيات.
ر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس  ومرَّ
محمد العويـــس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشـــلونة 
الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في 

الدقيقة 39.
وبعد تقـــدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح 
الشـــهري داخل منطقة الجـــزاء وتعرض لتدخل من بيليك 

لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.
وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة 
قراره ليحتســـب ركلة جزاء لكن شتينســـني أنقذ تسديدة 

سالم الدوسري.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، اســـتغل ليفاندوفســـكي خطـــأ من 
عبداإللـــه المالكـــي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وســـدد كرة 
أرضية في شـــباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد 

بالده أربع نقاط من أول جولتين.

ولدى السعودية ثالث نقاط من الفوز 1-2 على األرجنتين 
في مفاجأة مدوية بالجولة االفتتاحية. وتلعب المكسيك 
مع األرجنتين، وســـوف تكون مباراة المنتخب الســـعودي 
أمام المكســـيك وهي الحاسمة لتحديد مصير تأهله للدور 
الثاني من عمر المونديال الذي يقدم فيه حتى أداًء رائًعا 

لفت أنظار الجميع.

السعودية تسيطر... وبولندا تفوز... والحسم أمام المكسيك
سكاي نيوز عربية:

تعـــرض المنتخـــب التونســـي لصدمة 
أولى في المونديال بالخســـارة بهدف 
نظيـــف أمـــام منتخـــب أســـتراليا فـــي 
افتتـــاح الجولـــة الثانيـــة بالمجموعـــة 

الرابعة.
تونـــس تلقـــت الخســـارة األولـــى بعد 
المبـــاراة  فـــي  نقطـــة  اقتنصـــت  أن 
االفتتاحيـــة بالمجموعـــة من منتخب 
الدنمـــارك بالتعادل الســـلبي، ليســـتقر 
“نسور قرطاج” في مؤخرة المجموعة 
برصيد نقطـــة واحدة بفارق األهداف 
عـــن منتخـــب الدنمـــارك الثالـــث الذي 
سيواجه فرنسا بطل العالم والمتصدر 
بفـــارق األهـــداف عـــن أســـتراليا فـــي 

ختام الجولة الثانية.

على باب الخروج

. موقـــف المنتخـــب التونســـي بـــات 
معقـــدا للغاية فـــي المجموعة، نســـور 

قرطاج تحتاج إلى الفوز في المباراة 
األخيـــرة علـــى منتخـــب فرنســـا بطل 
العالـــم، مـــع النظـــر لنتائـــج اآلخريـــن 
لتعبر إلى الـــدور الثاني ألول مرة في 

تاريخها.
الرابعـــة هـــي أقصـــى مـــا  النقطـــة   .
يمكـــن الوصـــول إليـــه اآلن للمنتخـــب 
فرنســـا  منتخبـــي  لكـــن  التونســـي، 
وأســـتراليا بإمكانهما بلوغ 6 نقاط إذا 

فازت فرنسا على الدنمارك، وأستراليا 
على فرنسا في المباراة الختامية.

. الدنمـــارك مازالـــت تحتفـــظ باألمل 
حتـــى إذا ســـقطت أمـــام فرنســـا؛ ألن 
لديهـــا بنقطـــة قد تصـــل إلـــى 4 نقاط 
لـــو فـــازت علـــى أســـتراليا فـــي اللقاء 
أو  تونـــس  خســـارة  مـــع  الختامـــي، 
تعادلها أمام فرنسا لتضمن العبور إلى 

ثمن النهائي.

تونس في صدمة بعد السقوط أمام أستراليا

المغرب يتطلع لتحقيق مفاجأة أمام بلجيكا
طالــب وليــد الركراكي مدرب المغرب العبي منتخــب بالده المولودين في 
بلجيــكا بمواصلة التركيز عنــد مواجهة فريق المدرب روبرتو مارتينيز في 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم )األحد(.

انتـــاب  إذا  إنـــه  الركراكـــي  وقـــال 
الالعبون لحظات مفعمة بالمشـــاعر، 
“االســـتثنائية”  المناســـبة  فـــي هـــذه 
بالنسبة لهم، فيمكن أن يتسبب ذلك 

في ارتكاب أخطاء مكلفة.
ويضـــم منتخـــب المغـــرب، المصنف 
22 عالميـــًا، أربعـــة العبين ولدوا في 
بلجيـــكا فـــي التشـــكيلة وهـــم العب 
والمهاجـــم  أمـــالح  ســـليم  الوســـط 
إلياس الشـــاعر، إلى جانب مشـــاركة 
أنـــس  والجنـــاح  الخنـــوس  بـــالل 
الـــزروري مـــع منتخب بلجيـــكا على 
اختيـــار  قبـــل  الناشـــئين  مســـتوى 

تمثيل “أسود األطلس”.
وقـــال الركراكـــي للصحافييـــن يـــوم 
السبت: “بالنسبة لمزدوج الجنسية... 
اســـتثنائية  مشـــاعر  يحمـــل  فإنـــه 
وهذا يمنـــح طاقـــة إيجابية ويجب 

استغاللها”.
وأضـــاف: “لكـــن هذه مبـــاراة نحتاج 
إلـــى الفـــوز بهـــا بغـــض النظـــر عمـــن 

يلعب. يجب التركيز على ذلك”.
وتابـــع: “نحن نعرف أن هـــذه مباراة 
اســـتثنائية لهم، لكـــن يجب أن نضع 
هذا في ســـياقه. ال يمكن أن ينتابهم 
لحظات مفعمة بالمشاعر بشكل زائد 

قد يتســـبب فـــي ارتـــكاب األخطاء. 
وهـــذا يمكـــن أن يصبـــح مكلفـــًا جدًا 

علينا”.
وأكـــد الركراكي، الـــذي تولى تدريب 

المغرب في سبتمبر بعد إقالة وحيد 
يتطلـــع  فريقـــه  أن  خليلوزيتـــش، 
لتحقيـــق مفاجـــأة أمـــام بلجيـــكا مع 
المجموعـــة  مـــن  التأهـــل  محاولـــة 

السادســـة التـــي وصفهـــا “بمجموعة 
الموت”.

ويملـــك المغـــرب نقطـــة واحدة مثل 
بلجيـــكا  تتصـــدر  بينمـــا  كرواتيـــا، 
المجموعة بثـــالث نقاط وتأتي كندا 

دون نقاط.
وقال المدرب البالـــغ عمره 47 عامًا: 
وتملـــك  المرشـــحة،  هـــي  “بلجيـــكا 
العبين رائعيـــن ومدربًا مميزًا. لديها 
العبـــون رائعـــون حتى علـــى مقاعد 
البدالء. إنها تملك الخبرة... ستكون 

مباراة صعبة”.
وأضاف مدرب المغـــرب أن التعادل 
دون أهـــداف مع كرواتيا في الجولة 
االفتتاحيـــة قد يســـاعد الفريق على 
اللعب بأريحية نفسية أمام بلجيكا، 
مـــع عـــدم الخـــوف مـــن ارتـــكاب أي 

مخاطرة خالل اللعب”.
وقـــال الركراكي: “يمكن أن نتســـبب 
منتصـــف  فـــي  لبلجيـــكا  لمشـــكالت 
الملعـــب، ومن الناحية الفنية نحتاج 
إلى اللعب بشـــكل أفضـــل. يجب أن 
نحتفظ بالكـــرة لفترة أطول ونصنع 
الفـــرص، وإذا فعلنـــا ذلـــك ســـنجعل 

بلجيكا تلعب تحت الضغط”.
ولـــم يتأكـــد موقـــف نصير مـــزراوي 
دعـــم  مـــن  ميونـــخ  بايـــرن  العـــب 
المغـــرب أمـــام بلجيكا بعـــد خروجه 
مصابًا أمام كرواتيا، وقال الركراكي 
إن حالة الالعب ســـتتضح في وقت 

الحق.
وفـــاز المنتخـــب المغربـــي 1-4 على 
يـــة  آخـــر مواجهـــة ودِّ فـــي  بلجيـــكا 

بينهما في 2008.

وكاالت:

صـــور متنوعـــة للجماهيـــر البحرينية التي 
آزرت المنتخـــب الســـعودي فـــي مباراتـــه 
أمس أمام منتخـــب بولندا ضمن مباريات 

الدور األول من كأس العالم.
وتواجـــد فـــي الفعاليـــة التـــي أقيمـــت في 
نـــادي البحريـــن للتنـــس ودعت لهـــا الهيئة 
العامة للرياضة المســـؤولين والرياضيين، 
وتـــم متابعـــة المبـــاراة عـــن طريق شاشـــة 
عمالقـــة وضعـــت فـــي ملعـــب تنـــس بينما 
فـــي  المدرجـــات  علـــى  الجماهيـــر  جلـــس 
أجواء حماسية تعبر عن عمق العالقة بين 
مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية 

السعودية.

الجمـاهيـر البحـرينيـة تــؤازر المنتخب السعــودي
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وكاالت:

أعــلــنــت الــســلــطــات 
حريقًا  أن  القطرية 
انــــــــــدلــــــــــع، أمــــــس 
)الــــــســــــبــــــت(، فــي 
اإلنشاء  قيد  مبنى 
بـــمـــديـــنـــة حــديــثــة 
المقرر  مــن  الــبــنــاء، 
فــيــهــا  تـــــقـــــام  أن 
إحــــــدى مـــبـــاريـــات 
كــأس الــعــالــم، لكنه 
ــم يـــتـــســـبـــب فــي  ــ لـ

وقوع إصابات.
وزارة  وقــــــالــــــت 
القطرية  الداخلية 

تابعة  جزيرة  في  المحلي  بالتوقيت  مباشرة  الظهر  بعد  اندلع  الحريق  إن 
ذلك  في  بما  للمونديال،  عــدة  مباريات  تستضيف  والتي  لوسيل،  لمدينة 

مباراة األرجنتين والمكسيك التي أقيمت في وقت متأخر من يوم أمس.
أطلق  لوسيل،  ملعب  من  كيلومترات   3.5 حوالي  بعد  على  الحريق  كــان 
الدخان دخانًا أسود كثيفًا في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق 
العالم يتنقلون بين المحالت  في وسط الدوحة، بينما كان مشجعو كأس 

التجارية والمطاعم.

دخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل

هكذا يقود “المولع” بالتكنولوجيا منتخب إسبانيا
التدريبي،  المعسكر  في  للتجّول  كهربائي  سكوتر 
خالل  عمالقة  شــاشــات  السلكي،  اتــصــال  أجــهــزة 
التمارين، وأخيًرا بث مباشر على منصة “تويتش”: 
ــويــس إنــريــكــي الــمــولــع  ــمـــدرب ل هــكــذا أحــــدث الـ
لمونديال  إسبانيا  مقاربة  في  ثورة  بالتكنولوجيا 

قطر 2022.
هـــذه هـــي أحــــدث أفـــكـــار إنــريــكــي: خـــالل كــأس 
العالم، “كل مساء، باستثناء أيام المباريات” يظهر 
الثامنة  الساعة  حــوالــي  عند  اإلســبــانــي  الــمــدرب 
اآلالف  مئات  مع  مباشر  بث  في  للتحدث  مساًء 
منصة  على  العبيه  من  والبعض  المشجعين  من 
محّبو  خـــاص  بشكل  يستخدمها  الــتــي  تــويــتــش 
ألعاب الفيديو والمسابقات الرياضية اإللكترونية.

18 نوفمبر  المنصة في  خالل ظهوره األول على 
الـــجـــاري، شــاهــده قــرابــة 150 ألـــف شــخــص، من 
المكتب الصغير الذي أنشأه في غرفته في جامعة 
قطر في الدوحة حيث المعسكر التدريبي إلسبانيا 

خالل كأس العالم.

