
المنامة - وزارة الداخلية

أعلنـــت وزارة الداخليـــة عـــن تطبيـــق 
العقوبات البديلة على 30 شـــخصا من 
المحكوم عليهم، بعد اســـتيفاء دراسة 
تلـــك الحـــاالت مـــن مختلـــف النواحي 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة واألمنيـــة 
وفـــق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ 

األحكام بوزارة الداخلية.
وتـــم عرض األمـــر على قاضـــي تنفيذ 
العقـــاب، والـــذي أصـــدر قـــراره بإبدال 
العقوبة السالبة للحرية على المحكوم 
أنـــواع  ببعـــض  وإلزامهـــم  عليهـــم 
العقوبـــات البديلـــة التي تتناســـب مع 

ظروفهم.
وأشـــارت إدارة تنفيذ األحكام بوزارة 
الداخليـــة إلـــى أن المرســـوم الملكـــي 
السامي، يفتح مجاالت كثيرة للتوسع 
فـــي تطبيق أحـــكام قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة، الصادر العام 2017.

“الداخلية”: تطبيق 
العقوبات البديلة 

على 30 محكوًما

فيديو “             ”: 
“األهلية” ال تخّرج 

الطلبة لوظائف 
مندثرة بالسوق

“األطباء”: جائزة 
عيسى بن علي وضعت 
البحرين بصدارة العمل 

اإلنساني

أشار عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
إلى أن مملكة البحرين مرت عبر تاريخها الوطني بمواقف عديدة 
اســـتطاعت تجاوزهـــا بحمـــد هللا وبتكاتـــف أبنائها جميًعا، وأشـــاد 
بجهـــود ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة وقيادته لفريق البحرين.
وكان جاللته قد اســـتقبل أمس في قصر الصخير، عدًدا من أهالي 
محافظـــة المحرق، في إطـــار اللقاءات التي يحـــرص جاللته على 

عقدها مع المواطنين الكرام من مختلف مناطق المملكة.
ونوه جاللته بجهود األطقم والكوادر الطبية وحماسهم في عملهم 
الـــذي هـــو محل تقدير الجميـــع، مقدًرا جاللته تجـــاوب المواطنين 
والمقيميـــن مـــع القـــرارات االحترازيـــة والوقائية للفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا، مـــا يعكس التكاتـــف والترابط 
والتكافـــل األخـــوي بيـــن أبنـــاء البحريـــن والـــذي حققنا مـــن خالله 
نجاًحـــا مميـــًزا. وأضـــاف جاللتـــه أن مملكة البحريـــن وانطالًقا من 
حرصهـــا علـــى مســـاعدة األشـــقاء فـــي أفغانســـتان، فإنهـــا تواصل 
إرســـال شـــحنات ومســـاعدات إنســـانية إغاثية لمســـاعدة الشـــعب 
األفغانـــي، مؤكًدا جاللته تقديره لهـــذه الجهود التي يبذلها الجميع 
فـــي هـــذا المجال، وأن البحريـــن تحرص دائًما وتســـعى إلى الخير 

والمحبة بين شعوب العالم.

البحرين تسعى دائًما للخير والمحبة بين شعوب العالم
جاللة الملك يشـــيد بجهود ســـمو ولــــي العهـــــد رئيـــــس الـــــوزراء وقيادتـــــــه لفريـــــــق البحريـــــــن
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534 متابعا لحوار “^”.. والسفير المصري: البحرين وجهة استثمارية

“رجال األعمال”: لتسهيل منح القروض الشخصية وللسيارات

نظمت “البالد” لقاء مباشرا مع إدارة جمعية رجال األعمال 
البحرينية ظهر أمس في أستوديو “البالد”، وتابعه أكثر من 

534 حسابا بالمنصات الرقمية.
وشـــهد الحوار مناقشـــات حيوية ألبرز القضايا االقتصادية 
المهمـــة وخطـــط انطـــالق البحريـــن بعـــد تداعيـــات جائحة 
كورونـــا وموقف الجمعية من عديـــد من الموضوعات التي 

شهدت جدال في الساحة المحلية.
واقتـــرح رئيـــس الجمعيـــة أحمد بـــن هندي تســـهيل عملية 
القروض الشـــخصية وللســـيارات بعد انكماش التســـهيالت 

المالية بفترة الجائحة.
من جهته، تحدث الســـفير المصري ياســـر شعبان عن طرح 
البحريـــن وجهة اســـتثمارية واعدة خالل الزيـــارة المرتقبة 

لرجال أعمال بحرينيين إلى القاهرة.
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منتخبنا يطيح بالهند ويعزز آماله لدور الثمانيةمشاركة بحرينية بمعرض ملتقى البلقاءالسعودية: ردع أي استهدافات حوثيةالرقمنة قادمة تدريجيا ال محالةرئيس قبرص يصل البحرين
وصل إلى البالد، رئيس جمهورية  «

قبرص نيكوس أناستاسيادس 
أمس، في زيارة يلتقي فيها عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. وكان 

في استقباله لدى وصوله وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني.

أثير أخيرا الحديث عن موضوع  «
إلغاء العملة الورقية والتركيز على 

المدفوعات الرقمية، وهو أحد 
الموضوعات التي طرحت بجلسة 

لمجلس النواب. والتقت “البالد” عدًدا 
من المواطنين للتعرف على آرائهم 

بشأن موضوع العمالت الورقية.

أكد وزير الخارجية السعودي  «
األمير فيصل بن فرحان، أمس، 

أن األولوية في اليمن تبقى 
إلحالل السالم. وأضاف أن 

المملكة لن تتردد في الرد على 
أي استهدافات حوثية.

شاركت الفنانة التشكيلية منى  «
الروبي ممثلة لمملكة البحرين في 

ملتقى البلقاء العربي السابع للفنون 
التشكيلية بالمملكة األردنية، الذي 
أقيم من 30 أغسطس 2021 إلى 4 

سبتمبر 2021، مع نخبة من الفنانين 
التشكيليين العرب.

عزز منتخبنا الوطني للكرة  «
الطائرة للرجال آماله في بلوغ 

الدور الثاني )دور الثمانية( بعدما 
حقق فوزا ثمينا على الهند 

في افتتاح مشواره بنهائيات 
كأس آسيا الـ 21 التي تحتضنها 

العاصمة اليابانية )طوكيو(. 
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عبدالنبي الشعلة متوسطا المشاركين بأستوديو “^”

رسالــة مشتــركــة إلى األميـن 
ــي  ــدة فـ ــم المتحـ ــام لألمـ العـ
الذكـــرى 33 علـــى الجريمـــة

حائزو “نوبل” يدعون لتحقيق دولي في “مذبحة السجناء” بإيران

دعـــا 25 عالًما حائًزا على جائزة نوبل للســـالم إلى إنشـــاء 
لجنـــة دوليـــة مـــن األمـــم المتحـــدة للتحقيق فـــي مذبحة 
الســـجناء السياســـيين في إيـــران العـــام 1988، وذلك في 
رســـالة مشتركة بعثوا بها إلى األمين العام لألمم المتحدة 
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البحرين األولى 
باالستثمارات 

السياحية على 
مستوى المنطقة

“األهلي المتحد” 
ينجز صكوكا 

إسالمية بـ 600 
مليون دوالر
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علي الفردان وسيد علي المحافظة



حريصون على 
مساعدة األشقاء 

بأفغانستان 
ومواصلة إرسال 

شحنات ومساعدات 
إنسانية إغاثية

اللقاءات الخيرة 
مع أبناء البحرين 

انسجام مع 
العادات العربية 

العريقة وقيم 
التراث األصيل

نعتز بدور أبناء 
البحرين في 
إرساء دعائم 

النهضة الشاملة 
وإسهاماتهم 
المشهود لها

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس في قصر الصخير، عدًدا من أهالي محافظة 
المحرق، في إطار اللقاءات التي يحرص جاللته على عقدها مع المواطنين الكرام من مختلف مناطق المملكة.

وتشرف أهالي محافظة المحرق بالسالم على جاللة الملك، وأعربوا عن عميق شكرهم وامتنانهم لجاللته على ما تشهده 
محافظــة المحــرق من مشــروعات إســكانية وصــروح تعليمية ومؤسســات صحيــة وخدمات متطورة بفضــل توجيهات 

جاللته السامية.

رحـــب  االســـتقبال،  بدايـــة  وفـــي 
صاحـــب الجاللة بالجميع، مشـــيًرا 
إلـــى أن مملكـــة البحرين مرت عبر 
تاريخها الوطنـــي بمواقف عديدة 
اســـتطاعت تجاوزهـــا بحمـــد هللا 
وبتكاتـــف أبنائهـــا جميًعـــا، وأشـــاد 
بجهـــود ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
وقيادتـــه لفريـــق البحريـــن، منوًها 
جاللته بجهـــود األطقـــم والكوادر 
عملهـــم  فـــي  وحماســـهم  الطبيـــة 
الـــذي هـــو محـــل تقديـــر الجميـــع، 
مقـــدًرا جاللته تجاوب المواطنين 
القـــرارات  مـــع  والمقيميـــن 
للفريـــق  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 
التكاتـــف  يعكـــس  مـــا  كورونـــا، 
والترابـــط والتكافـــل األخوي بين 
أبنـــاء البحريـــن والـــذي حققنا من 

خالله نجاًحا مميًزا.
وأعرب جاللته عـــن اعتزازه بدور 
أبنـــاء البحرين في إرســـاء دعائم 
وإســـهاماتهم  الشـــاملة  النهضـــة 

المشـــهود لها بكل اعتـــزاز وتقدير 
في تاريخ مســـيرة العمل الوطني 
وحـــرص الجميـــع على المشـــاركة، 
لحبهـــم  تأكيـــًدا  ونســـاء،  رجـــااًل 

ووالئهم لوطنهم.
مملكـــة  أن  جاللتـــه  وأضـــاف 
البحريـــن وانطالًقـــا مـــن حرصهـــا 
فـــي  األشـــقاء  مســـاعدة  علـــى 
أفغانســـتان، فإنها تواصل إرســـال 
إنســـانية  ومســـاعدات  شـــحنات 
إغاثية لمساعدة الشعب األفغاني، 
لهـــذه  تقديـــره  جاللتـــه  مؤكـــًدا 
الجهـــود التـــي يبذلهـــا الجميع في 
هذا المجال، وأن البحرين تحرص 
دائًما وتســـعى إلى الخير والمحبة 

بين شعوب العالم.
وأكـــد جاللتـــه أن عقـــد مثـــل هذه 
اللقاءات الخيرة مع أبناء البحرين 
الكرام يأتي انســـجاًما مع العادات 
التـــراث  وقيـــم  العريقـــة  العربيـــة 
البحرينـــي األصيلـــة، التـــي تؤكـــد 
أهميـــة التواصـــل والحفـــاظ علـــى 
ما يجمع أهـــل البحرين من ترابط 
وتكاتـــف وســـعي لخدمـــة الوطـــن 

والعمل على تعزيز تطوره ونمائه.
وألقـــت الشـــاعرة فتحيـــة عجالن 
قصيـــدة أمـــام جاللة الملـــك بهذه 

المناسبة.
شـــكره  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 
وتقديره للشـــاعرة فتحية عجالن 
والقصائـــد  القصيـــدة  هـــذه  علـــى 
األخـــرى التي تلقيها فـــي مختلف 
المناســـبات الوطنيـــة، متمنًيـــا لهـــا 

دوام التوفيق.
ونقـــل محافظ محافظـــة المحرق 
إلـــى جاللـــة الملك تحيـــات ووالء 

ومحبة جميع أهل المحرق.
كمـــا رفع أهالـــي محافظة المحرق 
بالغ التقدير والعرفان إلى صاحب 
الجاللـــة، مؤكديـــن أنهـــم ماضون 
فـــي نهـــج اآلبـــاء واألجـــداد فـــي 
الـــوالء للوطن وقيادتـــه، ضارعين 
إلـــى الباري عـــز وجل بـــأن يحفظ 
العاهـــل وأن يديـــم علـــى جاللتـــه 
وأن  والعافيـــة  الصحـــة  موفـــور 
يحقـــق للمملكـــة في عهـــده الزاهر 
مـــا تتطلع إليـــه من تطـــور ورفعة 

ورقي.

جاللة الملك يستقبل عددا من أهالي محافظة المحرق

المنامة - بنا

جاللته ينوه بدور األطقم والكوادر الطبية وحماسهم في عملهم وهو محل تقدير الجميع
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جاللة الملك يشيد بجهود سمو ولي العهد رئيــــــــــــــــــس مجلــس الــوزراء وقيـادتــه لـفريــق البحـريــن
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نقدر تجاوب المواطنين والمقيمين مع القرارات االحترازية والوقائية للفريق الوطني

سيدي يا تاج هذا الوطن

ينحني لك كل ما قلت السالم

ويبتدي وياك صبًحا ما ينام

منهو علم هالوطن كل المحبه غيرك انت يا حمد

يا حامي الدار بأمان

منهو علمنا وقال الحب وقفه

يا حمد يا مشيد الفرحه لنا

في كل دار

سجلت اليام عنك كل لفته

يوم أنا ناديت وترجيت يا كل األنام

انت أول من فزع ومد ايده

وطمنيت

القلب هالخايف ونام

انت اسناٍد ودخٍر للوطن

وانت شمعة دار تضوي أي ظالم

وانت انت

الوطن كله من بحوره وبره

يا رفاع العز يا أغلى مكان

انت صوت الناس في كل المحرق

غنوا وقالوا نحبك

يا حمدنا يا ملكنا يا وطنا

انت لى ناديت انلبي نداك

تفزع بقوة بطل

واحنا معاك

نادتك لمحرق بشوق وفرح

وانشرت أعالمها في كل دار

كلما ناديت يفزع لك وطن

كل شاعر وكل جندي وكل أحد هو فداك

علميت الناس

حب األرض

اهو كل أساسش

علميت الناس اشمعنى الوطن هو سند عن كل ضياع

هذا انت يا حمد سد وذرى تحمي ناسك كل حين

يا حمد يا نقش في وسط العمر انتغّنا بك ونهتف كل حين

نحبك واهلل نحبك

وما يجادلنا في حبك أي كبير أو صغير

وهذا قائدنا البطل سلمان

لين اشتد موقف

هون الموقف والن

وخطط لفكرة محارب

وحاصر الموقف ونفذ كل قرارته بحكمه واتزان

يا بو عيسى

الدول تحچي عن الحكمه معاك

ذلليت كل الصعاب

وانكتب اسمك على صفحة وطن عاش سلمان البطل

عاش الوطن

عاشت قائدنا حمد

عاش من حب الوطن بال عدد

وانا قلبي محرقي وروحي تطرد في الرفاع

وانا والبحرين في حزة فرح لي تغنينا باسمك عاش من حب 

الوطن

عاش قائدنا حمد

عاش قائدنا حمد

الداعية لكم بطول العمر
فتحيه بنت عبداهلل بن عجالن

إلى قائد الوطن والمحبة سيدي صاحب الجاللة
 الملك حمد بن عيسى آل خليفة )حفظه اهلل ورعاه(



اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في 
قصر الصخير، القس جوني مور؛ بمناسبة 

زيارته للمملكة.
ورحـــب جاللـــة الملك بالقـــس جوني مور، 
واســـتعرض معه عـــدًدا مـــن القضايا التي 
تســـهم في نشـــر ثقافة الحوار والتســـامح 
الديني والتزام نهج الوســـطية واالعتدال 
ونبذ التطرف، مشيًدا بجهود القس جوني 
اإلنســـانية  المجـــاالت  فـــي  الطيبـــة  مـــور 

وتعزيز قيم الخير والمحبة والسالم.
وأعرب جاللته عن اعتزاز مملكة البحرين 
بتاريخهـــا العريـــق في التآخي والتســـامح 
والتعايـــش وهـــي تحتضـــن علـــى أرضهـــا 
ويوجـــد  والثقافـــات  الديانـــات  مختلـــف 
فيهـــا العديد مـــن دور العبـــادات المختلفة 
منـــذ عقـــود طويلـــة ويعيـــش الجميـــع في 
البحرين كأســـرة واحدة متحابة مترابطة 
ومنفتحة على العالـــم، ضمن مجتمع قائم 
على األخوة والتالحم بفضل وعي شعبها 
اإلنســـانية  بالمبـــادئ  وتمســـكه  وإيمانـــه 
النبيلـــة للســـالم والمحبـــة، والقائمـــة على 
احتـــرام الشـــعوب والديانـــات كافـــة، وأن 
البحرين توفر مختلف الخدمات والرعاية 

للمواطنين والمقيمين على السواء.
مـــن جانبـــه، أعـــرب القس جونـــي مور عن 
مبـــادرات  علـــى  الملـــك  لجاللـــة  تقديـــره 
جاللتـــه الرائدة وجهوده الخيرة في نشـــر 
قيم الخير والســـالم والمحبة بين مختلف 
الديانات والمذاهب، مشـــيًدا بجهود مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي في 
إظهار الصورة الحضارية لمملكة البحرين 

في التسامح والتعايش بين الجميع.
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البحرين تحتضن مختلف الديانات وتضم دور العبادات المختلفة منذ عقود طويلة
جاللة الملك: الجميع يعيش في البحرين كأسرة واحدة متحابة مترابطة ومنفتحة على العالم

جاللة الملك يستقبل القس جوني مور  

االثنين 13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 - العدد 4717

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلـــى 
عاهل المملكة العربية الســـعودية خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك وســـمو ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء فـــي البرقيتيـــن عـــن خالـــص تعازيهمـــا 
وصـــادق مواســـاتهما ألخيهمـــا خـــادم الحرميـــن 
الشريفين في وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة 

دالل بنت ســـعود بن عبدالعزيز آل ســـعود )رحمها 
هللا(، داعييـــن المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواســـع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، 
وأن يلهـــم األســـرة المالكة الكريمـــة جميل الصبر 
وحســـن العـــزاء. كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الـــوزراء برقية تعزية 
مماثلة إلى أخيه ولـــي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

البحرين تعزي السعودية في وفاة دالل بنت سعود
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صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم بقانـــون رقم )23( لســـنة 2021 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الطفـــل 
الصادر بالقانون رقم )37( لســـنة 2012، 

جاء فيه:

المادة األولى:

تحـــل عبـــارة “وزارة التربيـــة والتعليـــم” 
اإلنســـان  حقـــوق  “وزارة  عبـــارة  محـــل 
والتنميـــة االجتماعية” وعبـــارة “بوزارة 
التربيـــة والتعليم” محل عبـــارة “بوزارة 
حقوق اإلنســـان والتنميـــة االجتماعية” 
أينمـــا وردت في الفصل األول من الباب 
الثالـــث والمـــادة )63( من قانـــون الطفل 

الصادر بالقانون رقم )37( لسنة 2012.
وتحـــل عبارة “وزيـــر التربيـــة والتعليم” 
اإلنســـان  حقـــوق  “وزيـــر  عبـــارة  محـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة” وعبـــارة “لوزير 
التربيـــة والتعليـــم” محـــل عبـــارة “لوزير 
حقوق اإلنســـان والتنميـــة االجتماعية” 
أينمـــا وردت في الفصل األول من الباب 

الثالث من ذات القانون.

المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
- كٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا 
القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل بعض أحكام قـانـون الطفـل

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
الـــدور البـــارز والحيـــوي الـــذي يلعبـــه القطـــاع المالـــي والمصرفـــي كأحـــد 
القطاعـــات الحيويـــة المهمة المســـاهمة في دعم النمو االقتصـــادي، والدفع 
بعجلـــة التنمية االقتصاديـــة من خالل خلق مزيد من الفرص االســـتثمارية 
الواعدة وإســـهاماتها في العديد من المشروعات والبرامج التنموية، منوًها 
بما يحظى به هذا القطاع من اهتمام عبر توفير البيئة المناســـبة والداعمة 
لـــه. جاء ذلك لدى اجتماع الوزير أمس عـــن ُبعد مع الرئيس التنفيذي لبنك 
ســـتاندرد تشـــارترد الشـــرق األوســـط والبحرين بطرس كلنك، حيث أشـــاد 
بإســـهامات المؤسســـات المالية والمصرفية ودورها الفاعل في دعم جميع 
القطاعات التي من شـــأنها رفد التنمية االقتصادية، منوها بحرص المملكة 
على استمرار تعزيز دور هذه المؤسسات بما يحقق األهداف المرجوة. كما 
جرى خالل االجتماع اســـتعراض عدد من القضايا ذات االهتمام المشـــترك، 

ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

وصـــل إلى البـــالد، رئيس جمهورية قبـــرص نيكوس أناستاســـيادس، أمس 
فـــي زيارة يلتقـــي فيها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وكان فـــي اســـتقباله لـــدى وصوله مطار البحريـــن الدولي، وزيـــر الخارجية 
عبداللطيف الزياني، ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة رئيس بعثة الشرف 

أيمن المؤيد ومحافظ المحرق سلمان بن هندي، وعدد من المستقبلين.

خلق مزيد من الفرص االستثمارية الواعدة

رئيـس قبـرص يصـل إلى البـالد

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي وضعت البحرين بصدارة العمل اإلنساني

البحـريــن أول دولـة عربيـة تصـل قنـدهــار

“األطبــاء” تشــكر ســموه: الصفــوف األماميــة ســتواصل بــذل الغالــي والنفيــس

ــى أفــغــانــســتــان ــ وصــــول الــشــحــنــة الـــرابـــعـــة مـــن الــمــســاعــدات إل

ثمنت جمعية األطباء تخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمــل التطوعــي، وللعــام الثاني على التوالــي، للكــوادر البحرينية بالصفوف 
األمامية في مواجهة جائحة كورونا، في تقدير جديد لعطاءات العاملين في 
الصفوف األمامية من أطباء وممرضين وفنيين ومتطوعين، وإخالصهم في 

عملهم، وتفانيهم في خدمة سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين.

غـــادة  الجمعيـــة  ونوهـــت رئيســـة 
القاســـم بتخصيـــص هـــذه الجائزة 
مـــرة أخرى هذا العـــام لتكريم هذه 
تقدمـــه  بمـــا  واالحتفـــاء  الكـــوادر 
من عطـــاءات وتضحيـــات، معربة 
عن شـــكرها لســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
علـــى رعايتـــه الكريمـــة المتواصلة 
التخطيـــط  وحســـن  للجائـــزة، 
كان  التـــي  الحكيمـــة،  والرؤيـــة 
لهـــا األثـــر البالغ فـــي نجاحهـــا منذ 
انطالقتها األولى في العام 2011.

االحتفـــاء  إن  القاســـم  وقالـــت 
بالكـــوادر الوطنيـــة فـــي الصفوف 
األماميـــة مـــن شـــأنه شـــحذ هممها 
وطاقاتهـــا لمواصلـــة تقديـــم أروع 
األمثلـــة فـــي التفانـــي واإلخـــالص 
للقيـــادة والوطـــن، ومواصلـــة أداء 
مهمتهـــا اإلنســـانية التـــي كان لهـــا 
أثرهـــا الواضـــح فـــي تقليل نســـب 
اإلصابات والوفيات، والتوسع في 
تقديم العـــالج واللقاحـــات، لتتبوأ 
مملكـــة البحريـــن صـــدارة التقارير 
ولتصبـــح  الصلـــة،  ذات  الدوليـــة 
نموذًجـــا في ُحســـن إدارة األزمات 

والطوارئ.

وأضافـــت أن هذا التكريم “رســـالة 
تقديـــر وشـــكر نعتـــز بهـــا، وتدفعنا 
واإلســـهام  العطـــاء  لمواصلـــة 
الســـلبية  التداعيـــات  تقليـــل  فـــي 
للجائحـــة على العديد مـــن الفئات 
المجتمع، الســـيما األكثر احتياًجا، 
وأن نكـــون المثـــال األكثر وضوحا 
االجتماعـــي  التضامـــن  قيـــم  عـــن 
فـــي مملكتنـــا العزيـــزة”، الفتة إلى 
تتـــوزع  التـــي  الجائـــزة  شـــمولية 
علـــى فئـــات األفـــراد والجمعيـــات 
والفـــرق التطوعية، والمقيمين من 
جميـــع الجنســـيات القائميـــن على 

أعمـــال تطوعيـــة تخـــدم المجتمع 
البحريني.

وأكدت أن استمرارية هذه الجائزة 
رغـــم رغـــم التحديـــات والظـــروف 
التي فرضتها جائحة كورونا تؤكد 
مـــدى إصـــرار القائميـــن عليها على 
القيام بدورهم الوطني المسؤول، 
وضعـــت  الجائـــزة  أن  خصوصـــا 
صـــدارة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
خارطـــة وقائمـــة العمل اإلنســـاني 
ضمـــن  وأضحـــت  والتطوعـــي، 
المبادرات الرفيعة، المســـاهمة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
لألمـــم المتحدة، وتلـــك من األمور 

المتميزة للمبادرات البحرينية.
ونوهـــت رئيســـة جمعيـــة األطباء 
خصوصا بشباب وشابات البحرين 
الذيـــن لم يتـــرددوا فـــي االنضمام 

لفرق التطوع في مختلف األجهزة 
واألهليـــة  الرســـمية  والمواقـــع 
والتجاريـــة، ومـــا بذلـــوه ويبذلونه 
مـــن جهـــود داعًمـــا لعمـــل الكـــوادر 
األماميـــة، ومســـاعدة فـــي ضمـــان 
تنفيذ اإلجـــراءات واالشـــتراطات 
والتدابيـــر االحترازيـــة التـــي يتـــم 
تطبيقها لمكافحة الجائحة، مؤكدة 
أهميـــة هـــذه الجائـــزة فـــي غـــرس 
قيـــم العمـــل التطوعي فـــي نفوس 
وتشـــجيعهم  والناشـــئة  الشـــباب 
المضمـــار،  هـــذا  خـــوض  علـــى 
باعتبـــاره مطلًبـــا دينًيـــا وأخالقًيـــا 
وإنســـانًيا تقوم عليه أعمدة نهضة 

المجتمعات وتطورها.
وقالـــت إن جمعيـــة األطباء معنية 
بدعـــم التوجهـــات العامـــة لجائـــزة 
علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي فـــي 
نشـــر الوعـــي بأهميـــة وأثـــر العمل 
المجتمـــع  نمـــاء  فـــي  التطوعـــي 
وطنيـــة،  كمســـؤولية  وتطـــوره 
الخطـــط  مـــن  مزيـــد  ووضـــع 
االستراتيجية والبرامج اإلعالمية 
والتوعيـــة لنشـــر ثقافـــة التطـــوع؛ 
مـــن أجـــل بنـــاء مجتمـــع متحـــاب 
الشـــباب  وتشـــجيع  ومترابـــط، 
علـــى تقديـــم حلـــول مبتكـــرة مـــن 
تســـاهم  تطوعيـــة  أعمـــال  خـــالل 
في مواجهـــة التحديات واألزمات 
وتفعيـــل دور الشـــباب فـــي مجال 

العمل التطوعي ونشر ثقافته.

الجفير - جمعية األطباء

سمو الشيخ عيسى بن علي

غادة القاسم

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتمراًرا لتنفيـــذ توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثية عاجلة إلى أفغانســـتان، 
وبمتابعـــة من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة، أعلن األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد عـــن وصـــول الشـــحنة 
الرابعة من المســـاعدات اإلنسانية إلى مطار قندهار، 
وهـــي أول شـــحنة إغاثيـــة عربيـــة تصـــل إلـــى مطار 

قندهار.
وتوجـــه بخالـــص الشـــكر والتقدير إلى جاللـــة الملك 
على توجيهاته الســـامية بدعم الشـــعب األفغاني في 
هـــذه الفتـــرة التي يمـــرون بهـــا، مثمًنا الدعـــم الكريم 
الذي تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
من قبل الحكومة الرشـــيدة بقيادة ولي العهد األمين 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًدا بجهـــود ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة في قيـــادة العمل 
اإلنســـاني الذي تقـــوم به المؤسســـة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أن  الســـيد  وأضـــاف 
اإلنســـانية أرسلت 4 شحنات إغاثية احتوت جميعها 
علـــى المواد الطبية والغذائيـــة واإلغاثية الضرورية، 
ضمن مســـاعي الخير لمملكة البحرين ومد يد العون 

للمحتاجين في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الشحنة الرابعة تحتوي على المواد  «

الطبية واإلغاثية والغذائية الضرورية التي هم في 
أمس الحاجة لها للتخفيف من المعاناة التي يمر بها 

الشعب األفغاني الشقيق في الفترة الراهنة.