أنا متحّمس ألخبركم  الـــ52 عاًما حينها:  ابن  قال 
أي  دون  من  الكاملة  الحقيقة  هي،  كما  باألشياء 

ترتيب مسبق.
بعد  الجمهور،  مع  للتواصل  جديدة  طريقة  إنها 
هدفها  فــكــرة  العبيه:  مــع  اختبرها  الــتــي  الــطــرق 
المشجعين  مــع  مــبــاشــرة  عــالقــة  ــنــاء  ب بــبــســاطــة 
ــومــات بــشــأن  ــى مــعــل ــحــصــول عــل ــال الــمــهــتــمــيــن ب
كوستاريكا  اكــتــســح  ــــذي  ال الــوطــنــي،  المنتخب 
بسباعية تاريخية -7صفر في أولى مبارياته في 

كأس العالم األربعاء.
لم  فيغو،  سلتا  في  كمدرب  األولــى  خطواته  منذ 
 ،2013 الــعــام  فــي  االبــتــكــار.  عــن  إنريكي  يتوقف 
ــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي لــلــنــادي  ــل إلـ عــنــدمــا وصـ
من  ليتمكن  صغيرة  بسقالة  استعان  اإلســبــانــي، 

متابعة التدريب من على علو محّدد.
مقابلة  في  مورينو  روبــرت  السابق  قال مساعده 
مع “موندو ديبورتيفو”: ارتأى أنه من األسهل أن 

يتواصل مع العبيه بهذه الطريقة.
نقل “لوتشو” هذه اآللة لدى عودته إلى المنتخب 

أنه تم تركيبها في ملعب  2019، حتى  العام  في 
التدريب بجامعة قطر.

فـــي الــمــعــســكــر، يــســتــخــدم الـــمـــدّرب والــالعــبــون 
للتنقل  الكهربائي  السكوتر  الفني  الجهاز  وأعضاء 

والوصول إلى الحصص التدريبية الجماعية.
على  السابق خــالل ظهوره  برشلونة  مــدرب  قــال 
نقل سهلة  وسيلة  “إنها  )السبت(:  أمس  “تويتش” 
ومريحة وممتعة. في يورو العام الماضي، لم يكن 
للجميع  واحــدة  طلبنا  لذلك  الكافي،  العدد  هناك 

هذه المرة”.
مرايل  روخــا”  “ال  العبو  يرتدي  التدريبات،  أثناء 
كما  الظهر،  على  معلومات  تخزين  نظام  مــزودة 
العالم،  في  الكبرى  األندية  معظم  في  الحال  هو 
والتي تسمح بتتبع نشاطهم البدني... ولكن أيًضا 
االتصال  بجهاز  متصلة  صغيرة،  صــوت  مكبرات 

الالسلكي الخاص بإنريكي.
ويمكنه  سبتمبر،  في  التقنية  هــذه  الــمــدرب  قــّدم 
جماعية،  أو  فردية  تعليمات  يعطيهم  أن  بالتالي 

من دون أن يصرخ من سقالته.

من األجهزة التي لن يجدها الالعبون في الدوحة 
والتي  أمتار   6x3 يبلغ حجمها  التي  الشاشة  هي 
قام إنريكي بتثبيتها في مارس الفائت في الس 

روساس )شمال مدريد( في مركز التدريب 
الخاص بأبطال العالم 2010.

لتوجيه  عــمــالقــة  شــاشــة  يــســتــخــدم 
أو  لالعبيه  فورية  تكتيكية  تعليمات 

التي  التدريبات  تطبيق  كيفية  إلظهار 
قاموا بها في المباريات.

في فيديو بثه االتحاد اإلسباني لكرة القدم، 
مهاجميه  تموضع  يوّجه  وهو  إنريكي  يظهر 

بالتوازي  ُبثت  مــبــاراة  مــن  لقطات  على  بــنــاًء 
على الشاشة. قال إريك غارسيا مدافع “ال روخا” 

وبرشلونة في سبتمبر: “المنتخب هو المكان الذي 
نالحظ فيه أن التكنولوجيا تطبق بشكل أكبر في 
التمارين”. وتابع: “كل شيء يتطور بسرعة كبيرة، 
تتقدم التكنولوجيا وتدخل أيًضا في كرة القدم. 

لكن هذه أشياء فّعالة”.
ُحــرم منها الالعبون في قطر  التي  اآللــة األخــرى 

هي غرفة الضغط العالي: خلية ذات ضغط أعلى 
مــن ضــغــط الــغــالف الـــجـــوي، مــا يــســمــح بــتــزويــد 
أنسجة العضل باألوكسجين بشكل أفضل والتئام 

الجروح بشكل أسرع.
تأمل إسبانيا في أن تخدمها كل هذه التكنولوجيا 
يتواجه  عندما  األلمانية  الماكينات  تعطيل  في 

المنتخبان اليوم )األحد( ضمن المجموعة 
الــخــامــســة، فــي أقــــوى مــبــاريــات دور 

المجموعات من مونديال قطر.

وكاالت

رفـــع رئــيــس االتــحــاد الــبــحــريــنــي أللــعــاب 
ــن جــالل  ــوى مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف بـ ــقـ الـ
إلى حضرة  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه لتفضل جاللته برعاية سباق نصف 
والــذي  الليلي  الملكي  البحرين  مــاراثــون 

سيقام 23 ديسمبر المقبل. 
ــن خـــالـــص شــكــره  ــالل عـ ــن جــ وأعــــــرب بـ
الملك حفظه هللا  جــاللــة  إلــى  وامــتــنــانــه 
السامية  الملكية  الــرعــايــة  عــلــى  ــاه  ورعــ
على  الثالثة  للمرة  يــقــام  والـــذي  للسباق 
أرض مملكة البحرين بإشراف من االتحاد 
ــعــاب الــقــوى، مــشــيــرا إلـــى أن  الــدولــي ألل
ورعــاه  هللا  حفظه  المعظم  الملك  رعاية 
ألعاب  السباق هي مصدر تشريف ألسرة 
عامل  وهــي  والدولية،  البحرينية  القوى 
أساس لنجاح الحدث وستسهم في منح 

السباق زخما كبيرا من جميع النواحي. 
وأضاف بن جالل أن الرعاية الملكية هي 

المعظم  الملك  جاللة  يوليه  لما  انعكاس 
ــاه مــن دعـــم ال مــحــدود  حفظه هللا ورعــ
مملكة  في  والرياضية  الشبابية  للحركة 
مختلف  بدعم  جاللته  واهتمام  البحرين 
البطوالت والفعاليات الرياضية التي تقام 

على أرض المملكة. 
وأكد بأن استضافة سباق نصف ماراثون 
الثالثة  للسنة  الليلي  الملكي  البحرين 
يتماشى مع توجيهات ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
سمو  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
بأهمية  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
تــنــظــيــم مــخــتــلــف الــبــطــوالت الــريــاضــيــة 
على  البحرين  مكانة  تعزز  التي  الدولية 
في  وتسهم  العالمية  الرياضية  الساحة 
ــريــاضــيــة وتــعــزيــز  تــنــشــيــط الــســيــاحــة ال

االقتصاد الوطني. 
القوى  ألعاب  اتحاد  بأن  وأشــار بن جالل 
من  وإمــكــانــاتــه  طــاقــاتــه  كــافــة  سيسخر 
الدولي  الرياضي  الحدث  استضافة  أجل 
بأفضل صورة لعكس السمعة الطيبة التي 
حصدت  بعدما  السباق  بها  يتحلى  بــات 
سباق  أفضل   2019 في  األولــى  النسخة 
نصف ماراثون في العالم من قبل االتحاد 

الدولي أللعاب القوى.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

بن جالل يعرب عن اعتزازه برعاية الملك المعظم سباق نصف ماراثون البحرين الملكي
يقام 23 ديسمبر المقبل

مدرب أميركا: ال مكان للسياسة أمام إيران
كشــف مــدرب المنتخــب األميركــي غريغ بيرهالتر أن السياســة لــن تدخل في 
مبــاراة بــاده المصيريــة ضد إيران في الجولة األخيرة مــن دور المجموعات 

لمونديال قطر الثاثاء المقبل.

وجـــاء كـــالم الــمــدرب بــعــد أن فــرض 
إنجلترا  على  السلبي  التعادل  رجاله 
ــى الــلــقــب  ــمــرشــحــة لــلــمــنــافــســة عــل ال
يترك  ما  الثانية،  الجولة  في  الجمعة 
في  مصراعيه  على  مفتوًحا  الــبــاب 
ــوز قاتل  الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــعــد فـ

إليران -2صفر على ويلز.
مقابل  نــقــاط  بــأربــع  إنجلترا  تتصدر 
ثــــالث إليــــــران واثــنــتــيــن لــلــواليــات 

المتحدة ونقطة لويلز.
ــة الـــمـــنـــتـــظـــرة  ــ ــه ــواجــ ــمــ ــ ســـتـــكـــون ال
ــأس الــعــالــم 1998  ــاراة كـ ــمــب ــادة ل ــ إعـ
الخصمين  بين  ا  سياسيًّ المشحونة 
بها  فـــازت  ــتــي  وال الجيوسياسيين، 
الــمــجــمــوعــات،  دور  فـــي   2-1 ــران  ــ إيـ
كرة  مباريات  “أم  لقب  عليها  وأطلق 

القدم”.
ــّر عــلــى أنـــه رغــم  لــكــن بــيــرهــالــتــر أصــ
فإنه  البلدين،  بين  التوترات  استمرار 
لن يكون للسياسة مكان يوم الثالثاء.

ــدد: لــقــد لعبت  ــصـ وقــــال فـــي هـــذا الـ
في ثالث دول مختلفة، ودّربــت في 
السويد، والشيء الذي يميز كرة القدم 
األشخاص  العديد من  تقابل  أنك  هو 
العالم،  أنحاء  جميع  من  المختلفين 
ويجمعك حب مشترك لهذه الرياضة.

ستكون  المنافسة  أن  أتصور  وتــابــع: 
كــال  أن  حـــقـــيـــقـــة  بـــســـبـــب  ــدة  ــ ــديـ ــ شـ
الـــدور  إلـــى  الــعــبــور  يــريــد  المنتخبين 
الثاني، ليس بسبب السياسة أو بسبب 
ــعــالقــات بــيــن بــلــديــنــا. نــحــن العــبــو  ال
وسيتنافسون  وسنتنافس  قــدم  كــرة 

بدورهم وهذا كل ما في األمر.
بحاجة  المتحدة  الــواليــات  وستكون 
للفوز للتأهل للدور الثاني للمرة الثالثة 
عن  )غابت  و2014   2010 بعد  توالًيا 

التعادل كافًيا  2018(، فيما قد يكون 
إليران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا 
للمرة  الثاني  الــدور  إلى  للعبور  وويلز 

األولى في تاريخها.

وكاالت:
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التي  التقارير  الشهري على  السعودي صالح  المنتخب  رد مهاجم 
أوردتــهــا وســائــل إعـــالم زعــمــت بتقديم هــديــة لكل العـــب، وهي 
الفوز  بعد  عبارة عن سيارة فارهة من طراز رولز رويس فانتوم 
التاريخي على المنتخب األرجنتيني بهدفين في بطولة مونديال 

قطر 2022.
وخالل مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفيين سؤاال للشهري عما 
اختاره،  الــذي  اللون  رولــز رويــس وعــن  تلقى سيارة  كــان قد  إذا 

فأجاب الالعب السعودي ضاحكا: هذه التقارير غير صحيحة!
أليس  مؤسف،  “أمر  بالقول:  الشهري  استفزاز  الصحافي  وحــاول 

كذلك؟”

إال أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية 
للصحافي قائال: “نحن هنا في خدمة بالدنا لتقديم األفضل!”

وتابع الشهري خالل المؤتمر الصحفي بالقول: “نؤمن بقدراتنا وال 
نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على األرجنتين منحنا ثقة أقوى 

وأفضل للمباراتين القادمتين”.
ــفــوز عــلــى األرجــنــتــيــن؛  وأضــــاف: “طــمــوحــاتــنــا بــاتــت أكــبــر بــعــد ال
بعمل  يقوم  والــمــدرب  جيًدا  تسير  بولندا  لمواجهة  استعداداتنا 

كبير، التأهل إلى دور الـ 16 بات هدف الالعبين جميًعا.
أمام  جيدة  نتيجة  بتحقيق  ثقته  الخضر  الصقور  مهاجم  وأكــد 

بولندا في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

الشهري يوضح حقيقة حصول الالعبين على سيارة رولز رويس
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تشارك شـــركة فايفس خدمات الخليج، 
وهـــي شـــركة محليـــة تابعـــة لمجموعة 
البحريـــن،  ومقرهـــا  الخليـــج  فايفـــس 
ولديها فروع في اإلمارات والسعودية، 
فـــي مؤتمر الشـــرق األوســـط الســـادس 
 - MAINTCON - للصيانـــة والموثوقية
 BOOTH مـــن 27 إلـــى 29 نوفمبر، فـــي
D16. وتعتبر مجموعة فايفس الخليج، 
إزالـــة  فـــي  رائـــدة  عالميـــة  مجموعـــة 
الكربون، وهي شـــريك شـــريك رئيســـي 

في انتقال الطاقة في الصناعة.
وقـــال نائب الرئيس للشـــؤون التجارية 
واإلســـتراتيجية في المجموعة حسين 
المـــادح: “إننا متحمســـون في تجســـيد 
فـــي  والرقمنـــة  والقـــدرات  اإلنجـــازات 

التـــي  والموثوقيـــة  الصيانـــة  خدمـــات 
الخليـــج  فايفـــس  تقدمهـــا  أن  يمكـــن 

للصناعات المختلفة في المنطقة”.
وأضاف المادح: “تقدم الشركة مجموعة 
واسعة من عروض الصيانة والخدمات 
المناسبة الحتياجات العمالء مستفيدة 
من عقـــود الصيانـــة المختلفـــة الجارية 
متطـــور  نهـــج  واتبـــاع  المنطقـــة،  فـــي 
للصيانـــة الصناعيـــة، ويمكن لمهندســـي 
)فايفـــس( مســـاعدة العمالء فـــي إيجاد 
حلول رقمية لمشاكل الصيانة، وإدخال 
المصنـــع إلى الثـــورة الصناعية الرابعة”، 
مـــن خـــالل الصيانة لمـــرة واحدة آلالت 
محـــددة إلى عقود الصيانـــة مع أهداف 

األداء لمصنع أو عملية كاملة”.

“فايفس الخليج” تشارك في مؤتمر 
“الصيانة والموثوقية” اليوم

األوعية االدخارية البنكية في مصر األعلى عالمياً... السفير شعبان:

كسر حاجز المليار دوالر بالتبادل التجاري 
بين مصر والبحرين نهاية 2023

مصـــر  جمهوريـــة  ســـفير  كشـــف 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  العربيـــة 
ياســـر شـــعبان، في لقاء مـــع “البالد 
االقتصـــادي” بأن نهاية العام 2023 
تجـــاري  تبـــادل  حجـــم  ستشـــهد 
يتخطـــى  ومصـــر  البحريـــن  بيـــن 
أن  مؤكـــدًا  دوالر،  المليـــار  حاجـــز 
االهتمـــام الـــذي تـــم اإلعـــالن عنـــه 
بين الجانبيـــن البحريني والمصري 
متمثالً فـــي وزير المالية البحريني 
واالقتصـــاد  التخطيـــط  ووزيـــرة 
المصري وذلـــك خالل زيارة رئيس 
الجمهوريـــة عبـــد الفتاح السيســـي 
اإلعـــالن  تـــم  ومـــا  المملكـــة،  إلـــى 
عنـــه مـــن أرقـــام مشـــجعة لحجـــم 
البلديـــن،  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 
الماضـــي  العـــام  تضاعـــف  الـــذي 
مليـــون   800 إلـــى  ليصـــل   2021
دوالر مقارنـــة بــــ 496 عـــام 2019، 
مـــن شـــأنه أن يكون حافـــزا لزيادة 

االستثمارات بين البلدين.
وقـــال شـــعبان “فـــي إطـــار الزيادة 
ورغبـــة  التجـــاري  التبـــادل  فـــي 
الجانبيـــن في مزيد مـــن التدفقات 
االســـتثمارية بين البلدين واهتمام 
لالســـتثمار  البحرينييـــن  األشـــقاء 
فـــي جمهورية مصـــر العربية، وكما 
البحرينـــي  الماليـــة  وزيـــر  أعلـــن 
بـــأن االســـتثمارات البحرينيـــة في 
مصـــر تشـــهد نمـــوا كبيـــرا وأيضـــا 
فـــي  المصريـــة  االســـتثمارات 
مليـــون   60 الــــ  تخطـــت  البحريـــن 
دوالر”، مبينا الســـفير أنه تم حديثًا 
جديـــدة  ادخاريـــة  أوعيـــة  طـــرح 
في مصر ســـواء بالجنيـــة المصري 
أو الـــدوالر األميركـــي للمواطنيـــن 
واإلخـــوة العـــرب تمثل الشـــهادات 
بعائـــد  الثـــالث  الســـنوات  ذات 

مرتفـــع يصنـــف مـــن أعلـــى العوائد 
حيـــث  العالـــم،  فـــي  االســـتثمارية 
يبلـــغ 17.25 % فـــي 8 بنـــوك تتيح 
شـــهادات ادخار تبدأ من ألف جنيه 

مصري.
وأضـــاف الســـفير المصـــري “ توفـــر 
ثمانيـــة بنوك هي )األهلي المصري، 
بنـــك مصـــر، األهلـــي المتحـــد، بنك 
ناصر االجتماعـــي، البنك الزراعي، 
الوطنـــي،  دبـــي  إمـــارات  بنـــك 
وبنـــك  الكويتـــي،  األهلـــي  البنـــك 
اإلســـكندرية( أمـــام عمالئها فرصة 
شراء شـــهادات ادخار عالية العائد 
بدايـــة أول ألـــف جنيـــه كحـــد أقل؛ 
من أجل تمكين الفئات المجتمعية 
مـــن اســـتثمار أموالهـــم  المتعـــددة 
ولـــو صغيرة في أوعية ادخار ذات 
عائد عاٍل، كما قامت البنوك بزيادة 
الفائـــدة بعـــد قـــرار البنـــك المركزي 
االســـتثنائي بزيـــادة ســـعر الفائـــدة 
ليأتي بعد ذلك إعالن بنكي األهلي 

ومصر إصدار شهادات بسعر فائدة 
عاٍل بشـــكل سنوي يبلغ 17.25 %، 
ذراع  همـــا  البنـــكان  يعتبـــر  حيـــث 
البنك المركزي المصري في تطبيق 

سياسته النقدية.
أمـــا بالنســـبة للعوائد االســـتثمارية 
علـــى الشـــهادات الدوالرية، أوضح 
شـــعبان أن الفائدة تعتبر من ضمن 
أعلى فائدة على أوعية استثمارية 
على مستوى العالم، حيث أقرت 4 
بنوك منذ أكتوبر الماضي مضاعفة 
الشـــهادات  علـــى  الفائـــدة  ســـعر 
الدوالرية ذات آجال مختلفة ألول 
مرة من 5 ســـنوات بما يفوق ســـعر 

العائد المطبق عالميا. 
وقال السفير المصري لدى المملكة 
ومصـــر  األهلـــي  بنـــوك  “رفعـــت 
 CIB والقاهـــرة والتجـــاري الدولـــي
الشـــهادات  علـــى  الفائـــدة  ســـعر 
و5  ســـنوات   3 آجـــال  الدوالريـــة 
ســـنوات و7 ســـنوات. بينما اكتفى 

علـــى  الفائـــدة  برفـــع  مصـــر  بنـــك 
وأبقـــى  ســـنوات،  و5   3 شـــهادتي 
شهادة السبع سنوات كما هي 4 % 

ويصرف العائد شهريًا”.
الحكومـــة  “ارتـــأت  وتابـــع شـــعبان 
وهـــي  جديـــدة،  سياســـة  تطبيـــق 
الفائـــدة األعلـــى للشـــهادات للمـــدة 
للمواطنيـــن  تشـــجيعًا  األقـــل 
واإلخـــوة العـــرب؛ لبـــث االطمئنان 
فـــي نفس المســـتثمر ومنحه الثقة 
فـــي االســـتفادة مـــن عوائـــد هـــذه 

الشهادات”. 
وفـــي نهايـــة اللقاء، أشـــاد شـــعبان 
بجريدة “البالد” قائالً “تؤكد جريدة 
البالد دائما بأنها المنبر الصادق في 
نقـــل الخبـــر اإليجابـــي، الفتـــًا إلـــى 
مشاركة الصحيفة مع السفارة في 
نشـــر الجديـــد فيمـــا يخص الشـــأن 

المصري والبحريني”.

هبة محسن
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“الوطني” يدعم طلبة “بوليتكنك” بمشروع تطوير نظام االستزراع المائي الذكي
لتمكينهم من وضع اللمسات األخيرة على مبادراتهم البيئية

عـــن   )NBB( الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
البحريـــن  كليـــة  مـــن  طلبـــة  لثمانيـــة  دعمـــه 
أجـــل  مـــن  البحريـــن(،  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 
اســـتكمال مشـــروع نظـــام االســـتزراع المائـــي 
وتهـــدف  “ميـــدار”.  باســـم  المعـــروف  الذكـــي 
هـــذه الرعايـــة لدعـــم الطلبة فـــي رحلتهم نحو 
البحـــث والتطوير، من أجل تمكينهم من وضع 

اللمسات األخيرة على مبادراتهم البيئية.
وتماشـــيًا مـــع جهـــوده الراميـــة لدعـــم تنميـــة 
المملكـــة ضمـــن مختلـــف القطاعـــات، ســـيدعم 
بنك البحرين الوطني الطلبة في تحويل أفكار 
مشـــروعاتهم إلـــى أرض الواقـــع. يهـــدف نظام 
االســـتزراع المائي الذكي إلى حل المشـــكالت 
الحاليـــة الناشـــئة عـــن مفرخـــات األســـماك في 
البحريـــن، والتـــي تشـــمل ارتفاع معـــدل نفوق 
اإلصبعيـــات وارتفاع التكاليـــف وزيادة معدل 

العمالة المطلوبة.
وقد تم تنفيذ هذا المشروع في مركز االبتكار 

الســـحابي التابـــع لبوليتكنـــك البحرين، وبدعم 
وباســـتخدام  )تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق  مـــن 
أمـــازون  مـــن  الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات 
)AWS(، وذلك بهدف تطوير نظام ذكي للتحكم 
فـــي بيئـــة تربيـــة األحيـــاء المائيـــة ومراقبتها 
والمســـاهمة في تحقيق أهداف األمن الغذائي 
علـــى الصعيد المحلي واإلقليمـــي. ومن خالل 
دعـــم البنـــك، ســـيتم تزويـــد الطلبـــة بالمـــوارد 
 ،)IoT( الالزمة العتماد حلول إنترنت األشـــياء
الذي ســـيقوم بتوفير قراءات فورية وتلقائية 

لدرجة الحرارة ومستويات األوكسجين.
مـــن جانبه، قال البروفيســـور كيران أوكاهون، 
البحريـــن:  لبوليتكنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
“أطلقـــت البوليتكنـــك مركز االبتكار الســـحابي 
)CIC( فـــي العام 2020، بالشـــراكة مع “تمكين” 
وأمازون ويب ســـيرفس )AWS(، وذلك بهدف 
توفيـــر منصة للتعـــاون مع مؤسســـات القطاع 
العام األخرى بشـــأن تحدياتهـــم األكثر إلحاحًا، 

وتقديـــم فرصـــة للطلبـــة لحل هـــذه التحديات 
لخدمـــات  التقنيـــة  الخبـــرة  توظيـــف  عبـــر 
الحوسبة السحابية )AWS(، مما قد يسهم في 
تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال ُمستقبالً. ونحن 
فخـــورون للغايـــة بشـــراكتنا مع بنـــك البحرين 

الوطني، المؤسسة المالية الرائدة في المملكة، 
في مشـــروع النظام الذكي لالســـتزراع المائي 
الذي يهدف إلى تحســـين القطـــاع االقتصادي 
فـــي المملكـــة، من خـــالل تعزيز اإلنتـــاج الكلي 
للمفرخات الســـمكية، األمر الذي سيؤثر بدوره 

على مجتمعنا بشكل إيجابي”.
وتعليقـــًا علـــى هـــذه المناســـبة، صـــرح هشـــام 
أبوالفتـــح، رئيس االتصاالت المؤسســـية ببنك 
البحريـــن الوطني: “كجزء من دعمنا المســـتمر 
لقطـــاع التعليـــم في المملكـــة، يســـّرنا أن نقوم 
بتقديـــم الدعم إلى طلبـــة بوليتكنك البحرين. 
ونؤمـــن أن هـــذا المشـــروع سيســـاهم بشـــكل 
إيجابـــي فـــي مجتمعنـــا وفـــي تطويـــر النظـــام 
البيئي في البحرين. كما يســـعى بنك البحرين 
الوطنـــي بشـــكل مســـتمر فـــي االســـتثمار فـــي 
تنميـــة المواهب المحتملـــة، كجزء من التزامنا 

باالرتقاء بقادة المستقبل في هذا القطاع”.
كجـــزء من وعـــده بتطوير المواهـــب الصاعدة 
فـــي المملكـــة، يســـتمر بنـــك البحريـــن الوطني 
بتبّني العديد مـــن المبادرات المتمحورة حول 
الطلبـــة والخريجيـــن، لتحقيـــق رؤيـــة المملكة 
االقتصاديـــة 2030 وأهـــداف األمـــم المتحـــدة 

للتنمية المستدامة.