وضع خطة وطنية لسوق العمل كل 4 سنوات 
مرســوم ملكــي يجيــز وضــع حد أقصــى للعــدد اإلجمالــي لتصاريــح العمل

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بتعديـــل   2021 لســـنة   )21( رقـــم  بقانـــون 
بعض أحكام القانون رقم )19( لسنة 2006 

بشأن تنظيم سوق العمل، جاء فيه:

المادة األولى:

ُيســـتبدل بنص البند )1( مـــن الفقرة )أ( من 
المـــادة )4( مـــن القانـــون رقـــم )19( لســـنة 
2006 بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمـــل، النص 

اآلتي:
1. تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة بشـــأن ســـوق 
االســـتراتيجية  تتضمـــن  والتـــي  العمـــل 

والسياســـة العامـــة بشـــأن تشـــغيل العمالة 
الوطنية واألجنبية.

وتضـــع الوزارة المعنية بشـــؤون العمل في 
القطاع األهلي، بالتنســـيق مع الهيئة وبعد 
موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك 
بمراعـــاة توجه الدولة بشـــأن ســـوق العمل 
وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ويجـــب عليهـــا وضع هذه الخطـــة كل أربع 
ســـنوات، ويجوز عنـــد االقتضـــاء إعدادها 
لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة 

الرسمية.
ويجـــوز أن تتضمن تلـــك الخطة وضع حد 
أقصـــى للعـــدد اإلجمالـــي لتصاريـــح العمل 
التـــي تصدرهـــا الهيئـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة 

معينة ســـواء في كافـــة قطاعات العمل أو 
وفًقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي”.

المادة الثانية:

ُيلغـــى البند )1( من الفقرة )أ( من المادة )7( 
والبند )8( من الفقرة )أ( من المادة )12( من 
القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم 

سوق العمل.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌّ 
فيما يخصـــه - تنفيذ أحكام هـــذا القانون، 
وُيعمـــل به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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العزيمـــة  ذوي  مـــن  الطلبـــة  عـــاد 
وخططهـــم  برامجهـــم  لتطبيـــق 
الدراســـية بالحضـــور الفعلـــي في 
مـــدارس الدمـــج الحكوميـــة، مـــع 
الجديـــد  الدراســـي  العـــام  بـــدء 
2021 - 2022، بنـــاًء علـــى رغبات 
أوليـــاء أمورهم، وســـط إجراءات 
دقيقـــة وشـــاملة مـــن المختصيـــن 
بـــوزارة التربية والتعليـــم، لضمان 
تقديـــم أفضل الخدمـــات التربوية 
لقـــدرات  المالئمـــة  والتعليميـــة 
هؤالء األبناء وظروفهم الصحية، 
البرامـــج  توفيـــر  عـــن  فضـــالً 
التعليمية التفاعلية المباشـــرة عبر 

المنصات االفتراضية.
بالتربيـــة  المختصـــون  وحـــرص 
الخاصـــة بالمـــدارس علـــى اتبـــاع 
الـــواردة  التعليمـــات واإلرشـــادات 
المدرســـية  العـــودة  دليـــل  فـــي 
الـــذي أصدرته الوزارة، والمتســـق 
الوطنـــي  الفريـــق  توجيهـــات  مـــع 
بمـــا  لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
فيها تنظيم وتهيئة البيئة الصفية 
للتباعـــد  المعتمـــد  المعيـــار  وفـــق 
دروس  وتجهيـــز  االجتماعـــي، 
رقميـــة متنوعـــة للطلبـــة الراغبين 
فـــي التعلـــم عـــن ُبعـــد، واســـتمرار 

تنفيذ البرامج السلوكية والنفسية 
المتخصصـــة  واألكاديميـــة 
المناســـبة،  والمنصـــات  بالوســـائل 
والعنايـــة الفائقة بما يتعلق بصحة 

وسالمة الطلبة.
وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت معلمة 
صف التوحد في مدرسة عقبة بن 
نافع االبتدائية للبنين منال ربيعة 
إنهـــا بـــدأت باســـتقبال طلبتها في 
صف )أبطال التحدي(، مشيرًة إلى 
أنه من ضمن استعدادات المدرسة 
قامت هي وزميالتها من المعلمات 
المختصات بإعداد جدول دراسي 
لهـــذه الفئـــة مـــن الطلبة، يتناســـب 
مع األوضاع االســـتثنائية الحالية، 
مـــع وضـــع مجموعـــة مـــن الخطط 
التعليـــم  الســـتمرارية  البديلـــة 
فـــي حـــال تغيـــر األوضـــاع وفـــق 
وذلـــك  الضوئيـــة،  اإلشـــارة  آليـــة 
المباشـــر  والتواصـــل  بالتنســـيق 
المســـتمر مـــع أوليـــاء األمـــور قبل 
لتحديـــد  الدراســـي،  العـــام  بـــدء 
أبنائهـــم  واحتياجـــات  رغبـــات 
والذيـــن  والتعليميـــة،  التربويـــة 
عبروا عن امتنانهـــم وثنائهم على 
جهود الوزارة في استدامة تعليم 

أبنائهم في ظل هذه الظروف.

ذوو العزيمة يعاودون تطبيق برامجهم الدراسية بالحضور الفعلي
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أعـــادت وزارة التربية والتعليم افتتاح 
عـــدد مـــن المـــدارس التي تـــم إخالؤها 
ســـابًقا تنفيـــًذا لقـــرار مجلس الـــوزراء، 
الســـتكمال عملية صيانتهـــا، وذلك بعد 

تأهيلها بالصورة المطلوبة
وقـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
الـــذي  للدعـــم  تأكيـــًدا  إنـــه  النعيمـــي، 
تجـــده المســـيرة التعليميـــة مـــن قيادة 
الخطـــط  إطـــار  وفـــي  الملـــك،  جاللـــة 
بمشـــروع  المتصلـــة  االســـتراتيجية 
تطوير الهيكل المؤسســـي للوزارة، فإن 
العمـــل جاٍر علـــى تنفيذ خطة إنشـــائية 
شـــاملة علـــى مدى 10 ســـنوات، تراعي 
المحافظـــات،  مختلـــف  احتياجـــات 
وتلبي متطلبات المشروعات التعليمية 
التطويرية، متضمنًة إنشاء 18 مدرسة 
جديـــدة، و23 مبنـــى أكاديمًيـــا جديـــًدا 
بمدارس قائمة، مع تطوير منشـــآت 65 
مدرســـة قائمـــة بإمكانـــات تعينها على 
االرتقـــاء بخدماتهـــا التعليميـــة، وذلـــك 

بكلفة قدرها 131 مليون دينار.
الخطـــة  هـــذه  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
 ،2030 إلـــى  تمتـــد  التـــي  اإلنشـــائية 
مملكـــة  اهتمـــام  ســـياق  فـــي  تأتـــي 
الدراســـي  المقعـــد  بتوفيـــر  البحريـــن 

للجميـــع، وزيـــادة الطاقة االســـتيعابية 
واالرتقـــاء  المدرســـية،  للمؤسســـات 
المســـتمر بالخدمات التعليمية المقدمة 
يواكـــب  بمـــا  المناطـــق،  مختلـــف  فـــي 
المســـتجدات والتطـــورات فـــي الحقل 

التربوي.
زيـــارات  هامـــش  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
ميدانيـــة قام بها الوزير إلى مدرســـتي 
والحـــورة  للبنيـــن،  االبتدائيـــة  باربـــار 
الثانويـــة للبنات، إذ اّطلع على منشـــآت 
المدرســـتين ومرافقهما، وما تتضمنانه 
لتقديـــم  وتجهيـــزات  إمكانـــات  مـــن 
الخدمـــة التعليميـــة في أفضـــل صورة، 
بمـــا فـــي ذلـــك الصفـــوف والمختبـــرات 
العلمية المصممة وفق معايير حديثة.

المحـــرق  مدرســـة  الوزيـــر  زار  ثـــم 
االبتدائية للبنات، لالطالع على مبناها 
األكاديمـــي الجديـــد، الـــذي أضيف إلى 
قدراتهـــا،  لتعزيـــز  المدرســـة  منشـــآت 
مســـتوى  علـــى  تجهيـــزات  متضمًنـــا 
التعليميـــة،  بالخدمـــة  لالرتقـــاء  عـــال، 
وتخلل ذلك مشـــاركة الوزير في حصة 
افتراضيـــة هنأ خاللهـــا الطالبات بالعام 
التوفيـــق  متمنًيـــا  الجديـــد،  الدراســـي 

والنجاح للجميع.

إنشاء 18 مدرسة جديدة في غضون 10 سنوات

“التنميـــة السيــاسيـــة” يطلـــق “نهـــج”
أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن فتح باب التسجيل للبرنامج “نهج”، الذي 
يتناول عبر مجموعة من الحلقات النقاشية المركزة النهج اإلصالحي لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من مختلف النواحي، حيث يمكن 
للجمهــور الذيــن تتوافــر لديهم الرغبة والشــروط الخاصة بالبرنامج التســجيل عبر 
موقــع المعهــد اإللكترونــي )bipd.org(، وذلك بمناســبة اليوم الدولــي للديمقراطية 

الذي يصادف 15 سبتمبر.

وبهذه المناسبة صرحت المدير التنفيذي 
السياســـية  للتنميـــة  البحريـــن  لمعهـــد 

إيمـــان جناحي بأن برنامـــج “نهج”، الذي 
ســـتبدأ أولـــى فعالياتـــه في 19 ســـبتمبر 
الجـــاري، يعتبـــر برنامًجا متميـــًزا وفريًدا 
واألول من نوعـــه، كونه برنامًجا تعليمًيا 
وتحليلًيا يتناول، عبر جلســـات نقاشـــية 
متخصصـــة، النهـــج اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملـــك، وأبعـــاده السياســـية والقانونيـــة 
ودوره  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
فـــي التحـــول الديمقراطـــي والتحديـــث 

السياسي لمملكة البحرين. 

وأضافـــت أن البرنامج يهدف إلى تزويد 
المشـــاركين بالمعلومـــات والمبـــادئ التي 
لجاللـــة  اإلصالحـــي  النهـــج  اعتمدهـــا 
الملـــك في مختلـــف المجـــاالت، وتأهيل 
التحليـــل  مهـــارات  فـــي  المشـــاركين 
المســـتقبل  واستشـــراف  السياســـي 
السياســـي، وتكوين كوادر وطنية قادرة 
علـــى إثراء العمـــل السياســـي البحريني، 
بـــاألدوات  المشـــاركين  دعـــم  وأخيـــًرا 
والمهارات الالزمة في التعامل اإليجابي 

مع العمل السياسي.
الشـــروط  بعـــض  جناحـــي  وأوضحـــت 
الواجـــب توافرهـــا للراغبين بالتســـجيل 
في البرنامـــج، وهي: أن يكـــون بحريني 
الجنســـية وحاصاًل على شهادة جامعية، 
وأال يقـــل عمره عن 30 عاًمـــا، وأن يلتزم 

بالحضـــور فـــي البرنامـــج بمـــا ال يقل عن 
75 % الجتيـــاز البرنامج، إضافة لتقديم 
المشارك بحًثا علمًيا في نهاية البرنامج.

وعـــن المخرجـــات المتوقعـــة للبرنامـــج، 
فـــي  المشـــاركين  أن  جناحـــي  ذكـــرت 
البرنامـــج سيكتســـبون خلفية سياســـية 
النهـــج  عـــن  واقتصاديـــة  واجتماعيـــة 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك، إلـــى جانـــب 
خلق كـــوادر وطنية مؤهلة في الجوانب 
واالجتماعيـــة،  والقانونيـــة  السياســـية 
والتركيـــز علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
كنهج مســـتمر فـــي التحديث السياســـي 

والقانوني في مملكة البحرين. 
 6 يشـــمل  البرنامـــج  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مـــن  نخبـــة  يقدمهـــا  رئيســـة،  محـــاور 
األكاديمييـــن، المحور األول حول تاريخ 
مملكة البحرين الحديث، فيما سيتضمن 
المحـــور الثاني “ميثاق العمـــل الوطني.. 