إقبــال ملحوظ على األسمــاك وارتفــاع سعــر الروبيـــان
ثبات أسعار “السبريم” و“السيباس”... فالمرزي لـ“^”:

أكـــد تاجر األســـماك بمنطقـــة مدينة حمد، 
جاســـم فالمرزي، خـــالل حديثـــه لـ”البالد” 
أن “أســـعار األســـماك ارتفعـــت فـــي اآلونة 
تظـــل  أنهـــا  إال  بســـيط  بشـــكل  األخيـــرة 
مناسبة وفي متناول اليد، في حين ارتفع 
ســـعر الروبيـــان نظـــرًا لحظر صيـــده وقلة 

الكميات”، على حد قوله.
وأشـــار إلى أن اإلقبال فـــي الوقت الحالي 
متجـــه نحـــو الهامـــور، الجنعـــد، الصافـــي، 

الشعري، الينم والميد وبدرجة كبيرة.
وذكـــر فالمـــرزي أن دينارًا ونصـــف الدينار 
بحجميـــه  “الصافـــي”  كيلـــو   ســـعر  هـــو  
الصغير والمتوسط، ودينارين سعر الكيلو 
الواحـــد مـــن “صافـــي الغـــزل” و ديناريـــن 
ونصف الدينار لـ”صافي الحظرة” بالحجم 
المتوسط. وتابع “إن دينارًا ونصف الدينار 
ســـعر الكيلو الواحد من ســـمك “الشـــعري” 

بالحجـــم الصغيـــر، وديناريـــن ســـعر الكيلو 
الواحد منه بالحجم الوسط والكبير”.

أمـــا عن الهامور، فأشـــار فالمـــرزي  إلى أن 
4 دنانير سعر الكيلو الواحد منه باختالف 
“الســـيباس”  يخـــص  وفيمـــا  األحجـــام.  
و”الســـبريم”، ذكـــر تاجر األســـماك بمنطقة 
مدينـــة حمـــد أن “األســـعار ثابتـــة ودينـــارًا 

ونصـــف الدينـــار ســـعر الكيلـــو الواحد من 
)الســـيباس( وثالثة دنانيـــر ونصف الدينار 

سعر كيلو )السبريم(”.
كيلـــو  ســـعر  واحـــدًا  دينـــارًا  أن  وأوضـــح 
“الشعري السولي”، ودينارًا ونصف الدينار 
ســـعر كيلـــو الميـــد الـــذي هو من اســـتزراع 
البحرين، ودينارين سعر كيلو “ينم حوار”.

وأشـــار فالمـــرزي إلـــى أن دينارين ونصف 
بالحجـــم  الروبيـــان  كيلـــو  ســـعر  الدينـــار 
المتوســـط والذي يدعى بـ”ســـمرة” وثالثة 
دنانيـــر ســـعر الكيلـــو الواحد منـــه بالحجم 
المتوســـط والكبير والـــذي يدعى بـ”حمرة” 
و4 دنانيـــر ســـعر كيلـــو “روبيـــان الحمـــرة” 

بالحجم الجامبو.

منال الشيخ



بهيئة  ممثلة  الــبــحــريــن،  مملكة  شــاركــت 
البحرين للسياحة والمعارض، في اجتماع 
لمنظمة  التنفيذي  للمجلس  الـ117  الدورة 
المتحدة  لألمم  التابعة  العالمية  السياحة 
بالمملكة  مــراكــش  مــديــنــة  أقــيــم  والــــذي 
التنفيذي  ــرئــيــس  ال ــرأس  ــ وتـ الــمــغــربــيــة. 
ــمــعــارض،  لــهــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة وال
البحرين  مملكة  وفــد  قــائــدي،  علي  ناصر 
 250 والــذي شهد مشاركة  االجتماع،  في 
المسؤولين  وكبار  الـــوزراء  من  شخصية 
األعضاء  الــدول  في  بالسياحة  المكلفين 
قائدي  شــارك  وقــد  الــعــالــم.  مستوى  على 
الصغيرة  “المنشآت  عــن  نقاشية  بحلقة 
الرقمية”،  اآلجــلــة  والــعــقــود  والمتوسطة 
ــاً مــن ســيــانــدو فــوفــانــا  والــتــي ضــّمــت كـ
جمهورية  فــي  والترفيه  السياحة  وزيـــر 
كــــوت ديــــفــــوار، وعـــمـــاد بـــركـــات رئــيــس 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للوكالة 
نيكوال  و  الــســيــاحــيــة،  للتنمية  المغربية 
قسم  مدير  التنفيذي  الرئيس  نائب  فيا 
والمشاركة  العالمي  اإلستراتيجي  النمو 
الــحــكــومــيــة فـــي شــركــة “مــاســتــر كــــارد”، 
في  المؤسس  الشريك  مــاريــن  ومــانــويــل 
“ليفال  فــي  التنفيذي  والــمــديــر  “لــيــفــال” 
ــا، والــســيــد بــرونــو دلــمــاس الرئيس  ــ أوروب

التنفيذي في “إيلواها”.
التنفيذي  المجلس  جلسات  ناقشت  وقد 
االهتمام  ذات  الــمــوضــوعــات  مــن  العديد 
والمتعلقة  ــاء  ــضـ األعـ لـــلـــدول  الــمــشــتــرك 
القطاع  لتطوير  الــحــلــول  أفــضــل  بــإيــجــاد 
ــرات الــتــعــافــي  ــؤشــ الــســيــاحــي ودعـــــم مــ
بحث  إلــى  إضــافــة  وتعظيمها،  اإليجابية 
السياحية  االستثمارات  مضاعفة  كيفية 
القطاع  في  الوظائف  من  المزيد  وتوفير 

وتطوير أدوات التدريب وتبني المزيد من 
المبادرات الداعمة لنمو وتقدم السياحة.

التنفيذي  المجلس  أعمال  هامش  وعلى 
ــائـــدي، بــوزيــر  بـــدورتـــه الـــــــ117، الــتــقــى قـ
السعودية،  العربية  المملكة  في  السياحة 
الوزير  هنأ  حيث  الخطيب،  عقيل  أحمد 
بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس التنفيذي 

وانــتــخــاب  الــعــالــمــيــة  الــســيــاحــة  لمنظمة 
المملكة العربية السعودية رئيسًا للمجلس 
هــذا  تشغل  خليجية  دولـــة  أول  لــتــكــون 

المنصب.
ــال قـــائـــدي “نــبــارك  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــ
السعودية  العربية  المملكة  فــي  إلخوتنا 
الشقيقة رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة 

الشقيقة  إن  حــيــث  الــعــالــمــيــة،  الــســيــاحــة 
للمجلس  نوعية  إضــافــة  تشّكل  الــكــبــرى 
التنفيذي، وخاصة أنها تعتبر شريكًا نشطًا 
واحتضانها  العالمية  السياحة  لمنظمة 
الــســعــوديــة،  فـــي  إقــلــيــمــي  ألول مــكــتــب 
إضافة إلى تدشينها للكثير من المبادرات 
بالنفع  ستعود  التي  المبتكرة  السياحية 

على دول المنطقة سياحيًا”.
ــيـــس هــيــئــة الــبــحــريــن  ــد تـــبـــاحـــث رئـ ــ وقـ
الخطيب  الوزير  مع  والمعارض  للسياحة 
سبل دعم تنفيذ مبادرات منظمة السياحة 
واآلليات  المنطقة  مستوى  على  العالمية 
الثنائي  التعاون  مستوى  بتعزيز  الكفيلة 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
السعودية الشقيقة في القطاع السياحي.

المشارك  البحرين  التقى وفد مملكة  كما 
ــة  ــن دولـ ــدي بــنــظــرائــهــم مـ ــائـ بـــرئـــاســـة قـ
الشقيقة،  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
وأرمينيا،  الشقيقة،  المغربية  والمملكة 
ــيـــوس، وكـــوريـــا  ــل، ومـــوريـــشـ ــ ــرازي ــ ــب ــ وال
االجتماعات  تطرقت  حيث  الجنوبية، 
ــى بــحــث مــضــاعــفــة الــجــهــود  الــثــنــائــيــة إلـ
في  المشترك  التعاون  لتعزيز  المبذولة 

مجاالت السياحة المختلفة.

مناقشة أفضل الحلـــول لتطــويــر القطاع السيــاحي
“البحرين للسياحة” تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن عــبــدهللا بن 
حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة 
مجلس  رئيس  العقاري  والتسجيل 
الــعــقــاري  الــتــنــظــيــم  مــؤســســة  إدارة 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
أن   ،2022 البحرين  سكيب  سيتي 
القطاعات  أحد  يعد  العقاري  القطاع 
لــاســتــثــمــارات  الــجــاذبــة  التنافسية 
الوطني،  االقتصاد  دعم  في  ويسهم 
ــظـــى بــه  ــحـ وذلــــــــك فـــــي ظـــــل مـــــا تـ
مملكة  فـــي  الــمــخــتــلــفــة  ــقــطــاعــات  ال
العقاري   الــقــطــاع  وخــاصــة  البحرين 
صاحب  حضرة  قبل  من  اهتماٍم  من 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة 
أن  إلــى  مشيرًا  الـــوزراء حفظه هللا، 
المملكة تواصل تعزيز موقعها الرائد 
ــمــرمــوقــة في  وتــرســيــخ مــكــانــتــهــا ال
بما  والــمــؤتــمــرات،  المعارض  صناعة 
ــار  يحقق مــزيــد مــن الــنــمــاء واالزدهــ

للوطن والمواطن.
ــن عــبــدهللا  ــمــان بـ ــشــيــخ ســل ــوه ال ــ ونـ
من  األولـــى  النسخة  ختام  بمناسبة 
مـــعـــرض ســيــتــي ســكــيــب الــبــحــريــن 
2022، بالنجاح الذي حققه المعرض 
قبل  مــن  الكبير  اإلقــبــال  خـــال  مــن 
الزوار، والذي دعى إلى تمديده ليوم 
إضافي، حيث بلغت مجمل العقارات 
عقار  آالف   10 ــي  حــوال الــمــعــروضــة 
مليون   967 حوالي  قيمتها  وصلت 
دينار بين فلل وشققة سكنية وأراٍض 
في مجمعات لمشاريع تطوير عقاري 
متنوعة في أحجامها ونوعيتها، كما 
اليوم  حتى  المبيعات  إجــمــالــي  بلغ 
101 مليون دينار، من  الرابع حوالي 

ــروض الــجــهــات الــمــشــاركــة  ــال عــ خـ
40 شــركــة من  والــتــي بلغت حــوالــي 
الــعــقــاري من  التطوير  أبـــرز شــركــات 

داخل وخارج المملكة.
زوار  إلى عدد  الشيخ سلمان  وأشــار 
آالف   10 حوالي  بلغ  الــذي  المعرض 
زائـــــر، الفـــتـــًا إلـــى أن إجــمــالــي عــدد 
الــصــفــقــات وقــيــمــة الــمــبــيــعــات الــتــي 
بفضل  جــاءت  المعرض  داخــل  تمت 
االهــتــمــام والــرعــايــة الــتــي حظي بها 
الملكي  السمو  صاحب  من  المعرض 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
حفظه هللا، والذي أسهم في أن تعزيز 
موقع البحرين كوجهة لاستثمار في 

القطاع العقاري.

إلى ما احتواه  الشيخ سلمان  وأشار 
العالمي للمعارض من  مركز البحرين 
إمــكــانــات مــتــطــورة وصــــاالت كبيرة 
ومرافق متقدمة ليشكل بنية تحتية 
أكبر  استقطاب  على  قــادرة  متكاملة 
ليسهم  العالمية،  المعارض  وأفــضــل 
أكبر  بشكل  الــمــعــارض  صناع  قطاع 
تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  فــي 
مــن عمل على  الــبــاد، شــاكــرًا جميع 
أقامته  وسهل  المعرض  هــذا  تنظيم 

بالصورة الطيبة التي ظهر عليها.

قيمة العقارات المباعة بمعرض سيتي سكيب البحرين
عروض لمشروعات بقيمة 967 مليون دينار... الشيخ سلمان بن عبداهلل:
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الشيخ سلمان بن عبدالله

أمفا  شــركــة  ادارة  مجلس  رئــيــس  قــال 
القابضة محمد رجب أيوب، إن معرض 
أنهى  ــذي  وال البحرين”  سكيب  “سيتي 
حّقق  )الــجــمــعــة(،  األول  أمـــس  أعــمــالــه 
صعيد  على  نوعية  ونقلة  باهًرا  نجاًحا 
إبراز التحّوالت الكبيرة في عالم العقار 
في  الــرقــمــيــة  التكنولوجيا  واســتــثــمــار 
بما  الثقافة  هــذه  وتعزيز  العقار  مجال 
يواكب التطّورات واحتياجات العماء.

ورفــع أيــوب التهاني الــحــاّرة إلــى مقام 
بن  الملك حمد  الجالة  حضرة صاحب 
المعظم،  الباد  عيسى آل خليفة عاهل 

ــــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  وإل
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
النجاح  لــهــذا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه “ســيــتــي سكيب 
ا  اقتصاديًّ محفًا  كان  حيث  البحرين”، 
النتائج  أبــرز  له  ستكون  رائًعا  ا  وعقاريًّ
واآلثار اإليجابية الكبيرة على االقتصاد 

الوطني.
مـــشـــيـــًدا بــالــتــنــظــيــم الــكــبــيــر لــلــمــعــرض 
ــي اســتــقــطــاب أكـــبـــر عــدد  ونـــجـــاحـــه فـ
العقاريين  والــخــبــراء  المستثمرين  مــن 
المحلية  الــعــقــاري  الــتــطــويــر  وشــركــات 

والعالمية، حيث ُقدمت خال المعرض 
االستثمارية  الــمــشــروعــات  مــن  الكثير 
والـــعـــقـــاريـــة الـــــرائـــــدة والـــمـــســـتـــدامـــة 
تقديم  إلى  باإلضافة  للبيئة،  والصديقة 
التي  النوعية  االبــتــكــارات  مــن  الكثير 
الجديدة  الــعــقــارات  بصناعة  سترتقي 
إلى آفاق جديدة ومستويات أعلى من 

الرقمنة.
الكبيرة  بالجهود  السياق  ونّوه في هذا 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  بذلتها  التي 
ــداد لــهــذا الــمــعــرض والــحــدث  ــ فــي اإلعـ
ــقــدرات  اإلقــلــيــمــي الــكــبــيــر، بــمــا أظــهــر ال

وما  المؤسسة  لدى  الكبيرة  التنظيمية 
تعكس  واســعــة  إمــكــانــات  مــن  تمتلكه 
المجال  في  والريادة  البحريني  التميز 

العقاري.
ــمــعــرض من  ــار إلـــى مـــا تــضــمــنــه ال ــ وأشـ
ــيــات عـــديـــدة ونــــــدوات ســاهــمــت  فــعــال
معلومات  وتقديم  المعرض  إثــراء  في 
والحاضرين  المشاركين  لعموم  قيمة 

والعقاريين.
كـــان منصًة  الــمــعــرض  أيـــوب أن  وأكـــد 
المشروعات  مــن  الكثير  لــعــرض  مهمة 
وتبادل  المتنوعة  واإلسكانية  العقارية 

شّكل  كما  واألفــكــار،  واآلراء  الخبرات 
حيث  الصفقات،  لتبادل  كبيرة  فرصًة 
سّجل مبيعات فاقت الـ60 مليون دينار 
خال اليومين األول والثاني فقط، بما 
ا من المواطنين  عكس اإلقبال الكبير جدًّ
مجلس  دول  ومــواطــنــي  والــمــقــيــمــيــن 
التعاون وأجانب وعقاريين ومهندسين 
العقار، وهو  ومهتمين ومتابعين لسوق 
األمر الذي حذا باإلدارة التنظيمية إلى 

تمديد المعرض ليوم إضافي.
في  المعرض ساهم  أن  أيــوب  أكــد  كما 
كموقع  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز 

إستراتيجي ومفّضل لاستثمار العقاري 
ــا  وســيــشــّكــل دفــعــًة كــبــيــرًة ودعــًمــا قــويًّ
للقطاع العقاري بالمملكة بما يسهم في 

رفع حركة االقتصاد في المملكة.

“سيتي سكيب البحرين” نجاح باهر ونقلة نوعية في “تكنولوجيا العقارات”
تعزيز مكانة المملكة كموقع إستراتيجي لالستثمار العقاري... أيوب:

المقاولين  جمعية  رئــيــس  انتخب 
ــا  ــًب ــائ ــبــحــريــنــيــة خــلــف حــجــيــر، ن ال
الدول  في  المقاولين  اتحاد  لرئيس 
وذلك  آسيا،  منطقة  عن  اإلسامية 
العمومية  الجمعية  اجتماع  خــال 
ــذى عــقــد في  ــ ــى لــاتــحــاد والـ ــ األولـ
مــديــنــة جــــدة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــمــشــاركــة اتـــحـــادات 
ــيــن 26  ونـــقـــابـــات وهــيــئــات مــقــاول
دولة عربية وإسامية، بينما قررت 
اختيار  لاتحاد  العمومية  الجمعية 
الــســعــوديــة مـــقـــرًا رئــيــســيــًا لــهــا في 

دورتها األولى. 
شركات  تمكين  االتحاد  ويستهدف 
الــمــقــاوالت بــالــدول اإلســامــيــة من 
الكبري  التنموية  المشروعات  تنفيذ 
اإلسامى  التنمية  بنك  يمّولها  التي 
هذه  في  الخاص  بالقطاع  للنهوض 
وتطوير  تقوية  جــانــب  إلــى  الـــدول 
ــقـــاوالت فـــي الــمــنــطــقــة،  ــمـ قــطــاع الـ
والتكامل  التعاون  ركائز  أبرز  كأحد 
تمكين  منه  يـــراد  مما  االقــتــصــادي، 
الــشــركــات الــوطــنــيــة مـــن مــمــارســة 
النمو  تحقيق  فــي  المنشود  دورهـــا 

لكل  والمستدامة  الشاملة  والتنمية 
الدول اإلسامية. 

جمعية  رئيس  أعــرب  جانبه،  ومــن 
المقاولين البحرينية عن بالغ شكره 
العمومية التحاد  للجمعية  وتقديره 
الــمــقــاولــيــن فــي الــــدول اإلســامــيــة 
إياه  أولوها  التى  الغالية  الثقة  على 
االتحاد  رئيس  نائب  منصب  بتبوؤ 
تلك  أن  مــؤكــدًا  آســيــا،  منطقة  عــن 
وأنها  واعــتــزاز،  تقدير  محل  الثقة 
المقاولين  جمعية  عاتق  على  تضع 
ومسؤولية  كبيرًا  عماً  البحرينية 

مضاعفة نحو تكثيف الجهود لخلق 
شراكة فاعلة بين الدول اإلسامية 
ــاوالت لــمــواصــلــة  ــقـ ــمـ فـــى قـــطـــاع الـ
العربي  االقتصادي  التكامل  مسيرة 
رئيسيًا  مطلبًا  باعتباره  واإلسامي 
ــتــحــديــات  وأســـاســـيـــًا لــمــجــابــهــة ال
ــرات عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة  ــيــ ــغــ ــ ــت ــمــ ــ وال

االقتصادية العالمية. 
مــمــلــكــة  أن  ــى  ــ ــ إل حـــجـــيـــر  وأشــــــــار 
مرموقة  مكانة  في  باتت  البحرين 
والــدولــي  اإلقليمي  المستوى  على 
وتحظى بثقة الجميع بأن تكون فى 

المجاالت وبجميع  القيادة بمختلف 
ــــك بــفــضــل الــجــهــود  الــقــطــاعــات وذل
صاحب  لحضرة  الشاملة  التنموية 
ــن عيسى  ــمــلــك حــمــد بـ الــجــالــة ال
المعظم،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
ــب الــســمــو  ــاحـ ودعــــــم ورعــــايــــة صـ
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
البحرينيين  أن  مـــؤكـــدًا  الــــــوزراء، 
إعاء  سبيل  في  جهودهم  كــّرســوا 
المحافل  مختلف  في  الوطن  رايــة 

والمناسبات اإلقليمية والعالمية.

البحرين تفوز بمقعد نائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول اإلسالمية
حجير: حريصون على تعزيز ريادة المملكة عالمياً بجميع المجاالت

خلف حجير

محمد أيوب

 40 شركة من 
أبرز شركات 

التطوير العقاري 
شاركت بالمعرض

عدد زوار المعرض 
بلغ حوالي 10 

آالف زائر



علي الفردان

أعلنت سفريات كانو، عن فوزها مؤخًرا بجائزتين مرموقتين في النسخة الخامسة من جوائز السفر العربية، وذلك عن فئتي “أفضل شركة إدارة 
ســفر - الشــرق األوســط” و”أفضــل منظــم رحالت االجتماعــات والحوافز والمؤتمرات والمعارض - الشــرق األوســط” للعــام 2022، حيث تم تقديم 
الجوائــز فــي احتفاليــة خاصــة أقيمت في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان في منطقة القرهود بدبي في تاريخ 16 نوفمبر2022، وســط حضور 

خبراء قطاع السفر والضيافة في المنطقة والمستثمرين والمتخصصين في السفر الذين ساهموا في ازدهار القطاع.

وتســـلط النســـخة الخامســـة مـــن جوائـــز 
الســـفر العربيـــة الضوء على قـــادة القطاع 
الذيـــن أحدثـــوا فرًقا وأظهـــروا مرونة في 
قطـــاع الســـياحة والضيافـــة، حيـــث تكرم 
الجوائـــز الالعبيـــن الرئيســـيين في الوقت 
الذي تعيد فيه العالمات التجارية العالمية 
الرائـــدة تحديد الطريـــق للمضي قدًما في 
مرحلة ما بعد الجائحة إلى مرحلة جديدة 

لهذا القطاع. 
ويأتي تكريم ســـفريات كانو خالل جوائز 
الســـفر العربيـــة هـــذا العـــام بمثابة شـــهادة 
أظهرتـــه  الـــذي  االســـتثنائي  األداء  علـــى 
الوكالة والتزامها على مر الســـنين، السيما 
أنه يأتي من منصة تتبنى مراحل مختلفة 
فـــي تحديد الفائزين المؤهلين في منطقة 

الشرق األوسط.
يشـــار إلـــى أن ســـفريات كانـــو قد كشـــفت 

الشهر الماضي عن مبادراتها اإلستراتيجية 
الرئيســـة )2027-2023( وخارطة الطريق 
التـــي تعتمـــد علـــى  للشـــركة  المســـتقبلية 
خطة رقمية قوية لنشـــر أحدث التقنيات، 
الســـحابية،  واســـتخدام مراكـــز االتصـــال 
وتمكيـــن البيـــع بالتجزئـــة الذكـــي لتزويـــد 
العمـــالء بمنصـــة ســـفر مـــن الجيـــل التالي 
مصممة لتناســـب احتياجاتهـــم المختلفة. 
وتســـلط هذه الجوائـــز الضـــوء على مدى 
تعزيـــز  فـــي  االســـتثمارات  هـــذه  فعاليـــة 
موقـــف الشـــركة وتوفيـــر تجربـــة ممتعـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال  للمســـتهلكين. 
لمجموعـــة كانو في اإلمـــارات، فهد فوزي 
كانـــو “إن الفـــوز بهاتيـــن الجائزتيـــن يعـــد 
شـــرًفا كبيـــًرا ومدعاة للفخـــر. لقد واجهت 
ســـفريات كانـــو منافســـة شـــديدة من قبل 
شركات إدارة السفر المرموقة األخرى في 

المنطقة، ويأتي الفوز بهذه الجوائز بمثابة 
اعتـــراف بعملنـــا المتميـــز والتـــزام جميـــع 
موظفينـــا، إضافـــة إلـــى حلولنـــا المبتكـــرة 
وتقديمنا لخدمة مخصصة لكل عميل من 
عمالئنـــا الكرام. كما تســـلط هـــذه الجوائز 
الضوء على التزامنا الراســـخ بالنجاح في 
هذا القطـــاع عاًما بعد عـــام، خصوًصا بعد 
فـــوز ســـفريات كانو بجائزة أفضل شـــركة 
ســـفريات بعد التعافي مـــن جائحة كورونا 
فـــي النســـخة الرابعـــة مـــن جوائـــز الســـفر 

العربية”.
مـــن جانبـــه، علـــق زعيـــم جامـــا، الرئيـــس 
التنفيـــذي لســـفريات كانو، بالقـــول: “نحن 
فخورون بالفوز في جوائز السفر العربية، 
والتـــي تبـــرز جهودنـــا فـــي قطـــاع الســـفر 
والســـياحة. يأتي الفوز بهـــذه الجوائز في 
وقـــت أثبتـــت فيه ســـفريات كانـــو قدرتها 

على مواجهة عقبات كبيرة، السيما تفشي 
جائحة كورونا والعقبات والتحديات التي 
خلقتها لنا وللقطاع بأكمله. نحن حريصون 
علـــى مواصلـــة تطويـــر تقنياتنـــا وأن نعزز 
من مكانتنا الرائدة في القطاع عبر إنشـــاء 
حلـــول مبتكـــرة، وتعزيز خدمـــة عمالئنا”. 