خطـــوة فـــي طريـــق التحديـــث الوطني 
الشامل” و “أثر مشاركة المرأة في عملية 
التحـــول الديمقراطـــي”، والمحور الثالث 
ســـيكون عن “البعد االجتماعي للمشروع 

اإلصالحي”.
وأضافـــت أن المحور الرابع من البرنامج 
ســـيتناول “البعـــد االقتصادي للمشـــروع 
الخامـــس  المحـــور  أمـــا  اإلصالحـــي”، 
فســـيتناول “الســـياق القانوني للمشروع 

اإلصالحي”.
لمعهـــد  التنفيـــذي  المديـــر  واختتمـــت 
البحرين للتنمية السياسة بتأكيد تواصل 
الدور الذي يقوم بـــه المعهد، وبما يحقق 
الرؤية الســـديدة لجاللة الملك في تعزيز 
العمـــل السياســـي فـــي مملكـــة البحريـــن 
ضمـــن األطر والثوابت الوطنية، وتأهيل 
الكوادر الوطنية الشابة، وبما يتوافق مع 

دستور مملكة البحرين وقوانينها.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

تسليط الضوء على 
“الميثاق” وأبعاده 

السياسية والقانونية 
واالقتصادية

مؤتمر “الثورات” يجتذب مشاركين من 120 جامعة و40 دولة
ــة ــة محكمــــ ــة علميــــ ــاد 50 ورقــــ ــة”... واعتمـــــ ــه “األهليـــــ تنظمـــــ

تحـــت رعايـــة الرئيـــس المؤســـس رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة األهليـــة، تنطلق 
صبـــاح األربعـــاء المقبل فعاليـــات المؤتمر 
االقتصاديـــة  للثـــورات  للثـــورات  الدولـــي 
 ،)ICGER 2021( عصر االقتصـــاد الرقمي(
وخبـــراء  علمـــاء  المؤتمـــر  يســـتقطب  إذ 
وباحثيـــن  وأكاديمييـــن  اقتصادييـــن 
ومختصين من نحو 120 جامعة ومؤسسة 
علميـــة أو بحثيـــة موزعين علـــى أكثر من 
40 دولـــة فـــي العالم.وأوضحت مســـاعدة 
والتســـويق  اإلعـــالم  لشـــؤون  الرئيـــس 
أن  الشـــيراوي  ثائـــرة  العامـــة  والعالقـــات 
الســـمعة التي حققها المؤتمر في جاذبيته 
العلمـــاء  مـــن  واســـعة  شـــريحة  واهتمـــام 
والمفكريـــن والمختصين بالمشـــاركة فيه، 
تؤكد المكانة العلمية المتميزة والمتنامية 
لمملكة البحرين على المستويين اإلقليمي 

والعالمـــي، إذ تمثـــل المملكـــة اليوم بفضل 
حكمـــة قيادتهـــا مركـــزا جاذبـــا للمؤتمرات 
والفعاليـــات العالمية، كما يعبر النجاح عن 
تميـــز الجامعـــة األهليـــة وســـمعتها الطيبة 

داخل مملكة البحرين وخارجها.
الجامعـــة  أن  إلـــى  الشـــيراوي  وأشـــارت 
تنظـــم المؤتمـــر المهم والحيوي بالشـــراكة 

األكاديميـــة  الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع 
كالجامعـــة  واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة 
األردنية فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية، 
فـــي  المعتمديـــن  المحاســـبين  وجمعيـــة 
ومجموعـــة   )ACCA( المتحـــدة  المملكـــة 
)البركـــة( المصرفية وجمعية االقتصاديين 
البحرينيـــة، وكالهما من مملكـــة البحرين، 

الفتـــة إلـــى أن المؤتمـــر يعقد في نســـخته 
األولـــى هـــذا العـــام مســـلطا الضـــوء علـــى 
Artificial inel- )دور الـــذكاء االصطناعـــي 

egance( في عصر االقتصاد الرقمي على 
تحقيـــق أهـــداف االســـتدامة المالية، وهو 
الموضوع الذي يحظى باهتمام واسع من 

المؤسسات المالية واألكاديمية.
للمؤتمـــر  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
عبدالمطلـــب الســـرطاوي مالحظة تصاعد 
مطـــرد في أعـــداد الباحثيـــن والمختصين 
المهتمين بالمشـــاركة في المؤتمر وحضور 
فعالياته، إذ يشـــارك أساتذة وباحثون من 
نحو 120 جامعة مؤسسة بحثية من أكثر 
مـــن 40 دولـــة حـــول العالـــم، فيمـــا تم عن 
اعتماد 50 ورقـــة علمية محكمة من لجنة 
التحكيـــم المختصة من بين أكثر من 200 
ورقـــة علمية تم ترشـــيحها للمشـــاركة في 

فعاليات المؤتمر.

المنامة - الجامعة األهلية

عبدالمطلب السرطاويثائرة الشيراوي

فيديو “^”: الجامعة األهلية ال تخّرج الطلبة لوظائف مندثرة بسوق العمل
الحواج ألولياء األمور: ال تسلكوا الطريق السهل وأبناؤكم لهم حق الحصول على التعليم المتميز

إيمان جناحي

االثنين 13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 - العدد 4717

تبــوأت الجامعــة األهليــة موقعــا متقدمــا بيــن جامعــات العالم بحســب التصنيف 
الســنوي الذي تنشــره مؤسســة )التايمز( العالمية؛ لتكون الجامعة األهلية األولى 
محليــا والثالثــة عشــرة عالميــا فــي مؤشــر جــودة التعليــم اســتنادا إلــى أهــداف 

التنمية المستدامة.

جـــاء ذلـــك في حديث أدلى بـــه الرئيس 
المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة 
“البـــالد”  لــــ  الحـــواج  عبـــدهللا  األهليـــة 
بمناســـبة العودة للدراســـة، أكـــد فيه أن 
الجامعـــة أتمت اســـتعداداتها الحتضان 

أبنائها وبناتها الطلبة. 
وقـــال ”بمناســـبة بـــدء العـــام الدراســـي 
الجديد وعودة الطلبة للجامعات، أتقدم 
بالتهنئـــة لكل الطلبة الذين ُقبلوا في أي 
مـــن الجامعـــات، وأخـــص بالذكـــر طلبـــة 
الجامعة األهليـــة، وأود التأكيد للجميع، 
التأســـيس  منـــذ  األهليـــة  الجامعـــة  أن 
حتـــى اآلن تؤمـــن إيمانـــا تامـــا بضرورة 
جـــودة التعليـــم، وهـــذا مـــا يميزهـــا، كما 
تهتـــم الجامعة بـــأن تكـــون كل برامجها 
ملبية الحتياجات ســـوق العمل وعملية 

التنمية عموما”.
وأضـــاف ”أود التأكيـــد أننـــا فـــي العـــام 
٢٠٢١ وحســـب تصنيـــف مجلة )التايمز( 
للتعليم العالي، فيما يســـمى باالستدامة 
وتأثير الجامعات في مجتمعها، حققت 
الجامعـــة األهليـــة موقعا مهمـــا ومتميزا 
المســـتوى  علـــى   ١٣ رقـــم  نحـــن  جـــدا، 

العالمـــي بيـــن أكثـــر مـــن ١٥٠٠ جامعـــة، 
جـــودة  فـــي  وعربيـــا  محليـــا   ١ ورقـــم 
التعليـــم، أما على مســـتوى المؤسســـات 
األخرى، فتقع الجامعة األهلية في أعلى 
3 % مـــن المؤسســـات علـــى المســـتوى 

العربي، وهذا ما نفخر ونعتز به”.
وكانت الجامعة قد حصلت مسبقا على 

كل االعتمادات المحلية والعالمية.
اعتمـــاد  علـــى  ”حصلنـــا  الحـــواج  وأكـــد 
المؤسســـي،  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
واعتمـــاد هيئة جودة التعليم والتدريب 
فـــي البحريـــن لـــكل برامجنا الدراســـية، 
وحصلت برامـــج كلية تقنية المعلومات 
الثالثـــة  مســـتوياتها  فـــي  أخيـــرا، 
البكالوريوس والماجســـتير والدكتوراه، 
على تقدير جدير بالثقة من هيئة جودة 
التعليـــم والتدريب، وهي أول 
فـــي  جامعـــة 

البحرين تحصد هذا التقدير”.
وتقـــدم الجامعة األهلية منحا دراســـية 
جزئيـــة للمتفوقيـــن وأصحـــاب الهمـــم، 
إضافة لكونهـــا جامعة صديقـــة لليتيم، 
وداعمـــة ألفـــكار وإنجـــازات المبدعين، 
وتؤكـــد الجامعـــة األهليـــة حرصها على 
تخريـــج منافســـين أقويـــاء فـــي ســـوق 
العمـــل، مواكبيـــن للمســـتجدات المهنية 

والتقنية.
ألوليـــاء  رســـالة  الحـــواج  وجـــه  كمـــا 
األمور قائال ”ال تســـلكوا الطريق السهل 
والبســـيط للحصـــول على الشـــهادة، بل 
ليكـــن طريقكـــم الحصول علـــى التعليم 
الجيد والمتميـــز ألبنائكم وليس الورقة 
فقط، وإذا أردتم أن تتأكدوا من 
الجيـــد والمتميز  التعليم 
نرحـــب  نحـــن 

بكـــم فـــي جامعتكـــم الجامعـــة األهليـــة 
الحاصلة على أعلى معايير التصنيف”.

وشـــدد علـــى أن الجامعة ال تعـــّد الطلبة 
لوظائف مندثرة أو ســـتندثر من ســـوق 
عنـــد  دورهـــا  ينتهـــي  ال  لذلـــك  العمـــل، 
تخرجهـــم وإنمـــا تالحقهـــم وتعاضدهم 
في ســـوق العمل، مستدال بالتحول إلى 
التعليـــم االفتراضـــي التفاعلي الســـريع 
فـــي بـــدء جائحـــة كورونـــا، إذ انتقلـــت 
الجامعة األهلية من التعليم المباشر إلى 
التعليم االفتراضي في ســـاعات قالئل، 
عن طريـــق البنى التحتية التكنولوجية 
الفائقة التي تتمتع بها الجامعة األهلية، 
وكانت من أولى الجامعات عالميا التي 
حققـــت هـــذا النجـــاح في هـــذا المجال، 
داعيا أولياء األمور لالســـتثمار األسمى 
في أبنائهم وهو التعليم العالي المتميز.

حوراء مرهون

عبدالله الحواج

طلبة بالجامعة

“األهلية” األولى 
محليا والـ 13 عالميا 

في جودة التعليم
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
امـــس  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
فيصل الما، الذي أهداه نســـخة 
من كتابه “مدخل البحث العلمي 

في علوم الرياضة”.
وأثناء اللقاء، أشاد الوزير بجهود 

المـــا فـــي إعـــداد وإصـــدار هـــذا 
الكتـــاب، الذي يتضمن معلومات 
مهمـــة عن مناهج البحث العلمي 
مثمًنـــا  وأهميتـــه،  ومراحلـــه 
جهـــوده المبذولـــة، ومتمنًيـــا لـــه 

دوام التوفيق والنجاح.

تحـــت رعاية قائد خفر الســـواحل 
اللواء الركن بحري عاء ســـيادي، 
افتتـــح نائب قائد خفر الســـواحل 
صبـــاح  الغتـــم  جاســـم  العميـــد 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  دورة  أمـــس 
الـــرادار،  األولـــى، ودورة مشـــغلي 
التدريـــب  بجنـــاح  المنعقدتيـــن 
البحري، بمشـــاركة عدد من ضباط 

قيادة خفر السواحل.
وفي مســـتهل حفل االفتتاح ألقى 
نائـــب قائـــد خفـــر الســـواحل كلمة 
أشـــار فيها إلـــى أهداف الـــدورات 
التي تعتبر ضمن المسار التأهيلي 
المعتمد للضباط لرفع كفاءتهم، إذ 
تعقد دورة اللغـــة اإلنجليزية لمدة 

4 أســـابيع بالتعاون مع األكاديمية 
الملكية للشرطة، وتشمل التدريب 
على المهارات األساسية في اللغة 
مشـــغلي  دورة  أمـــا  اإلنجليزيـــة، 
الرادار فتمتد لـ 4 أســـابيع وتنقسم 
نظريـــة  األولـــى  مرحلتيـــن  إلـــى 
لمدة أســـبوعين، وتشـــمل المبادئ 
لنظـــام  والمتقدمـــة  األساســـية 
الرادار ومنظومة الســـياج األمني، 
فيمـــا تمتـــد المرحلـــة العمليـــة إلى 
التطبيـــق  وتتضمـــن  أســـبوعين 
الســـياج  منظومـــة  علـــى  العملـــي 

األمني بمركز العمليات البحرية.
فـــروع  رؤســـاء  االفتتـــاح  حضـــر 

جناح التدريب البحري.

الرميحي: “علوم الرياضة” يتضمن معلومات مهمة

افتتاح دورتي اللغة اإلنجليزية ومشغلي الرادار
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علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي في مكتبه امس محمد 
الحســـن، الـــذي أهداه نســـخة من 
كتـــاب “جامـــع محمد بن يوســـف 

الحسن”.
الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وأثنـــاء 

بجهود محمد الحســـن في خدمة 
المجتمـــع وإســـهاماته فـــي العمل 
الخيـــري، وإصـــداره هـــذا الكتاب 
المميز الذي يوثق مراحل وتاريخ 
إنشـــاء هذا الصرح اإلسامي وما 

يحتويه من خدمات ومرافق.

كتاب يوثق تاريخ “جامع محمد الحسن”

ال تدفعوا “العربون” لحجز الوحدة السكنية إال بشروط
اإلسكــــــان “تحمــــــر العيــــن” وتطلــــــق تحــذيـــرا لمستفيــــــدي “مــزايـــا”

بضـــرس قاطـــع، حـــذرت وزارة اإلســـكان 
المواطنيـــن الراغبيـــن فـــي االنتفـــاع مـــن 
برنامـــج “مزايا” إلـــى تجنب دفـــع المقدم 
الســـكنية  الوحـــدة  لحجـــز  “العربـــون” 
الطلـــب  اســـتيفاء  مـــن  التأكـــد  قبـــل 
لجميـــع االشـــتراطات والمعاييـــر الازمة 
والحصول على شهادة التأهيل من وزارة 
اإلســـكان، مشـــيًرة إلى أن الـــوزارة تخلي 
مســـؤوليتها عـــن أي تعاقـــدات أو دفعات 
مقدمـــة تتم قبل الحصول على الشـــهادة 

المذكورة.
مزايـــا  برنامـــج  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
ســـاهم منـــذ انطاقته العـــام 2013 حتى 
أغســـطس مـــن العـــام 2021 فـــي توفيـــر 
الســـكن المناســـب لعـــدد 8744 مســـتفيدا 

وفًقا آلخر تحديث للوزارة.
وفـــي تعريـــف برنامـــج مزايـــا الـــذي يعـــد 

مـــن أهـــم البرامـــج الحكوميـــة، فإنه أحد 
المبـــادرات التي تطرحها وزارة اإلســـكان 
بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص لتوفيـــر 
الســـكن االجتماعي للمواطنيـــن المدرجة 
أســـماؤهم علـــى قوائـــم االنتظـــار، وتقوم 
فكـــرة البرنامج على قيـــام المواطن الذي 
وحـــدة  بشـــراء  المعاييـــر  عليـــه  تنطبـــق 

ســـكنية مـــن خـــال حصوله علـــى تمويل 
مـــن أحد البنوك المشـــاركة، على أن تقوم 
الحكومـــة بتوفير الدعم المالي للمواطن، 
والمتمثـــل فـــي ســـداد الفـــارق بيـــن قيمة 
القســـط الفعلـــي لمبلـــغ التمويـــل المحـــدد 
مـــن قبل البنـــك الممـــول، وقيمة القســـط 
الشـــهري المســـتحق على المواطن والذي 

ال يتجاوز 25 % من راتب المواطن كحد 
أقصى.

اإلســـكانية  الطلبـــات  حصيلـــة  أن  يذكـــر 
المدرجة علـــى قوائم االنتظار بلغت نحو 
58 ألـــف طلب، وأن عدد الذين ســـتلمون 
عـــاوة بدل الســـكن يبلغـــون أكثر من 45 
ألف من المســـتفيدين وذلك بحسب آخر 
اإلحصـــاءات التي أخرجتها الـــوزارة في 

ردودها على أسئلة النواب.
وبينت الـــوزارة أن عدد طلبات الوحدات 
الســـكنية 50794 وعدد طلبـــات وحدات 
طلبـــات  وعـــدد   3647 التمليـــك  شـــقق 

قسيمة سكنية 2757.
وذكرت أن متوســـط االنتظـــار لكل طلب 
إســـكاني يختلـــف حســـب نـــوع الخدمة، 
فهنالك خدمات فورية يستطيع المواطن 
إنهـــاء اإلجـــراءات وتســـلم  مـــن خالهـــا 

الوحدة خال مدة ال تتجاوز 6 أشهر.

ارتفاع وفيات العمالة جراء االنتهاكات الحقوقية في قطر
ــي الــدوحــة ــوع فـ ــن ــم ــة م ــاعــي ــجــم ــة ال ــاوض ــف ــم ــق ال ــون: حـ ــبـ ــراقـ مـ

أكد األمين العام جمعية البحرين لمراقبة 
حقوق اإلنســـان فيصل فـــوالذ أن منظمة 
الفيفـــا تعطـــي قطـــر تنظيـــم بطولة وهي 
تعلـــم أن التشـــريعات قاصـــرة فـــي هـــذه 

الدولة.
وأفـــاد فـــي برنامـــج خـــاص بثـــه تلفزيون 
البحريـــن أمـــس، أن العمـــال الموجوديـــن 
فـــي قطر والذيـــن يفوق عددهـــم مليوني 
عامـــل، ال يوجـــد لديهـــم تنظيـــم عمالـــي 
وحتـــى العمالـــة القطرية البســـيطة العدد 
ليس لديها حقوق، ولم تنظم قطر إلى أي 

اتفـــاق يخص الحريات والحقوق النقابية 
لمنظمـــة العمل الدولية وال العربية وحتى 
حق المفاوضة الجماعية ممنوع في قطر.
وذكـــر أن العمال في فترة كورونا تأخرت 
أجورهم وتفشـــى المـــرض فيهم ووقعت 
ضحايـــا بينهم وعندما كانـــوا ينادون بأي 
حقوق بسيطة وسط هذه الجائحة كانوا 

يقمعون ويسفرون من دون تعويضات.
الريـــاض  مـــن  الدوليـــة  العاقـــات  خبيـــر 
ســـامي المرشـــد أكد فـــي “برنامج خاص” 
الذي بث عبـــر قناة البحرين للتحدث عن 
انتهاكات حقوق العمال في قطر أن قطر 

تتعمد التســـتر وإنكار الحقائق بخصوص 
وضع العمالة فيها.

وقـــال “دول الخليـــج لديها عمالة، لماذا ال 
يتم مهاجمتها؟! ألنها دولة منظمة ودول 
الخليـــج لم تتعـــرض ألي انتقادات دولية 
مـــا عـــدا قطـــر، الذيـــن يعتمدون التســـتر 

وإنكار الحقائق”.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  قـــال  وبـــدوره، 
االســـتراتيجية للشـــرق األوســـط ويليان 
وارد مـــن لندن “إن قطر لم تحل مشـــكلة 
معـــدالت الوفـــاة المرتفعـــة للعمالـــة، على 
الرغـــم مـــن ســـن تشـــريع جديـــد يضمـــن 

منـــح مـــا ال يقل عـــن 1000 ريـــال قطري 
فـــي الشـــهر باإلضافـــة إلـــى بـــدالت مالية 
أخـــرى، ولكـــن هـــذه لـــم تحـــل المشـــكلة 
المتمثلـــة فـــي معـــدالت الوفـــاة المرتفعة 
في صفوف العمالة مـــن مواطني النيبال 
وبنغاديـــش  وســـيريانكا  وباكســـتان 
والهنـــد ومعظمهم شـــباب وبصحة جيدة 
وتتـــراوح أعمارهم من 30 إلى 40 ســـنة، 
القطريـــة  الحكومـــة  أن  المفاجـــئ  ومـــن 
لـــم تفعل المزيـــد إلى تصحيـــح انتهاكات 
ســـابًقا  حدثـــت  التـــي  اإلنســـان  حقـــوق 

والعالم يراقبهم اآلن”.
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ــمــلــك ــة ال ــالـ ــن جـ ــ ــى الـــمـــرســـوم الــــصــــادر ع ــ اســـتـــنـــادا إلـ

فـــي إطار النهج اإلصاحي لعاهل الباد صاحب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
والذي يتضمن تأكيـــد تعزيز أركان دولة القانون 
حقـــوق  ومبـــادئ  قيـــم  وحمايـــة  والمؤسســـات 
اإلنســـان، وما توليه الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، من إجراءات 

لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون.
واســـتنادا إلـــى ما نـــص عليـــه المرســـوم الملكي 
الســـامي رقم )24( لسنة 2021 الصادر من جالة 
الملك، بشـــأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي 

يجيـــز للجهة المعنية بوزارة الداخلية “أْن تطلب 
مـــن قاضي تنفيـــذ العقاب أْن يســـتبدل بالعقوبة 
األصليـــة المحكـــوم بها قبـــل البدء فـــي تنفيذها 
عقوبـــة بديلة أو أكثر، بشـــرط أال يكون في ذلك 
خطر على األمن العام، وأن يكون المحكوم عليه 
قد أدى االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من 
المحكمـــة الجنائيـــة مـــا لـــم يكن من المســـتحيل 
العقوبـــات  تطبيـــق  تـــم  بهـــا...”،  الوفـــاء  عليـــه 
البديلـــة علـــى 30 شـــخصا من المحكـــوم عليهم، 
بعد اســـتيفاء دراســـة تلك الحـــاالت من مختلف 
النواحـــي االجتماعيـــة واالقتصاديـــة واألمنيـــة 
وفـــق القائمـــة التي أعدتهـــا إدارة تنفيذ األحكام 

بوزارة الداخلية.
وتـــم عـــرض األمر علـــى قاضـــي تنفيـــذ العقاب، 
والـــذي أصـــدر قـــراره بإبـــدال العقوبـــة الســـالبة 
للحريـــة علـــى المحكوم عليهـــم وإلزامهم ببعض 
مـــع  تتناســـب  التـــي  البديلـــة  العقوبـــات  أنـــواع 

ظروفهم.
وأشـــارت إدارة تنفيذ األحكام بـــوزارة الداخلية 
إلى أن المرسوم الملكي السامي، يفتح مجاالت 
قانـــون  أحـــكام  تطبيـــق  فـــي  للتوســـع  كثيـــرة 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلة الصـــادر عام 2017 
باعتبارهـــا خطوة أساســـية فـــي منظومة تأهيل 

المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ المحافظة الشمالية علي 
العصفـــور الفـــرع الثانـــي لمركـــز ريتـــش 
للســـلوك والتنميـــة، الـــذي يقـــدم الرعاية 
الســـلوك  مهـــارات  وتقويـــم  الصحيـــة 
والنطق لألطفـــال المصابيـــن باضطراب 
اســـتقاليتهم  وتعزيـــز  التوحـــد  طيـــف 
فـــي المهـــارات االجتماعيـــة والحياتيـــة 
لتحسين جودة حياتهم، بحضور رئيس 

جمعية التوحديين زكريا هاشم.
بالبرامـــج  الشـــمالية  محافـــظ  وأشـــاد 
يقدمهـــا  التـــي  والتأهيليـــة  التدريبيـــة 
المركـــز والذي تشـــرف عليـــه منى تدين، 
والحاصـــل علـــى االعتمـــاد الدولـــي، مـــا 
يعـــزز ثقة أوليـــاء األمور كونه يتماشـــى 
مـــع المعايير الدولية فـــي تطبيق أفضل 
الممارســـات العاجيـــة لتقويـــم قدراتهم 

مـــن  العديـــد  فـــي  مواهبهـــم  وصقـــل 
المجـــاالت. مـــن جانبهـــا، قدمت رئيســـة 
للمحافـــظ  الشـــكر  تديـــن  منـــى  المركـــز 
علـــى حرصه على رعايـــة افتتاح المركز 
وتشجيعه إلقامة مثل هذه المشروعات 
الصحية واإلنسانية التي تخدم شريحة 
مهمة في المجتمـــع البحريني، مبينة أن 
برامـــج مركـــز ريتـــش للســـلوك والتنمية 
تعمل على تعزيز استقالية الطفل التي 
تشـــمل مهـــارات التواصـــل االجتماعيـــة 

والمهارات الحياتية ألطفال هذه الفئة.
يشار إلى أن المحافظة الشمالية تتعاون 
مع جمعية التوحديين البحرينية إلشراك 
مجموعـــة من المصابيـــن بطيف التوحد 
مســـابقة  مـــن  الخامســـة  النســـخة  فـــي 
الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف البحرين هذا 
العام، كما ســـبق وأن قامت في السنتين 
الماضيتيـــن، بإشـــراك 30 مصاب بطيف 
التوحد مع أوليـــاء أمورهم ومتطوعين 

في المعسكر الشبابي الصيفي.

تابعت وزارة الصحة ما تم نشـــره من 
معلومـــات غير دقيقة، بشـــأن الوضع 
أحـــد مراكـــز  فـــي  لنزيليـــن  الصحـــي 
حســـن  وهمـــا  والتأهيـــل،  اإلصـــاح 
الســـنكيس،  وعبدالجليـــل  مشـــيمع 
معربـــة عـــن األســـف الشـــديد لمـــا تم 
تداولـــه مـــن تقارير مغلوطـــة، مؤكدة 
يتلقيـــان  المذكوريـــن  النزيليـــن  أن 
رعايـــة صحية متكاملـــة وذات جودة 
عالية خارج مركز اإلصاح والتأهيل، 
وتحـــت إشـــراف وزارة الصحـــة فـــي 

أحد المراكز العاجية المتخصصة.
ووفق توصيـــات األطباء المختصين 
بعـــاج الحالتيـــن، مثلهمـــا مثـــل بقية 
النزيـــان  يتلقـــى  كمـــا  المواطنيـــن، 

اتصـــاالت وزيارات مـــن ذويهما، وفق 
األنظمة واللوائح المعمول بها.

وذكرت الـــوزارة أن النزيلين يتلقيان 
آلالم  الطبيعـــي  والعـــاج  التأهيـــل 
المفاصل تحت إشراف طبي ومتابعة 

المختصين.
الصحـــي  بالوضـــع  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
للنزيل حســـن علي مشيمع )73 عاما(، 
والـــذي تتـــم متابعـــة حالتـــه بانتظام، 
فقد أجريت له العديد من المراجعات 
والفحوصات الطبية، وأثبتت األشعة 
التي أجريت له أخيرا استقرار حالته 
الصحيـــة فـــي مـــا يختـــص بالمـــرض 
العضال الـــذي كان يعاني منه، وعدم 

وجود أدلة على معاودة المرض.
جميـــع  أن  الفحوصـــات  أثبـــت  كمـــا 
األجهـــزة واألعضـــاء الداخلية للنزيل 

العامـــات  وأن  طبيعيـــة،  بحالـــة 
الحيوية والحالة الصحية مستقرة.

فـــي ســـياق متصل؛ وفـــي مـــا يتعلق 
بالوضـــع الصحي للنزيـــل عبدالجليل 
عبـــدهللا الســـنكيس )59 عامـــا(، يتـــم 
متابعـــة حالتـــه الصحيـــة والتأكد من 
يومـــي،  بشـــكل  الحيويـــة  معدالتـــه 
ويؤكد تقريره الطبي أن حالة الوعي 
معدالتهـــا  فـــي  الحيويـــة  وعاماتـــه 
الصحيـــة  حالتـــه  وأن  الطبيعيـــة، 

مستقرة.
وأكدت وزارة الصحة أنها تضع صحة 
المواطن في مقدمة أولوياتها، مهيبة 
بالجميـــع ضـــرورة عدم نشـــر وتداول 
معلومـــات غيـــر صحيحة، واســـتقاء 
المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الرســـمية 

وعدم ترديد الشائعات المغرضة.