إلـــى ذلـــك، تعتبـــر جوائـــز الســـفر العربيـــة 
الذيـــن  أولئـــك  ومكافـــأة  لتكريـــم  منصـــة 
ساهموا في نجاح قطاع السفر والضيافة 
في منطقة الشرق األوسط. وجوائز السفر 
العربية هي األولى من نوعها القائمة على 
أســـاس التصويت عبر اإلنترنت، وبالتالي 

فهي عادلة وغيـــر متحيزة. وتحظى دعم 
TravelTV. هـــذه الجوائز بالدعم مـــن قبل
Tour-و TravTalk Middle Eastو newss

 ،ism Breaking Newss Middle East
الرئيســـيون  اإلعالميـــون  الشـــركاء  وهـــم 

للفعالية ويضمنون لها تغطية واسعة.

سفريات كانو تحصد جائزتين مرموقتين
في النسخة الخامسة من جوائز السفر العربية

عدلت وكالـــة التصنيف االئتماني العالمية 
“ســـتاندرد آنـــد بـــورز” نظرتها المســـتقبلية 
للبحريـــن مـــن مســـتقرة إلـــى إيجابية، في 
الوقت نفســـه، أكدت تصنيفاتها االئتمانية 
الســـيادية طويلة وقصيـــرة األجل بالعملة 
األجنبيـــة والمحليـــة عند “B + / B”. وجاء 
التطـــور اإليجابي في نظـــرة الوكالة، التي 
تعـــد من بين إحدى أبرز ثالث وكاالت في 
العالـــم، بفضل النمو القوي فـــي اإليرادات 
غيـــر النفطية وإجراءات ضبـــط الميزانية 
ليخفـــف الضغط علـــى الوضـــع المالي في 

البحرين.
تواصـــل  أن  “نتوقـــع  الوكالـــة  وتابعـــت 
لتقليـــل  اإلصالحـــات  متابعـــة  الحكومـــة 
العجـــز المالـــي الـــذي ســـيضع الديـــن فـــي 
مســـار  علـــى  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
أكثـــر اســـتدامة”. وتعليقـــا علـــى ذلك، قال 
رئيـــس جمعيـــة االقتصادييـــن البحرينية، 
التحســـن جـــاء  هـــذا  إن  العبيدلـــي،  عمـــر 
بفضـــل عامليـــن باألســـاس، األول ارتفـــاع 
الذي شـــهدته أســـعار النفـــط مقارنة بالعام 
الماضـــي و2020، واإلصالحـــات التـــي تم 
إجراؤها ومســـتمرة فيما يتعلق بالموازنة 
العامـــة. وأضـــاف العبيدلي “هذا التحســـن 
يعكـــس تطورات إيجابية، ولكن على رغم 
ذلـــك ال يـــزال هنـــاك مشـــوار طويـــل أمـــام 
مملكـــة البحريـــن لموازنة الموازنـــة العامة 
بشكل مستدام السيما إذا تراجعت أسعار 
النفـــط وقـــد يحصـــل ذلـــك فـــي أي وقت، 
ولذلـــك ينبغي تقدير الجهـــود واإلنجازات 
التـــي تمـــت واالســـتمرار فـــي العمـــل على 

تحسين الوضع المالي”.
وفتحـــت الوكالـــة البـــاب علـــى مصراعيـــه 
أمام إمكانيـــة رفع التصنيف، حيث ذكرت 
أنـــه يمكنهـــا رفـــع التصنيفـــات علـــى مدى 
األشـــهر الــــ 12 المقبلـــة إذا تحســـن وضـــع 
ميزانيـــة الحكومـــة بما يتجـــاوز توقعاتها، 
مما يساهم في خفض مستدام في صافي 
الدين إلـــى الناتج المحلـــي اإلجمالي جنًبا 
إلـــى جنـــب مع فوائـــض الحســـاب الجاري 
القويـــة والمســـتدامة التـــي من شـــأنها أن 

تدعم المركز الخارجي للبحرين.  
وتعكـــس النظـــرة اإليجابية إلـــى البحرين 

برنامـــج  تنفيـــذ  فـــي  الحكومـــة  اســـتمرار 
التوازن المالـــي المحدث من خالل خفض 
اإلنفـــاق ومبـــادرات تعزيز اإليـــرادات، بما 
في ذلـــك مضاعفـــة معدل ضريبـــة القيمة 
المضافـــة )VAT( إلـــى 10 % مـــن 5 % في 

األول من يناير 2023. 
وتحســـنت الموازنـــة بدعم  نمو قدره 120 
االســـمية  الضريبيـــة  اإليـــرادات  فـــي   %
على أســـاس ســـنوي. ويســـتفيد االقتصاد 
البحرينـــي مـــن ارتفـــاع النشـــاط اإلقليمي 
المرتبط بارتفاع أســـعار النفط. ففي الربع 
الناتـــج  ، توســـع   2022 الثانـــي مـــن عـــام 
المحلـــي اإلجمالي الحقيقـــي 6.9 % على 
أســـاس ســـنوي، وهي أعلـــى وتيـــرة للنمو 

الفصلي منذ العام 2011. 
ورأت الوكالـــة أن رغبة الحكومة وقدرتها 
على متابعـــة إصالحات الميزانية في ظل 
قانون المالية العامة قد عزز من السياســـة 

المالية في السنوات األخيرة.
 ،2022 العـــام  مـــن  األول  النصـــف  وفـــي 
فـــي  قياســـًيا  فائًضـــا  البحريـــن  ســـجلت 
الحســـاب الجاري بنحـــو 17 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي، مدعوًما بارتفاع أسعار 
النفط واأللمنيوم. وتتوقـــع الوكالة فائًضا 
خارجًيـــا بنحو 7.1 % مـــن الناتج المحلي 
 ،2022-2024 الفتـــرة  فـــي  اإلجمالـــي 
بمـــا يتماشـــى مـــع المراجعـــة التصاعديـــة 
الفتراضات أســـعار النفط واأللمنيوم لدى 
الوكالـــة.  وتشـــير افتراضـــات الوكالـــة أن 
متوســـط ســـعر نفط برنت يبلغ 100 دوالر 
للبرميـــل لعـــام 2022، و90 دوالًرا للبرميل 
لعـــام  للبرميـــل  دوالًرا  و80   ،2023 لعـــام 
2024، و55 دوالًرا لبرميـــل النفـــط للعـــام 

.2025

 التزام بخطة التوازن المالي

الحكومـــة  أن  إلـــى  الوكالـــة،  وأشـــارت 
البحرينية ال تـــزال ملتزمة بخطة التوازن 
المالـــي التي تســـتهدف أكثر مـــن 30 مليار 
االســـتراتيجية؛  االســـتثمارات  مـــن  دوالر 
لتعزيـــز النمـــو غيـــر النفطـــي. وتوقعت أن 
يواصل مجلـــس التعاون الخليجي تقديم 
الدعـــم االقتصـــادي والمالـــي للبحرين، إذا 
لزم األمر. والحظت التحسينات في وضع 
السياســـات منـــذ اعتمـــاد خطـــة التـــوازن 

المالـــي في أواخر عـــام 2018. ويســـتفيد 
اقتصاد البحرين المتنوع نســـبًيا من قربه 
من السوق الســـعودية الكبيرة، واإلشراف 
التنظيمـــي القـــوي علـــى القطـــاع المالـــي، 
والقـــوى العاملـــة المتعلمة نســـبًيا، والبيئة 
منخفضـــة التكلفـــة. ومع ذلـــك، عندما يتم 
تعديـــل أداء الناتـــج المحلي اإلجمالي في 
الفتـــرة مـــن العـــام 2014 إلـــى 2025 وفًقا 
لمســـتويات السكان، يكون النمو الحقيقي 
ثابًتـــا، ممـــا يشـــير إلـــى أن عـــرض العمالة، 
وليـــس االســـتثمار الرأســـمالي أو االبتكار، 
هو حافـــز النمو الرئيس، بحســـب الوكالة. 
ويقـــدر نصيـــب الفرد مـــن الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي بنحـــو 27300 دوالر فـــي العـــام 

.2022
دولـــة  البحريـــن  أن  الوكالـــة  وأشـــارت 
منتجـــة للنفـــط من خـــارج أوبـــك وال تقيد 
 .”+ “أوبـــك  اتفاقيـــة  بموجـــب  إنتاجهـــا 
ويأتـــي مـــا يقرب مـــن 75 % مـــن إجمالي 
إنتـــاج البحريـــن النفطـــي البالـــغ نحو 200 
ألـــف برميـــل يومًيـــا مـــن حقل أبو ســـعفة 
النفطـــي المشـــترك مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ويتـــم الحصـــول على النســـبة 
المتبقيـــة من حقل البحريـــن البري، حيث 
ال تقـــوم البحرين حالًيا بتصدير الغاز، لكن 
اكتشـــافها مؤخـــًرا لحقلـــي غـــاز جديدين، 
يضيـــف  أن  يمكـــن  والجـــوف،  الجوبـــة 
المزيـــد من االرتفـــاع لتوقعـــات النمو لدى 
الوكالـــة. باإلضافة إلـــى الهيدروكربونات، 
تظـــل صادرات المعادن كثيفة االســـتهالك 
للطاقة، خصوصا األلمنيوم الخام وأسالك 
األلمنيـــوم، مصدًرا مهًمـــا لعائدات العمالت 
األجنبيـــة. وتوقعـــت الوكالـــة أن يتوســـع 
االقتصـــاد البحرينـــي بنســـبة 4.8 % فـــي 
إلـــى نحـــو  2022 قبـــل أن يتباطـــأ  العـــام 
علـــى   2023-2025 الفتـــرة  فـــي   %  2.5
خلفيـــة التراجع التدريجي ألســـعار الســـلع 
األساسية، وتباطؤ النمو العالمي، وتشديد 

شروط التمويل العالمية. 

انتعاش اقتصادي وتحفيز العمالة 
المحلية

وعلى المدى المتوســـط، تشـــير الوكالة أن 
االقتصـــادي  لالنتعـــاش  الحكومـــة  خطـــة 
لتحفيـــز  النفطـــي  غيـــر  النشـــاط  ســـتدفع 

العمالة المحلية وجذب االســـتثمارات في 
القطاعـــات اإلســـتراتيجية مثل الســـياحة 
واإلســـكان والطرق والمطارات والكهرباء، 
تشـــمل المشـــاريع المصاحبـــة بنـــاء خمس 

مدن بحرية وتطوير مترو البحرين. 

 احتياجات التمويل 

ُيعد إجمالي احتياجات التمويل الخارجي 
البلـــدان  أعلـــى  بيـــن  مـــن  البحريـــن  فـــي 
الســـيادية المصنفـــة لـــدى الوكالـــة؛ نظـــًرا 
للديـــون الخارجية الكبيـــرة قصيرة األجل 
لقطاعـــي الخدمـــات المصرفيـــة بالجملـــة 
يســـاعد  أن  الوكالـــة  والتجزئة.وتوقعـــت 
الخليجـــي  الدعـــم  مـــن  المزيـــد  احتمـــال 
فـــي الحفاظ علـــى الثقة في ربـــط الدينار 
وذكـــرت  األميركـــي.  بالـــدوالر  البحرينـــي 
البحرينيـــة  الحكومـــة  “قامـــت  الوكالـــة 
بتحديث وتوســـيع التوازن المالي الخاص 
بهـــا فـــي أكتوبـــر 2021، وتغييـــر التاريـــخ 
المســـتهدف لميزانيـــة متوازنـــة إلى 2024 
مـــن 2022 )بافتـــراض أســـعار النفـــط 60 
دوالًرا للبرميـــل(. بصـــرف النظر عن زيادة 
ضريبـــة القيمة المضافة فـــي العام 2022، 
تهـــدف الحكومـــة إلـــى زيـــادة اإليـــرادات 
خـــالل  مـــن  أكبـــر  بشـــكل  النفطيـــة  غيـــر 
زيادة الرســـوم ومســـاهمات الميزانية من 
الكيانـــات المرتبطـــة بالحكومـــة وإضافـــة 
رســـوم على الخدمات الحكوميـــة اعتباًرا 
من العام 2023. لم يتم تنفيذ أي مبادرات 
رئيســـة علـــى جبهـــة اإلنفـــاق فـــي تاعـــام 
علـــى  حافظـــت  الحكومـــة  لكـــن   ،2022
اإلنفـــاق عند مســـتويات 2021 على الرغم 

من ارتفاع مدفوعات فوائد الديون.