“الصحة”: النزيالن يتلقيان التأهيل وعالج آالم المفاصل بإشراف طبيمحافظ الشمالية يرعى افتتاح ثاني فروع “ريتش لتنمية”
ما ُيتداول بشأن الوضع الصحي لمشيمع والسنكيس غير دقيقأفضل الممارسات العالجية لصقل مواهب التوحديين

المنامة - بنا
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قواعد تدريب الذاكرة مع تقدم العمر
مـــع تقـــدم العمر وزيادة المســـؤوليات والحرث في الملـــح من أجل لقمة 
العيش، تضربنا في بعض األحيان ســـياط النسيان، وتذبل الذاكرة دون 
قصـــد، فقـــد نرى شـــخصا ونتعرف عليه اليـــوم، ثم نصادفه بعـــد أيام أو 
شـــهور وتخوننا الذاكرة وتحولنا إلى أشالء ضائعة تتمزق، يقول لك أنا 
فالن الذي قابلته في المكان الفالني، وتشـــعر بشـــعاع الشـــمس يخترق 
الـــرأس من الخجل لعدم تذكره، وتركض خلف اســـمه الهارب منك دون 
جـــدوى.. عقولنـــا مثـــل الســـبورة، نكتب عليها شـــيئا ثم نمســـحه، وغالبا 

األسماء تهرب نحو التالشي والضياع.
عندما تســـمع فحيح النســـيان في رأســـك، تنهض من مكانك وتدور في 
الغرفة كالمروحة وتنتصب في رتابة تقطر السأم، لكن دعونا معا نتزود 
بنصائـــح وقواعد لتدريب الذاكرة، وكما جاءت في كتاب صغير وقديم 

جدا بعنوان “النسيان” للدكتور أحمد فؤاد األهواني.
ملخـــص القواعـــد كالتالي.. أوال اعزم النية علـــى الحفظ، فمثال، إذا قدم 
إليك شـــخص اســـمه مصطفـــى عبدالعـــال، فإنك قـــد تقول محييـــا إياه 
“تشـــرفنا” دون أن تهتـــم بالتقـــاط اســـمه، وهنا نيتك انصرفـــت من أول 

األمر لعدم تذكره، ثانيا انتبه إلى ما تحفظ، فإذا عقدت النية على تذكر 
مصطفـــى عبدالعال فســـوف تنتبه الســـمه، ألن االنتباه هو الســـبيل إلى 

الفهم، ثم الحفظ، ثم إلى التذكر أو عدم النسيان.
ثالثـــا اســـتعمل الصـــور الذهنيـــة مـــا أمكنك، فـــإن أردت تذكـــر مصطفى 
فاســـتحضر صورتـــه فـــي ذهنـــك، الحـــظ شـــكله ولونـــه، رابعـــا اربـــط ما 
تحفظ بغيره من معلوماتك الســـابقة، فإن أردت تذكر مصطفى فاربطه 
بصديقك الذي عرفك به، والمكان، فالذاكرة الجيدة التي ال تنسى عبارة 

عن شبكة منظمة. 
خامســـا احفـــظ بالنغـــم أو اإليقـــاع، وهذه هـــي طريقة تحفيـــظ الصغار، 
ولمـــاذا ال يلجأ إليها الكبار أيضا. سادســـا، وزع ما تحفظ على عدة أيام، 
ألن التكـــرار المـــوزع علـــى أيـــام أفضل مـــن التكـــرار المتالحـــق، وأخيرا 
احفـــظ بالطريقـــة الكلية مجمـــال ال تفصيال، فاقرأ مثـــال ملخص الكتاب 

قبل قراءته كامال.
لنجـــرب هـــذه القواعـــد، وإما أن ننجـــح ونعانق األشـــجار الخضـــراء، أو 

سنبقى فريسة للنسيان وحنانه الوحشي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يلعب التعليم دورًا مهمًا في تحسين المعارف والخبرات اإلنسانية التي 
تمنـــح صاحبهـــا العيش في “غرفـــة” جميع نوافذها مفتوحـــة على العالم 
الخارجـــي، بعـــد خضوعـــه لمـــراس عقلـــي يعينه علـــى امتـــالك المهارات 
الالزمـــة التي تحقق له النفع في مختلـــف آفاق الحياة، فضالً عن قدرته 
علـــى التفكيـــر الناقـــد، وتقييم األمـــور والتصرف بعقالنية فـــي المواقف 
المتنوعـــة، ومعرفـــة الحقـــوق والقوانين والمؤهالت التـــي تمنحه فرص 
العمـــل وزيادة الوعي وتعديل الســـلوك الذي يســـاعده علـــى التمييز بين 
الصـــواب والخطأ واتخاذ القرارات المناســـبة، فضالً عـــن منح اإليجابية 
والثقـــة بالنفـــس في عرض اآلراء واالرتقاء بالذات عبر تحســـين وضعه 

الصحي والمعيشي.
بحرينيـــًا، بـــدأ التعليـــم النظامـــي مبكـــرًا - قبـــل 100 عـــام مضـــت - وفق 
تدّرجـــات مراحلـــه الثـــالث )ابتدائـــي، إعـــدادي وثانـــوي( وتناوبـــت على 
إشـــرافه وزارة التربيـــة والتعليم ووزارة التنميـــة االجتماعية لمراحل ما 
قبل الدراسة التأسيسية االبتدائية، حيث لقَي اهتمامًا كبيرًا ضمن وتيرة 
اإلصـــالح التعليمـــي المنبثقة عن رؤية البحريـــن 2030م بعد تضمين كل 
مـــن ميثاق العمل الوطني والدســـتور بنودًا نّصت على إلزامية تشـــجيع 
العلـــم والمعرفـــة والعلـــوم واآلداب والفنون والتعليم الـــذي رعته الدولة 

وشـــّجعت على عجلة البحث العلمي فيه، والّتكفل بالخدمات التعليمية 
والثقافيـــة المجانيـــة للمواطنين بمـــا صاحبه من حـــراك وتغيير وحداثة 
ومواكبـــة دوليـــة في مختلـــف المجاالت، ســـّيما بعد تأســـيس الجامعات 
والكليـــات والمراكـــز التدريبيـــة المعتمـــدة بالتعاون مع أعـــرق الجامعات 
العالمية التي أنعمت بالحرية األكاديمية وانفتاح اآلفاق المعرفية الثّرة.

فـــي ذات الصـــدد، بـــرزت “كليـــة البحريـــن للمعلميـــن” التي تأسّســـت في 
ســـبتمبر 2008م كأحـــد مشـــاريع إصـــالح التعليم بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي  العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء قبـــل )13( عامًا، واســـتطاعت أْن تحقّق نجاحًا بنســـبة )100 %( 
فـــي توظيف الخريجين وتطوير برامج القيادة المدرســـية عبر مواءمة 
الجامعـــات العالمية؛ وُيدرك المســـؤولون – بال شـــك - فـــي وزارة التربية 
والتعليـــم التي ُتشـــرف على عملية قبـــول الطلبة الُجـــدد المنتظمين في 
صفوفها عدم إغفال الكفاءات البحرينية الّتواقة لخدمة البحرين، ومنها 
مثاالً ال حصـــرًا الطالبة البحرينية التي خاضت تجربة )الّتطوع( بجدارة 
فـــي التدريس ضمـــن برامج خدمة المجتمـــع التي تعّدها الـــوزارة لطلبة 
المرحلـــة الثانويـــة، فضـــالً عن اجتيازهـــا امتحان الكفاءة وإشـــادة لجنة 

المقابالت بأدائها العالي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“القبول” في كلية البحرين للُمعلمين

أصبح لإلعالم دور أساسي في تنمية وبناء وتطوير مختلف مواقع الحياة 
فـــي المجتمـــع، كمـــا أصبح المحـــرك الفاعـــل والمؤثر األقوى فـــي العالقات 
اإلنســـانية واالجتماعية وحتى المجاالت االقتصادية والسياسية وغيرها 
من المجاالت والعالقات على مســـتوى المجتمعات، ويظهر ذلك من خالل 

التأثير المباشر للمواد اإلعالمية على حياة األفراد.
وعندما نتحدث عن التطور المســـتمر وثورة وســـائل التواصل االجتماعي 
وانتشـــار األجهـــزة المحمولـــة التي أصبحت من الضروريـــات في حياة كل 
إنســـان، يجـــب علينا أن نشـــير إلى مســـألة ضرورية، وهـــي مضمون المادة 
اإلعالميـــة أو الرســـالة اإلعالميـــة التـــي يتـــم نقلهـــا عـــن طريـــق المرســـل 
والمتلقـــي، لذلـــك يجـــب أن تكـــون الرســـالة التـــي يتـــم تداولهـــا عبـــر هـــذا 
الفضاء اإلعالمي الواســـع ذات مصداقية وتحمل مضمونًا إيجابيًا، وسهلة 
التطبيق، وتتماشى مع رغبة الجمهور، كما يجب أن تحقق أهداف التنمية 
المســـتدامة، واالبتعـــاد عن الرســـائل التي تحمل أفكارا ســـلبية وإشـــاعات 

هدفها تدمير المجتمع.

وهنـــا يجب علـــى المؤسســـات اإلعالمية أن تلعـــب دورًا كبيـــرًا في خدمة 
الجمهـــور لدعـــم الرســـائل اإليجابيـــة وتداولها بشـــكل كبير وواســـع داخل 
المجتمـــع، وأن تقـــوم بتكريس معانـــي الوعي وتعزيز مفاهيم المســـؤولية 
المجتمعيـــة، فإن الـــدور الذي يؤديه اإلعالم بأشـــكاله ومنصاتـــه المختلفة 

يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأفراد المجتمع.
كمـــا أن حرصنـــا على أن يقـــوم اإلعالم بدعـــم احتياجات الجمهور بشـــكل 
إيجابـــي، يعنـــي أننا نأمـــل أن يؤدي اإلعالم ثـــورة فكرية جديـــدة للضغط 
بأســـاليب إيجابية على الوعي العام، بما يخدم التوجهات الوطنية بجميع 

مجاالتها وطموحاتها وأهدافها. 
إن اإلعالم بأشـــكاله المختلفة ُيعد قيمة كبيرة تنتمي إلى دائرة المخاطبة 
اإلنســـانية فـــي أي مجتمـــع مـــن المجتمعات، لـــذا يجب علينا كأفـــراد نتأثر 
مـــن المضامين والرســـائل اإلعالميـــة أال نبتعد عن تحديـــد احتياجاتنا في 
اســـتقبال الرسائل، وأن نعمل على توازن المواد اإلعالمية المتداولة كي ال 

تنحرف عن مساراتها في تحديد األهداف اإليجابية المطلوبة.

د. خالد زايد

تغيير الرسالة اإلعالمية وثورة اإلعالم الجديد

“شعب الجبارين”
ســـمعت كثيرا جملة “شـــعب الجبارين” في وصف الشـــعب الفلســـطيني، 
سمعتها من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وهو يلقي خطبه أو كلماته 
الحماســـية علـــى أبناء شـــعبه ويطلق جملته الشـــهيرة “يا جبـــل ما يهزك 

ريح”.
وكنت أعتقد أن “شعب الجبارين” جملة تستخدم لخلق الحماس وبعث 
الوطنية في نفوس الناس، لكن ما حدث هذا األســـبوع يجعلنا نقول إن 

هذا الوصف دقيق ومستحق ألبناء فلسطين.
ســـتة من الشباب الفلسطيني استطاعوا الهروب من السجن اإلسرائيلي 
بطريقـــة أكثـــر من هوليووديـــة، نعم أكثر من هوليووديـــة، ألن هوليوود 

نفسها وكل قصص الخيال تعجز أن تنسج حكاية كهذه.
هؤالء الشـــباب كما سمعنا قرروا الهروب بطريقة غاية في العجب، فقد 
أتـــوا بخرائط تحمل رســـما للســـجن اإلســـرائيلي الذي كانوا محبوســـين 
فيـــه، وقـــرروا أن يحفـــروا نفقا يخرجـــون منه! لكن ما حيلة المســـجون 
في سجن شديد الحراسة لكي يحفر، وما هي األداة التي سيستخدمها 

في الحفر؟
لقـــد اســـتخدموا ملعقـــة لكي يحفـــروا ذلك النفـــق أو تلـــك الفتحة التي 
خرجـــوا منها، وذهبوا بعيدا، وقامـــت الدنيا ولم تقعد حتى اآلن، فيا لها 
مـــن إرادة تلـــك التي تجعل اإلنســـان يحفر بملعقة ويمســـك خيط األمل 
الرقيـــق ويقهـــر الطبيعة وينتصر ويضرب للدنيا مثـــال ليس له أي نظير، 

ويجعل الدنيا تردد جملة “ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس”.
قـــوة اإلرادة والتصميـــم على الهـــدف يصنعان المســـتحيل، والحاجة أم 
االختراع، وحاجة هؤالء للحرية جعلتهم يحفرون نفقا بملعقة ويقهرون 
اليأس ويقولون للعالم “ها نحن هنا ولن نيأس، فنحن شعب الجبارين”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“ال شيء كالمدرسة”

ليـــس طالقـــًا بائنًا بيـــن المعلِم والفصـــل، وبيـــن الطالب والمدرســـة، والرجعة 
حتميـــة ومقرونـــة بانتهـــاِء الوبـــاء أو ِخفِة ُأواره وال شـــك، هـــذه الرجعُة التي 
بدأْت واقعًا؛ فأثلجْت صدوَر الطلبة والمعلمين وأولياء األمور على حٍد سواء. 
يحدُث ذلك حين ُيحرم العباُد من نعمٍة ُمِنُحوها ولم يستشعروا عظيَم شأنها، 
روها  تمامـــًا كنعمِة العلِم والتعلم، حتى تزوَل تلك النعمُة، فيتمنوَن لو أنهم قدَّ

حقَّ قْدِرها، ولم يستهينوا بمكانِة العلِم والُمعلم.
لدخوِل الحرِم المدرســـي بعد فراٍق طويل شعور ال ُيوصف في نفوس الطلبة 
وا عبَر بواباته بجذٍل وشـــوق ألول مـــرة، وُقوبل هؤالء بذاِت اللهفة  الذيـــن مرُّ
روا عن فرٍح عارٍم برجوع ُطالبهم  والحـــب مـــن ِقبِل معلميهم، أولئك الذين عبَّ
ودبيِب الحياِة في جدران غرِف الدرس وُســـبوراتها. الفرحُة والحماسة بدْت 
واضحـــًة كذلـــك في ســـلوِك أولياء األمـــور منذ البدايـــة، حيث أبـــدوا رغبتهم 
الشـــديدة فـــي تســـجيل أبنائهـــم الطلبـــة للحضـــور الفعلـــي للمدرســـة للفصـــل 
الدراســـي الحالي، إيمانًا منهم بأهمية العلِم والمعرفة في بناِء كياناِت أبنائهم 
وتطوِر شخصياتهم وتمكينهم من االرتقاء بجودِة الحياة واالنتفاِع بمواردها. 
يجـــدر القول إن ذلـــك ما كان ليكون لوال الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة 
في الشـــهور الســـابقة في تتبِع ُمجرياِت الحالة الراهنة ودراســـِة اإلحداثيات 
وإمكانيـــة العـــودة للمقاعِد الدراســـية بحســـب المعطيات، آخذًة فـــي االعتبار 
سالمَة الطالب في المقاِم األول، وملتزمًة باإلجراءات الوقائية واالحترازاِت 
ـــَد ذلك في القرارات الحكيمة  ـــي الوباء، وقد تجسَّ المعمول بها لمكافحِة تفشِّ
التـــي صدرْت عـــن وزارة التربيـــة والتعليم، والتي تتماشـــى مع آلية اإلشـــارة 

الضوئية المرتبطِة بحضور الطلبة أو انتقالهم إلى التعلِم عن ُبعد.
عـــي أنَّ التعلـــَم عن ُبعد هو األفضـــل، لكنه أنقذ عملية التعلِم في مرحلٍة  وال ندَّ
ْت على العالـــم، فأضرْت بشـــتى القطاعات  هـــي مـــن أقســـى المراحل التي مـــرَّ
الحكوميـــِة والخاصـــة، وكان علـــى التربيـــة والتعليـــم أْن تواكـــَب التغيـــرات، 
وتتجـــاوَز المنعطفـــات الحـــادة التي مرت بها، من خالل التعلـــم عن بعد، لكننا 
ال ُننكـــُر أنَّ التعلـــَم النشـــط ال يكـــون إال مـــن خـــالل التالقي الحي بيـــن المعلِم 
والطالـــب، ذلك اللقاُء المباشـــر هو ما يفرُز حالًة من الـــوِد ويعزُز االرتباط بين 
الطرفيـــن، ويؤســـُس لبيئـــٍة واقعيٍة للتعلـــِم الجـــاد والمثمر؛ فتتحقـــَق أهداُف 
التعلم بنســـبٍة تفوُق تلك النســـبَة التي يحققها التعلُم عن بعد بطبيعِة الحال. 
وال ننكُر أن أبناءنا الطلبة وإْن مارســـوا عمليَة التعلم االفتراضي ونجحوا، إال 
أنهم لم يأخذوا عمليَة التعليم والتعلم بجديٍة كما كانوا يفعلون في المدرسة، 
وال يبـــدو أنهـــم تعلَّمـــوا حقـــًا مـــن خالل التعلـــم عن ُبعـــد، إذ إنَّ همهـــم كان أْن 
ينجحـــوا وإن لـــْم يتعلموا، فهـــل تراجع العلـــُم بعد الجائحة وســـاهم في ذلك 
التعلـــم عـــن بعد، وهل ُينذرنا ذلك بتفشـــي الجهل والتقهقـــر المعرفي؟ هل آَن 
األواُن لبـــزوغ فجـــٍر جديد يعيد مجـــد العلم والمعرفة قوامـــُه التعلم الواقعي 

والتعلم االفتراضي؟.

هدى حرم
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أكثــر مــن 534 حســابا بالمنصــات الرقميــة تابــع الحــوار مــع إدارة الجمعيــة

 “^” تناقش خطط “رجال األعمال” بعد تداعيات “كورونا”

^ نظمـــت “البالد” لقاء مباشـــرا مـــع إدارة جمعية 
رجـــال األعمـــال البحرينيـــة ظهـــر أمس في اســـتيديو 
“البـــالد” .وأدار اللقاء رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي 

الشعلة.
وشـــهد الحـــوار المباشـــر مناقشـــات حيويـــة ألبـــرز القضايـــا 
االقتصاديـــة المهمة وخطط انطـــالق البحرين بعد تداعيات 
جائحـــة كورونا وموقف الجمعية من عديد من الموضوعات 

التي شهدت جدال في الساحة المحلية.
وواكـــب انعقـــاد الفعاليـــة عبـــر المنصـــات الرقميـــة أكثـــر من 
534 حســـابا بالموقـــع اإللكتروني والمنصـــات الرقمية، ومن 
بينهـــم 336 متابعا عبر الموقع اإللكتروني، و145 متابعا عبر 
“اليوتيوب”، و53 متابعا عبر “زووم” إلى جانب التغريدات بـ 

الشعلة متسلما درعا تذكاريا من إدارة الجمعية برئاسة أحمد بن هندي“تويتر” وتداول محتوى اللقاء عبر “الواتساب”.

^  قال رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية، 

أحمد بن هندي، إن الجمعية ال تهدف إلى منافســـة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وكان بن هندي يرد على استفسارات لرئيس مجلس 
إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي الشعلة، خالل حوار 
مباشـــر نظمته الصحيفة مع رجال األعمال، إذ أشار 
الشـــعلة إلى تاريخ الجمعية الذي يقارب العشـــرين 
عامـــا، موضحـــا أن هنـــاك اتجاهيـــن برزا فـــي فترة 
التأســـيس، األول يتســـاءل لماذا تشتيت األصوات 
فـــي المؤسســـة االقتصادية وأنه ليـــس هناك حاجة 
لسوى مؤسسة واحدة، في المقابل كان هناك اتجاه 
يشـــير إلـــى الحاجة لمؤسســـة ثانيـــة، خصوصا في 
ذلك الوقت، وهو بداية مرحلة اإلصالح السياســـي 
والنهضة الوطنية التي أرساها جاللة الملك، والتي 
نادت بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني كأعمدة 
للحياة النيابية والحيـــاة الديمقراطية، حيث كانت 
هناك حاجة لمؤسســـات المجتمـــع المدني، وجمعية 

رجال األعمال من ضمنها.

تأسيس الجمعية

وأجـــاب بـــن هنـــدي بـــأن “تأســـيس الجمعيـــة فـــي 
العـــام 2001 بقيادة خالد عبدالرحمـــن المؤيد، جاء 
فـــي وقـــت كانـــت هنـــاك حاجـــة لنخبـــة مـــن التجار 
للتواصل مع بعضهم بعضا، ومناقشـــة الموضوعات 
االقتصادية محليا وعالميا، فدورها مكمل ألهداف 
وواجبـــات الغرفـــة. الغرفة واجباتها أكبـــر وتمثيلها 
أكبر، وتشـــمل جميع الطبقات والشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة، لكن جمعية رجال األعمال ركزت على 

المؤسسات المتوسطة والكبيرة، وكانت أهدافها 
متقاربة جدا والنقـــاش كان متقاربا وله نتائج 

أكبر”. 
وعـــاد بـــن هنـــدي ليؤكـــد أن جمعيـــة رجـــال 
األعمال لم تؤسس من أجل منافسة الغرفة، 
فهما تتالقيـــان في كثير من األهداف. وبين 
رئيـــس جمعية رجال األعمـــال البحرينية أن 
وجـــود عدد أقـــل من األعضاء فـــي الجمعية 

مقارنة بالغرفة، يتيح لها هامش إنتاجية 
وتفعيـــل البرتوكـــوالت الموقعة مع 

الجهات الخارجية، وأن الغرفة 
مهماتهـــا أكبـــر، ولكن عمل 

الجمعيـــة أكثر تركيزا. 
إلـــى  تطـــرق  كمـــا 
التعاون والتنسيق مع 

النواب ووزارة  مجلس 
والتجـــارة  الصناعـــة 

والسياحة.
وأشـــار بن هندي إلى 
الـــدول  معظـــم  أن 
والخليجية  العربيـــة 

لديهـــا جمعيـــات رجـــال أعمال إلـــى جانـــب الغرفة، 
حيـــث وقعـــت الجمعيـــة “بروتوكـــوالت” تعاون في 
كثير من األمور االستشـــارية ونقـــل الخبرات، فهي 
عضـــو فـــي اتحـــاد رجـــال األعمـــال العربـــي ومقره 

األردن.

ظاهرة صحية

وأكـــد األمين المالـــي للجمعية عبدالوهـــاب الحواج 
أن الجمعية تسعى للتنسيق مع غرفة التجارة، وأن 

الهدف ليس منافسة الغرفة.
وأوضـــح الحـــواج أن الجمعيـــة تســـعى لوضع يدها 
المؤسســـتان  تكـــون  بحيـــث  التجـــارة،  مـــع غرفـــة 

متكاملتين في أدوراهما. 
من جانبه، أشـــار عضو مجلـــس إدارة جمعية رجال 
األعمـــال البحرينيـــة، ناصـــر األهلـــي، إلـــى تأســـيس 
الكثير مـــن الجمعيات في بدايـــة العهد اإلصالحي، 
مثـــل جمعية البحريـــن العقارية، رغـــم وجود لجنة 
أعضـــاء  هنـــاك  كان  حيـــث  الغرفـــة،  فـــي  عقاريـــة 
مشـــتركون فـــي الجانبيـــن، إلـــى جانـــب جمعيتيـــن 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية لسيدات 

األعمال، وكان هناك تنسيق وعمل مشترك.
من جانبه، أكد الشعلة أن انتشار مؤسسات المجتمع 
المدنـــي ظاهرة صحية، وتعطـــي تعددا وتنوعا في 

العطاء والمساهمة في القطاع االقتصادي.

الوفود التجارية

وفـــي موضـــوع آخـــر، قـــال رئيـــس جمعيـــة رجـــال 
األعمـــال البحرينيـــة أحمـــد بـــن هنـــدي إن مـــن بين 
أعمـــال الجمعيـــة اســـتضافة الوفـــود التجاريـــة في 
الزيـــارات التجاريـــة  مملكـــة البحريـــن، أو ترتيـــب 
الخارجية لالطالع على جميع الفرص االستثمارية، 
مشـــيرا إلـــى أن الجمعيـــة بصـــدد ترتيـــب عـــدد من 
الزيـــارات التجارية لكل من جمهورية مصر العربية 

وتركيا وسلطنة عمان.
وأكـــد بن هنـــدي أن الهـــدف، إلى جانب مد جســـور 
التعاون، هو استكشاف القطاعات التجارية المهمة 
في هـــذه الـــدول، والتي يمكـــن لتجـــار البحرين أن 

يستفيدوا من فرصها.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي مـــا يتعلق بزيـــارة تركيـــا، فإن 
زيارة جمعية رجال األعمال البحرينية ستركز على 
قطاعـــات: العقـــارات، وصناعـــة األغذيـــة، والرخـــام 
وصناعـــة الذهب، مبيًنا أنه ســـتكون هناك مشـــاركة 
مـــن كل قطـــاع. الفتـــا إلـــى عقـــد تفاهمـــات تعـــاون 

االقتصاديـــة  المنظمـــات  إحـــدى  مـــع  بالتنســـيق 
التركية.

وتســـاءل رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي 
الشـــعلة، مـــا إذا كان فـــي حقيبة الوفد المشـــارك 

إلـــى تركيا، مشـــاريع الســـتقطاب اســـتثمارات 
إلـــى البحريـــن، وأجـــاب بن هنـــدي في 

الوفـــد  بـــأن  الســـياق،  هـــذا 
ســـيقوم بنقـــل آخر 

المعلومات واإلحصائيات بخصوص االســـتثمار في 
البحرين والتسهيالت المقدمة للمستثمرين إلطالع 
رجـــال األعمال عليها في الطـــرف اآلخر، في قطاع 
التصنيـــع واالســـتيراد والـــوكاالت التجارية وقطاع 
التجزئـــة.  وأشـــار إلى أن الهـــدف الرئيس هو جلب 
مســـتثمرين إلى البحريـــن، مبينا أن هناك اتصاال مع 

مجلس التنمية االقتصادية بخصوص ذلك.

االستثمارات األجنبية

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
البحرينيـــة أحمد بن هنـــدي، ترحيب رجال األعمال 
باالســـتثمارات األجنبية، ودورهـــا الحيوي في دعم 

االقتصاد، وحركة السوق.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال رئيس مجلس 
إدارة “البـــالد” عبدالنبي الشـــعلة، بشـــأن وجهة نظر 
رجـــال األعمـــال تجـــاه االســـتثمارات األجنبية، وما 
يمثلـــه االســـتثمار األجنبـــي مـــن أهميـــة فـــي دعـــم 
اقتصاد المملكة، فـــي الوقت الذي تمكنت فيه دبي 

من جذب 2000 ثري أجنبي في أقل من سنة.

وأشـــار بـــن هندي إلى أن البحرين توفـــر اليوم أكثر 
من 300 نشـــاط يمكن لألجانـــب العمل فيها بملكية 

رأس مال بنسبة 100 %.
ولفـــت إلـــى أن فتـــح المجـــال أمـــام االســـتثمارات 
فـــي  يتطلـــب  لهـــا  التســـهيالت  وتوفيـــر  األجنبيـــة 
المقابل وضع ضوابط وتشـــريعات وإجراءات تمنع 
االستغالل السيئ لتلك التسهيالت، وتمنع التالعب 

بها أو التحايل عليها.
وذكـــر بـــن هنـــدي أن الجائحـــة أدت إلـــى انكمـــاش 
التســـهيالت المالية التي تقدمها المؤسسات المالية 
للمواطنين، الســـيما فيما يتعلق بقطاع الســـيارات، 
فالمعامـــالت التـــي كانـــت تســـتغرق 15 دقيقة قبل 
شـــهرا  أو  أيـــام   10 تســـتغرق  أصبحـــت  الجائحـــة 
فـــي بعـــض األحيـــان، فضال عـــن رفـــض العديد من 

المعامالت.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا االنكمـــاش عائـــد إلـــى تخـــوف 
المؤسســـات الماليـــة مـــن األوضـــاع غير المســـتقرة 
في سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيالت 

المقدمة لألجانب.
وذكـــر أن مـــا تتطلع إليه مملكـــة البحرين اليوم بعد 
الجائحة هو أن تســـهل تلك المؤسســـات ما أنتجته 
الجائحة من صعوبـــات في عملية اإلقراض المالي، 

بالنسبة للقروض الشخصية أو السيارات.
وأشـــار إلـــى أن األوضـــاع الصحيـــة اليـــوم آخـــذة 
فـــي التحســـن، والبحريـــن مقبلة علـــى الدخول في 
مرحلـــة ما بعد الجائحة، وأن من المؤمل أن تشـــهد 
المنافذ انفتاحا أكبر، والتسهيل في عملية الدخول 
والخـــروج مـــن وإلى المملكة، حيـــث إن جزءا مهما 
مـــن االقتصـــاد البحريني يعتمـــد بشـــكل كبير على 

الضيوف والسياح.
وأشـــار في رده على سؤال بشأن مساهمة الجائحة 
القطاعـــات، ومضاعفـــة  بعـــض  علـــى  التأثيـــر  فـــي 
الدوائيـــة  الصناعـــات  قطاعـــات  فـــي  االســـتثمار 
هـــذه  فـــي  االســـتثمارات  واســـتقطاب  والغذائيـــة، 
المجـــاالت إلى أن الجمعيـــة ركزت أعمالها في فترة 
الجائحة على هذين القطاعين، لما لمســـته من 
حاجة ماســـة إلى االستثمار في هذا 

المجال.
إلـــى أن الجمعيـــة  ولفـــت 
عقـــدت في هذا اإلطار 
عددا من المؤتمرات 
لهـــا رجال  دعـــت 
مـــن  أعمـــال 
مصر وتركيا 
وقبرص.