تحقيق التوازن في الميزانية

الماليـــة  البيانـــات  أن  الوكالـــة  وأشـــارت 
األوليـــة لألشـــهر التســـعة األولى مـــن عام 
2022 تســـلط الضوء على فائض متواضع 
يقل عن 1 % من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وهـــو األول منذ العـــام 2014. ويدعم ذلك 
أسعار الهيدروكربونات المواتية وإيرادات 
بعـــد  المعـــززة  النفطيـــة  غيـــر  الضرائـــب 
مضاعفـــة معـــدل ضريبة القيمـــة المضافة 

إلى 10 % من 5 %. 
وتوقعت الوكالة أن يسهم التزام الحكومة 
المســـتمر باإلصالحـــات الماليـــة، جنًبا إلى 
جنـــب مع أســـعار الهيدروكربونات القوية، 
فـــي تحقيـــق فائـــض فـــي الميزانيـــة للعام 
بأكملـــه بنســـبة 0.2 % مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالـــي فـــي العـــام 2022، عـــالوة علـــى 
ذلـــك، تتوقع اتســـاع العجز بمتوســـط 2.7 
% من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة 
عائـــدات  تنخفـــض  حيـــث   2023-2025
النفـــط، وهـــي أكبر عنصـــر في اإليـــرادات 
الحكوميـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع افتراضاتنا 

ألسعار النفط.

 استقرار مستويات الدين

وأوضحـــت الوكالـــة أن ارتفـــاع الديون 
يقيد المرونـــة الماليـــة للحكومة، حيث 
انخفـــض إجمالـــي الديـــن إلـــى 123 % 
مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي في العام 
2022، وتوقعـــت أن يســـتقر عنـــد هـــذا 
المســـتوى في الفتـــرة 2025-2023، بما 

فـــي ذلـــك صناديـــق الدعـــم الخليجيـــة 
البحريـــن  مـــن مصـــرف  واالقتراضـــات 
البحريـــن  ديـــون  وغالبيـــة  المركـــزي.  
 30 وفـــي  األجنبيـــة،  بالعملـــة  مقومـــة 
ســـبتمبر 2022، كان 57 % مـــن إجمالي 
ارتفاًعـــا  األميركـــي،  بالـــدوالر  الديـــون 
مـــن 48 % فـــي العام 2016، باســـتثناء 
االلتزامات المستحقة لمصرف البحرين 
المركـــزي )2.6 مليار دينـــار بحريني، أو 
14 % من الناتج المحلي اإلجمالي(. لم 
تشـــهد الديـــون المقومة بالدينـــار زيادة 
كبيرة منذ نهايـــة عام 2018.  وتوقعت 
الوكالة أن تستمر الحكومة في تفضيل 
اإلصـــدار الخارجـــي بالـــدوالر؛ ألن هـــذا 
األجنبـــي،  النقـــد  احتياطـــات  يدعـــم 
الالزمة إلعادة تمويل آجال االستحقاق 

القادمة المقومة بالدوالر. 
وقالـــت الوكالـــة “علـــى عكـــس مصدري 
النفـــط اآلخريـــن في الخليـــج، ال تمتلك 
البحريـــن أصوالً ســـائلة خارجية كبيرة، 
حيث تقدر الوكالة األصول الحكومية، 
المملوكـــة في الغالب محلًيا، بمتوســـط 
13 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
معظـــم  تأتـــي   .2022-2025 فـــي 
األصـــول المدرجـــة فـــي تقديراتهـــا من 
هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي وصنـــدوق 

احتياطي األجيال المستقبلية”.

“ستاندر آند بوزر” تعدل نظرتها المستقبلية للبحرين إلى “إيجابية”
بفضل نمو اإليرادات وإجراءات ضبط الميزانية
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العبيدلي: 
مشوار طويل 

لتحقيق التوازن 
المالي بشكل 

مستدام
استمرار تنفيذ برنامج التوازن 

المالي عبر خفض اإلنفاق 
وتعزيز اإليرادات

الحكومة تواصل متابعة 
عمر العبيدلياإلصالحات لتقليل العجز المالي



 علي الفردان

كشـــف المديـــر العـــام لبنـــك اإلســـكان، خالـــد 
عبدهللا، عن إطالق مشـــروع “السيف 2”، وهو 
عبـــارة عن مبنـــى ســـكني متكامـــل للخدمات 
بأســـعار تبـــدأ مـــن نحـــو 70 ألف دينـــار، حيث 
الطلبـــات  ألصحـــاب  المشـــروع  يخصـــص 
اإلســـكانية عن طريق برنامج “مزايا”. وأشـــار 
إلى أن تكلفة المشـــروع تبلغ 13 مليون دينار، 
ومـــن المتوقـــع البدء فيه بدايـــة العام المقبل، 
واالنتهـــاء مـــن المشـــروع فـــي العـــام 2025. 
وتبلـــغ عدد الشـــقق اإلســـكانية في المشـــروع 
أكثر من 150 وحدة، وبارتفاع يبلغ 26 طابقا.

وقـــال عبدهللا إن المشـــروع يعبر عن المفهوم 
الجديـــد الذي يســـاهم فيه بنك اإلســـكان في 

توفير الوحدات اإلسكانية والتي تتوافر فيها 
جميع الخدمات المساندة من مرافق وحدائق 

رياضية وعامة وألعاب وغيرها. 
وأشـــار المديـــر العـــام لبنـــك اإلســـكان إلـــى أن 
طرح المشـــروع جاء بعد النجـــاح الذي حققه 
بنك اإلســـكان مـــن خالل النســـخة األولى من 

المشروع  وهي “السيف 1” .
وبّيـــن أن المســـاحات ســـتتراوح مـــا بين 150 
إلـــى 170 مترا مربعا، وتتكون من ثالث غرف 
وغرفـــة عاملة إلى جانب موقفين للســـيارات 

بمساحة تصل إلى 30 مترا مربعا.
التوجـــه  عـــن  يعبـــر  المشـــروع  أن  وأوضـــح 
الجديـــد فـــي مشـــاريع البناء العمـــودي، حيث 
نظـــرة البنك تتمثل في بنـــاء مجتمع متكامل 

داخل المشروع.
واشـــار إلـــى أن المشـــروع ســـيتضمن مرافـــق 
خدميـــة مختلفـــة مثل بـــرك الســـباحة وصالة 
ألعـــاب رياضية ومالعب أطفـــال، بحيث يتم 
خلق مجتمع كامل ومنطقة مرغوبة وبأســـعار 
مـــن برامـــج  المســـتفيدين  يـــد  فـــي متنـــاول 
التمويـــل اإلســـكانية )تســـهيل( و)مزايـــا( التي 
توفرها الحكومة، مؤكدًا ازدياد إقبال الشباب 

على مثل هذه المشروعات.
واختتـــم عبـــدهللا تصريحه بالقـــول إن البنك 
سيتولى إدارة وتكاليف إدارة المرافق والعقار 
طوال العامين من دون رسوم إضافية، حيث 
يتـــم في هـــذه الفتـــرة تأهيـــل المالك إلنشـــاء 

اتحاد مالك يتولى إدارة المشروع ومرافقه.

“بنك اإلسكان” يطلق مشروع “السيف 2” بقيمة 13 مليون دينار
بأسعار تبدأ من 70 ألف دينار لطلبات “مزايا”

المدير العام لبنك اإلسكان مصرحا للصحافيين
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زاوية اسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد شركة الهالل تكافل إحدى الشركات المحلية الناشطة في مجال التأمين  «

على الحياة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كجزء من مجموعة البنك 

األهلي المتحد.

 * تلتزم الشركة بإدراك وإدارة تأثيرها االجتماعي والبيئة لتمكين الشركة من  «

المساهمة في التنمية المستدامة في المجتمع، ويرتكز هذا االلتزام على القيم 

والسلوكيات األساسية للشركة، ويهدف إلى إظهار هذه المسؤوليات من خالل 

اإلجراءات وضمن سياسات الشركة.

* توجه الشركة عمليات تبرعاتها ومساعداتها المالية من  «
خالل سياسة الشركة للمسؤولية االجتماعية.

* تحرص الشركة على العناية بمواردها البشرية ودعم تطويرهم  «
المستمر من خالل توفير التدريب للموظفين بشكل دوري وتسجيلهم 

في دورات خاصة، وتوفير المحفزات التشجيعية عبر جائزة الخدمة 
الطويلة.

* ترى الشركة أن توفير الدعم الوظيفي والحوافز المالية من شأنه أن يشجع  «

المؤسسات على تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية.

* حرصت الشركة على تعزيز نشاطاتها المجتمعية من  «
التواصل المستمر مع المنظمات األهلية االجتماعية كدور رعاية 

األيتام وجمعيات المكفوفين وذوي اإلعاقة والرعاية االجتماعية 
والتي شملت: زيارة وحدة عبدالله خليل كانو لعالج أورام األطفال، وضع 
كشك صور للتبرع لجمعية البحرين لسرطان الثدي، زيارة جمعية الصداقة 

للمكفوفين، زيارة دار إعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة، زيارة جمعية الكوثر 
للرعاية االجتماعية، وزيارة جمعية السنابل لرعاية األيتام.

شركة الهالل تكافل
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 علي الفردان

أعلنت شـــركة مطار البحرين عن تدشـــين بوتيك 
ديـــور  لعالمـــة  التابـــع   ”La Collection Privee“
العالمّيـــة الشـــهيرة فـــي مطـــار البحريـــن الدولي، 
ويمتـــد البوتيـــك، الواقع في قلب متاجر الســـوق 
الحـــّرة بالمطـــار”، علـــى مســـاحة 29 متـــًرا مربًعا، 
ويضـــم تشـــكيلة مـــن أفخـــر العطـــور، كمـــا يقـــدم 
خدمـــات حصرّيـــة للحفـــر علـــى زجاجـــة العطـــر 

حسب الطلب.
وبهذه المناســـبة، صّرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مطار البحرين محمد يوسف البنفالح بأن توسيع 
نطـــاق عـــروض التجزئة المتنوعـــة المتوافرة في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي يســـاهم دون شـــك فـــي 
أن  إلـــى  المســـافرين، مشـــيًرا  بتجربـــة  االرتقـــاء 
المطـــار قد حصـــد جائزة أفضل مطـــار جديد في 
العالـــم ضمـــن جوائـــز ســـكاي تراكـــس للمطـــارات 
العالمّيـــة فـــي وقـــت ســـابق من هـــذا العـــام، فإلى 
جانب مرافقه المتطورة وخدماته فائقة الجودة، 
يقـــدم المطـــار تجربة تســـّوق ممّيزة فـــي منطقة 
الســـوق الحـــّرة والتي تضـــم مجموعة مـــن أرقى 

العالمات التجارّية وأشـــهرها فـــي العالم، بما في 
ذلـــك كريســـتيان ديور، معربـــًا عن اعتـــزازه بهذه 
الشـــراكة المثمـــرة مـــع شـــركة البحرين لألســـواق 
الحـــّرة وشـــركة جـــي ســـي ديكـــو وشـــركة ديور، 
متطلًعـــا إلى انضمام مزيد من العالمات التجارّية 
الفاخـــرة إلى عـــروض التجزئة بالمطـــار باعتباره 

أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في المنطقة.
التنفيـــذي وعضـــو  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
مجلس اإلدارة بشـــركة البحرين لألســـواق الحّرة 
بّســـام الـــوردي “إن مـــن دواعـــي ســـرورنا البالـــغ 
La Collection Pri� )الترحيـــب بانضمام بوتيـــك 

vee( التابـــع لعالمـــة ديـــور المرموقـــة إلـــى قائمة 
إذ  الحـــّرة،  لألســـواق  البحريـــن  شـــركة  عـــروض 
يتوافـــق جوهـــر ديور مـــع إســـتراتيجيتنا الرامية 
إلـــى تقديـــم تجربـــة تســـّوق غايـــة فـــي الفخامة 
والرفاهيـــة لجميع عمالئنـــا؛ لذا فإننـــا واثقون أن 
هـــذه العالمـــة التجارّية فائقة الشـــهرة ستســـاهم 

في تعزيز عروضنا وخدماتنا رفيعة المستوى.
وأضـــاف بّســـام الـــوردي “نحن نســـعى دائًمـــا إلى 

طابـــع  وذات  مبتكـــرة  تســـّوق  تجربـــة  تقديـــم 
شـــخصي، ومـــن هنـــا، فـــإن شـــركة ديـــور تعتبـــر 
الشريك األمثل لطرح خدمتنا الحصرّية الجديدة 
للحفـــر على زجاجـــة العطر حســـب الطلب، حيث 
أصبـــح اآلن بإمـــكان العمـــالء انتقـــاء منتج ديور 
شـــخصّية  برســـالة  وتتويجـــه  لديهـــم  المفضـــل 

محفورة بأســـلوب إبداعي راٍق. ونحن نتطلع إلى 
توطيد أواصر شـــراكة مثمـــرة وطويلة األجل مع 
شـــركة مطـــار البحريـــن وشـــركة جي ســـي ديكو، 

وشركة ديور”.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشـــرق األوســـط 
وإفريقيا في شركة جي سي ديكو، مارتن صباغ: 

“نحـــن فخـــورون بكوننـــا طرًفا في هذه الشـــراكة 
الفريدة من نوعها، والتي تساهم في خلق تجربة 
تســـّوق اســـتثنائّية لمرتـــادي أحـــدث ميناء جوي 
فـــي المنطقة. ومن خـــالل تعاوننا مًعا، نتطلع إلى 
تقديـــم تجربـــة تســـوق ممتعـــة، فضاًل عـــن تعزيز 

قيمة العالمة التجارّية”.
ومـــن جهتـــه، أعـــرب فرانـــك داغـــر المديـــر العـــام 
لقســـم تجزئة مســـتحضرات التجميـــل في منافذ 
الســـفر في الشرق األوسط وإفريقيا وشبه القارة 
الهندّيـــة لدى شـــركة إل في إم إتش )LVMH( عن 
La Collection Pri� )ســـعادته بافتتـــاح بوتيـــك 

vee( بالتعاون مع شـــركة مطار البحرين وشـــركة 
البحرين لألســـواق الحّرة وشركة جي سي ديكو، 
متطلعًا إلى ترســـيخ عالقة عمل ناجحة وطويلة 
األجـــل مـــع جميـــع األطـــراف ذات العالقـــة. كمـــا 
نؤمـــن بأن مطـــار البحرين الدولي يشـــّكل الموقع 
األمثل للبوتيك الجديد بفضل مقوماته التجارّية 

الواعدة”.

”La Collection Privee“ مطار البحرين الدولي يفتتح بوتيك
التابع لعالمة ديور العالمّية الشهيرة

تـــم اإلعـــالن عـــن فـــوز البنـــك األهلـــي المتحد 
بجائزتـــي أفضـــل بنـــك للخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد وأفضـــل بنـــك لخدمـــات المؤسســـات 
للعـــام  البحريـــن  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
2022 من مجلة “ذي أيشـــان بانكر”، إحدى أشـــهر 
المجـــالت فـــي عالـــم المـــال واألعمال. وقـــد جاء 
اإلعـــالن خالل حفـــل توزيع جوائز منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا لخدمات التمويل 2022.
وتعمـــل المجلـــة كل عام على تكريم المؤسســـات 
المصرفيـــة التي تقـــدم أداًء متميـــزًا في مختلف 

جوانـــب الخدمات الماليـــة والعمليات التشـــغيلية الخاصة 
بهـــا. وتضمنت المعايير الرئيســـية الختيـــار الفائزين حجم 
الحصـــة الســـوقية، واالبتـــكار فـــي المنتجـــات والخدمات، 
اختيـــار  وتـــم  التشـــغيلية.  العمليـــات  إدارة  فـــي  والتميـــز 
االســـتطالعات  مـــن  مجموعـــة  إجـــراء  عبـــر  الفائزيـــن 
فريـــق  أجراهـــا  التـــي  الميدانيـــة  والبحـــوث  والمقابـــالت 

األبحاث في المجلة.
وبهذه المناســـبة، تحدث سوڤرات ســـايغال، نائب الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة للخدمات المصرفية لألفـــراد، قائالً: 
“نحـــن ســـعداء للغاية بهـــذا التكريـــم الذي نالـــه فريقنا من 

إحـــدى أهـــم المجـــالت في عامـــل المـــال واألعمـــال. يأتي 
هـــذا التكريـــم اعترافـــًا بالخطـــوات الكبيـــرة التـــي قطعهـــا 
البنـــك فـــي تطبيـــق إســـتراتيجيات التحـــول فـــي مجـــال 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد. يعود الفضل فـــي ذلك إلى 
إســـتراتيجيتنا الشـــاملة، والتي ترتكز على تقنيات تحليل 
البيانـــات، ورقمنـــة الخدمـــات، وامتـــالك أفضـــل المواهـــب 
األســـاس  حجـــر  اإلســـتراتيجية  هـــذه  شـــكلت  البشـــرية. 
لخططنا التوســـعية في قطـــاع خدمات األفـــراد، ومازالت 
تحقـــق نتائـــج مبهرة. كما نديـــن بالفضل لعمالئنـــا، والذين 

تلهمنا آراؤهم ومقترحاتهم لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا”.

مـــن جانبه، عبـــر عثمان حجـــازي، نائب الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة للخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات عـــن فرحتـــه 
بهـــذا اإلنجـــاز بالقول: “أثبـــت قطاع المؤسســـات الصغيرة 
للنمـــو  الرئيســـية  المحـــركات  أحـــد  أنـــه  والمتوســـطة 
االقتصـــادي في كل أنحاء المنطقـــة. ولذا، فقد عمل البنك 
األهلـــي المتحد على تركيـــز جهوده ومـــوارده على خدمة 
هـــذا القطاع. وقـــد شـــهدت خدماتنا المقدمة للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة تطورًا كبيرًا وواضحًا على مختلف 
المســـتويات، بـــدءًا من فتح الحســـابات للعمـــالء، ووصوالً 
إلى التفاعل اليومي معهم، والعديد من الجوانب األخرى”.

“األهلي المتحد” يحرز لقبي أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد و“الصغيرة والمتوسطة”
في البحرين 2022 من مجلة “ذي أيشان بانكر”
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قال مكتب رئيس أوزبكســـتان شوكت ميرضيائيف، إن شركة موانئ 
دبـــي العالميـــة ســـتدير المنطقـــة االقتصادية الحـــرة التـــي تركز على 
اللوجســـتيات بإقليم نافوي جنوب شرق أوزبكستان. وأضاف مكتب 
الرئيـــس في بيان أن شـــركة إماراتية أخرى ســـتدير محطـــة البضائع 
بمطـــار نافوي الدولي. وتدير موانئ دبي العالمية بالفعل منطقة حرة 
في قازاخســـتان المجاورة تم إنشـــاؤها بمركز للسكك الحديدية على 
ـــة واحدة من  حـــدود األخيرة مـــع الصين. وُتعتبـــر موانئ دبي العالميَّ

ست رسمًيا في العام 1999م. أكبر مشّغلي الموانئ في العالم، تأسَّ

موانئ دبي العالمية تدير منطقة اقتصادية حرة في أوزبكستان

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

الطفلة زينب عباس تحصد 
100,000 دوالر من حساب “لبشارة”

الجائزة الكبرى لشهر أكتوبر من العام 2022

كشف بيت التمويل الكويتي– البحرين “بيتك”، عن اسم الفائزة بالجائزة الشهرية الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دوالر أميركي، الطفلة زينب 
فاضــل عبــاس، وذلــك ضمــن ســحوبات شــهر أكتوبر 2022، لحســاب التوفير االســتثماري “لبشــارة”، المتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية. وقد 
ُأقيمت مراســم الســحب على جوائز “لبشــارة” بحضور مدققي البنك الداخلي الخارجي، باإلضافة إلى حضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة. كما 
وتم اإلعان عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية األخرى، والتي تضمنت 20 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 20,000 دوالر أميركي، و50 جائزة من 

فئات “لبشارة” الخاصة بقيمة 500 دوالر أميركي لكل فائز.

الخدمـــات  رئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة لألفراد فـــي بيت التمويـــل الكويتي 
– البحريـــن حامد مشـــعل قائـــاً: “بدايـــًة أوّد أن 
أتقـــدم بالتهنئة إلـــى الفائز/ة بالجائزة الشـــهرية 
الكبـــرى لشـــهر أكتوبـــر، الطفلـــة زينـــب فاضـــل 
عباس، بجانب جميع الفائزين بجوائز “لبشـــارة” 
لشـــهر أكتوبـــر 2022. وفي هـــذا الصدد، يســـّرنا 
دعـــوة الجميع للمشـــاركة في حســـاب “لبشـــارة” 
عبر اســـتثمارهم مبلغ 50 دينـــارا بحرينيا فقط، 
فقد يحالفهم الحظ بالفوز بإحدى الجوائز التي 

ٌيقّدمها بيت التمويل الكويتي-البحرين”.
ومـــن جانبها، قالت والدة الفائـــزة: “إننا ممتنون 
لحصـــول ابنتي علـــى الجائزة الكبـــرى، وأوّد أن 
أعبر عن خالص شـــكري لبيت التمويل الكويتي 
– البحريـــن، الـــذي منحنـــا هـــذه الفرصـــة التـــي 
ستســـاهم فـــي تغييـــر حياتنـــا لألفضـــل، وبهذه 

المناســـبة أرغب بتشـــجيع الجميع على االدخار 
في حســـاب “لبشـــارة” ومضاعفة فـــرص فوزهم 

بالجوائز القّيمة”.
يذكر أن سحوبات حســـاب التوفير االستثماري 
“لبشارة” مستمرة في رحلة نجاحها خال العام 
2022، مع فرصة للفـــوز بالجائزة الكبرى الثانية 
أميركـــي،  دوالر   500,000 بقيمـــة  العـــام  لهـــذا 
باإلضافـــة إلى جائزة أخـــرى متبقية من الجوائز 
الكبـــرى بقيمـــة 100,000 دوالر أميركـــي، و20 
جائزة نقدية بقيمـــة 1,000 دوالر أميركي، و40 
جائـــزة نقدية بقيمـــة 500 دوالر أميركي، و100 
جائـــزة نقدية أخـــرى بقيمـــة 500 دوالر أميركي 
ضمـــن فئـــات “نســـاؤنا” و”عيالنـــا” و”مدخرونـــا” 
و”بطاقاتنـــا االئتمانية”، إلى جانـــب جوائز الفئة 
قامـــوا  الذيـــن  للعمـــاء  المخصصـــة  “الرقميـــة” 
بفتح حســـاب لبشارة عن طريق أّي من القنوات 

الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل الرقمي أو منصة 
بيتك اإللكترونية، حيث تتوفر هذه التطبيقات 
 Google Play”و  ”Apple Store“ متجـــر  علـــى 

.”Store
ويحظى جميع المشتركين في حساب “لبشارة” 
بفـــرص ربـــح مجزيـــة، تشـــمل الجوائـــز الكبـــرى 
والشهرية وجوائز الفئات الخاصة، حيث يتأهل 
فيهـــا العمـــاء عنـــد ادخارهـــم لمبلـــغ 50 دينـــاًرا 
بحرينًيـــا أو ما يعادلـــه بالـــدوالر األمريكي لمدة 
ال تقـــل عـــن 30 يوًمـــا. وعـــاوة علـــى ما ســـبق، 
سيحظى العماء الُمدرجون ضمن برنامج والء 
لبشـــارة الحصري على فرصة لمضاعفة فرصهم 
 3 حتـــى  الكبـــرى  الجائـــزة  ســـحوبات  لدخـــول 
مرات، وذلك عند زيادة مبلغ وفترة استثمارهم 

بالحساب.

20 جائزة بقيمة 
إجمالية بلغت 
20,000 دوالر

50 جائزة من  
الفئات الخاصة           

بـ 500 دوالر 
لكل فائز

1.041516,578.00 دوالر0.9602 يورو18.800 دينار

26 نوفمبر 2022

34,347.03

 7,486.67

11,226.36

 28,283.03

 3,101.69 7.024 دوالر

83.63 دوالر
 76.28 دوالر

السنة الخامسة عشرة - العدد 5157

األحد 27 نوفمبر 2022 
 3 جمادى األولى 1444

24 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.266

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.466

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.775

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

حامد مشعل