عبدالنبي الشعلة متوسطا المشاركين باستيديو “البالد”.. وعلى يمينه أحمد بن هندي وناصر األهلي.. وعلى يساره الزميل راشد الغائب ونبيل أجور وعبدالوهاب الحواج

البحرين تحتضن 300 نشاط متاح لألجانب بنسبة 100 %

االستثمارات األجنبية 
مرحب بها والضوابط 
كفيلة بمنع “التالعب”

وفود تجارية بحرينية 
إلى مصر وتركيا 

وعمان

الجائحة أدت النكماش 
التسهيالت المالية 

السيما بقطاع السيارات

جمعية رجال األعمال لـ “^”: معامالت تستغرق 15 دقيقة قبل الجائحة واآلن 10 أيام أو شهرا

https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723874.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723875.html


^ دعا الوكيل المســـاعد السابق 
العمـــران  ظافـــر  الخارجيـــة  بـــوزارة 
بمداخلتـــه جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة بالتنســـيق مـــع ســـفارات 
وســـفراء المملكـــة خـــارج البـــاد في 
الفعاليات واســـتقطاب االستثمارات 
البحريـــن  ســـفراء  ألن  األجنبيـــة؛ 
مـــن ضمـــن مهمـــات عملهـــم الترويج 

لاستثمار بالبحرين. 
البحرينـــي  الدبلوماســـي  ورأى 
السابق، أثناء مشاركته بلقاء “الباد” 
جمعيـــة  أن  “زووم”  عبـــر  المباشـــر 
رجال األعمال بحكم حجمها األصغر 
مقارنـــة بغرفـــة التجارة فـــإن هامش 
أســـرع  حركتهـــا وتفاعلهـــا ســـيكون 

وأنشط.
وأكـــد رئيس جمعية رجـــال األعمال 
أحمـــد بـــن هنـــدي أن الجمعيـــة على 

تواصل مســـتمر مع مختلف الجهات 
الرسمية إلى جانب السفراء.

وذكر أن الجمعية تشـــارك باســـتمرار 
عـــن  وعبـــر  الرســـمية،  الوفـــود  فـــي 
اعتـــزازه أن القيادة تشـــرك الجمعية 

في الزيارات الرسمية.

العمران: تعاونوا مع السفراء لجذب االستثمارات

يجب التركيز على 
قطاع السياحة ألن 

الزوار السعوديين 
ينشطونه

البحرين جاذبة للسياح وتفتقر لتسهيالت دخول األجانب
الحــواج: الســعودية تشــهد انفتاحــا وســياحتنا لن تتراجــع ألن البحريــن محبوبة

األعمـــال  رجـــال  أيـــدت جمعيـــة   ^
البحرينيـــة العمـــل التجاري مـــن منصات 
عضـــو  وقـــال  االجتماعـــي.  التواصـــل 
البحريـــن  إن  األهلـــي:  ناصـــر  الجمعيـــة 
منـــح  عمليـــة  بتنظيـــم  أخيـــرا  قامـــت 
التراخيـــص االفتراضيـــة، ومنـــح مجـــال 
أوســـع للمواطنيـــن لزيـــادة دخلهـــم مـــن 
العمل التجاري دون وجود مقرات عمل.

وأشار األمين المالي عبدالوهاب الحواج 
إلـــى أن المنافســـة فـــي التجارة ســـتكون 
للمصلحـــة العامـــة ليس فقـــط في “األون 
اليـــن”، بل حتى “المـــزادات”، لكن تحتاج 
إلى تنظيم وتحكـــم فيما يتعلق بضريبة 
القيمـــة المضافـــة وغيرهـــا مـــن األمـــور، 
وأن المملكـــة تســـير نحـــو تنظيـــم هـــذه 

القطاعات.
وأكـــد أهميـــة إطـــاق مبـــادرات نوعيـــة 
لتخفيـــف القيـــود علـــى دخـــول األجانب 

التـــي  المبـــادرات  غـــرار  علـــى  للمملكـــة، 
كمبـــادرة  شـــقيقة  دول  فـــي  أطلقـــت 
)الفيزا( الذهبية بدولـــة اإلمارات العربية 

المتحدة.
ولفـــت إلـــى أن البحريـــن منطقـــة جاذبة 
تفتقـــر  زالـــت  مـــا  أنهـــا  إال  للســـياح، 
لتســـهيات دخـــول األجانـــب، وهـــو مـــا 
يتطلب معالجته لتعزيز دور هذا النشاط 

وتوسيع مساهمته في الناتج الوطني.
وقـــال إن “المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
تشـــهد اليوم انفتاحًا كبيـــرًا، وهو ما دفع 
بالعديد من التجار إلى التخوف من تأثير 
هذا االنفتاح على تراجع حركة السياحة 
بيـــن البلديـــن، إال أننـــا نؤكـــد أن البحرين 
مـــا زالـــت محبوبة، وســـتبقى تســـتقطب 
ضيوفهـــا من الســـعودية الشـــقيقة، وهو 
ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتقديم 

الخدمات المناسبة لألشقاء”.

عبدالوهاب الحواج

^ أشار رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة الى أن جائحة كورونا كانت صعبة، وأن الحكومة بتوجيه 
من جاللة الملك، وبقيادة ســمو ولي العهد رئيس الوزراء أطلقت برامج دعم وإســناد لالقتصاد الوطني، حيث كانت 

البحرين من الدول السباقة في التعامل مع الجائحة، من خالل توفير العالج والدعم لمختلف الشرائح.

وبين الشـــعلة أن النظرة كانت واضحة 
بتأثر المؤسســـات مـــن الجائحة، حيث 
إن أكثـــر مـــن 95 % من الشـــركات في 

البحرين هي صغيرة ومتوسطة.
ولفت الشـــعلة إلى أن البحرين حققت 
مـــع  التعامـــل  فـــي  متقدمـــة  مرتبـــة 
الجائحـــة، واتفـــق معه عضـــو الجمعية 
ناصر األهلي بأن البحرين كانت سباقة 

بين دول المنطقة في تقديم الدعم.
وثمـــن رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمال 
البحرينيـــة، أحمـــد بـــن هنـــدي الدعـــم 
الحكومي الســـخي المقـــدم للمواطنين 

وقطاعـــات األعمـــال. وقـــال بـــن هندي 
إنـــه “بـــدون هـــذه المبـــادرات ســـيكون 
وضـــع االقتصاد فـــي البحرين مختلفا، 
هـــذه األموال التي ضخت في الســـوق 
أنقذت كثيرا من المؤسسات، خصوصا 
الصغيـــرة والمتوســـطة”. وأكد أن ضخ 
انعكـــس  الســـوق  فـــي  كبيـــرة  ســـيولة 
بشـــكل إيجابي على الســـوق وأنعشـــها 
وأنقذ الكثير من المؤسســـات”، مشيدا 

بالدعم الحكومي السخي.
وأشار سكرتير التحرير في  الصحيفة 
راشـــد الغائـــب إلـــى أن الدولـــة أطلقت 

ثـــاث حزم ماليـــة للدعـــم االقتصادي، 
مليـــار   4.3 بحجـــم  كانـــت  األولـــى 
دينـــار، وتركـــزت بشـــكل أساســـي على 
اإلعفـــاءات ودفع رواتـــب البحرينيين 
في القطاع الخاص، إلى جانب إطاق 
صنـــدوق الســـيولة، والحزمـــة الثانيـــة 
الرواتـــب  نصـــف  دعـــم  فيهـــا  اســـتمر 
والحزمـــة  واالعفـــاءات،  للبحرينييـــن 
الثالثـــة تواصـــل فيهـــا دعـــم الرواتـــب 
وإعفـــاءات الرســـوم، حيـــث أعتِبـــرت 
اجتماعيـــة،  أمـــان”  “شـــبكة  بمثابـــة 

راشد الغائب وعبدالنبي الشعلةخصوصا في فترة اإلغاق.

الدعم الحكومي ينقذ مؤسسات كثيرة من شبح “كورونا”
ــع الــجــائــحــة ــل مـ ــام ــع ــت ــي ال ــة مــتــقــدمــة فـ ــب ــرت ــن حــقــقــت م ــري ــح ــب ــة: ال ــل ــع ــش ال

األنصاري: حصول الموظف الحكومي على سجل “شائك”
^ دافعـــت جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة خـــال حـــوار نظمتـــه “الباد” 
معها، عن موقفها الرافض لمنح موظفي 
الحكومـــة الحـــق فـــي اســـتخراج ســـجل 

تجاري.
وأشار سكرتير التحرير بصحيفة “الباد” 
راشـــد الغائـــب إلـــى أن رفـــض الجمعيـــة 
باســـتخراج  للســـماح  التجـــارة  وغرفـــة 
الحكومـــي  القطـــاع  فـــي  الموظفيـــن 
ســـجات تجارية من أجل زيادة دخلهم 
بالفتـــرة  المواطنيـــن  بيـــن  ضجـــة  أثـــار 
الماضية، فيما بين رئيس الجمعية أحمد 
بن هندي أن السبب الرئيس وراء رفض 

الجمعية هو وجود “تضارب مصالح”.
وتابـــع أن موظف الحكومـــي لديه منافذ 
يحصـــل  ال  معلومـــات  علـــى  للحصـــول 
يعطـــي  مـــا  األعمـــال  أصحـــاب  عليهـــا 
يصـــل  أن  يســـتطيع  إذ  أفضليـــة،  األول 

إلـــى المعلومـــة وهو فـــي رأس عمله في 
الوزارة.

واســـتطرد بالقـــول إنـــه يوجـــد نحـــو 80 
ألـــف ســـجل، كثير منها يملكها أشـــخاص 
يعملـــون فـــي الحكومـــة عـــن طريق أحد 

أقربائهم.
واتفـــق بن هندي مع القول إن المنافســـة 
فـــي مصلحـــة المســـتهلك، مســـتدركا أنه 
يجـــب أن يكون هنـــاك اختيـــار للموظف 
بـــأن يعمل فـــي القطاع العـــام أو الخاص 
أو خلـــط بين الوظيفـــة العامة والتجارة، 
موضحـــا أنـــه فـــي بعـــض دول الخليـــج 
في قطاع مثل المستشـــفيات يمنع مثا 
العمـــل فـــي عيـــادة بالقطـــاع العـــام وأن 
يعمل في عيادة في القطاع الخاص في 

نفس الوقت.
وبيـــن أنه حتى في القطاع الخاص، فإن 
الموظف لدى شـــركات القطاع الخاص ال 

يســـتطيع فتح سجل تجاري إال بموافقة 
صاحب العمل.

صحيفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورأى 
“الباد” عبدالنبي الشـــعلة أنه ال ضير من 
زيـــادة عدد الســـجات وتحول الكثيرين 
إلى التجارة وفتح المجال بحرية، وفتح 
مجـــال التجـــارة للجميـــع بحيث يســـتمر 
األكفـــأ وينفـــع القطـــاع التجـــاري، معبـــرا 
عن اعتقاده أن الموظف لن يســـتفيد من 

موقعـــه الحكومـــي إال إذا كان الموقع له 
اتصـــال مباشـــر بالقطـــاع التجـــاري الذي 

سيعمل فيه.
وأوضح الشـــعلة أنه ليس مـــن الضرورة 
أن يكون هناك تضارب مصالح بين عمل 
الموظف في قطـــاع معين، فقد ال يكون 

له شأن في المجال التجاري الذي يرغب 
في العمل فيه.

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  عضـــو  وقـــال 
أن  األنصـــاري  عبدالجليـــل  البحرينيـــة 
موضـــوع الســـجل التجاري “شـــائك جدا 
ومتشـــعب اآلراء”، موضحـــا أنه ال يملك 

رأيـــا نهائيـــا بخصـــوص الموضـــوع لكنـــه 
يعتقـــد أنـــه البـــد أن تكـــون هنـــاك حرية 
للتاجـــر والموظـــف، إذ يجـــب أن تكـــون 
الحريـــة موجودة وأال يكـــون هناك عقبة 

لمن يرغب في العمل والتطوير.
مـــن جهته، أوضح عضـــو الجمعية ناصر 
األهلـــي أنـــه مـــن خـــال عمـــل الموظـــف 
فـــي العقـــارات، يســـتطيع الحصول على 
معلومـــات مالك لـــألرض وهي معلومات 
يمنـــح  مـــا  العقـــاري  للوســـيط  تتيـــح  ال 
الموظـــف الحكومـــي ميـــزة بحكـــم عمله 
للعمـــل في القطاع العقـــاري، إذ يمكن أن 
يتواصل مباشـــرة مـــع صاحب األرض أو 

العقار دون الحاجة إلى وسيط.
مـــن جانبه، قال أمين ســـر الجمعية نبيل 
للموظفيـــن  الســـجات  فتـــح  إن  أجـــور 
ســـيزيد عددها في البحرين لمســـتويات 

كبيرة.

عبدالجليل األنصاري

نقاش عن تضارب 
المصالح و80 ألف 

سجل يملكها 
موظفون حكوميون 

عن طريق أقاربهم

business@albiladpress.com
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أجـور: لحمـايـة أصحـاب الوكـاالت مـن االستيـراد بـ “األونـاليـن”
ــة الــتــجــارة الـــحـــرة مـــع أمــيــركــا ــي ــاق ــف ــدا عـــن االســـتـــفـــادة مـــن ات ــي ــع ــبــحــريــنــي مـــا زال ب ــر ال ــاج ــت ال

رجـــال  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  قـــال   ^
األعمال البحرينيـــة نبيل أجور، في اللقاء 
المباشـــر عبـــر صحيفة “البـــاد”، إن التاجر 
تحقيـــق  عـــن  بعيـــدا  زال  مـــا  البحرينـــي 
االســـتفادة المثلـــى مـــن اتفاقيـــة التجـــارة 

الحرة مع الواليات المتحدة األميركية.
وأكـــد أهميـــة ســـعي التجـــار البحرينييـــن 
لانفتـــاح على الســـوق األميركية الكبيرة، 
مـــن  مجموعـــة  الجمعيـــة   نظمـــت  وقـــد 
مـــع  باالتفـــاق  العمـــل  وورش  النـــدوات 
التاجـــر  لتوعيـــة  األميركيـــة؛  الســـفارة 
البحرينـــي بكيفية االســـتفادة من اتفاقية 

التجارة الحرة مع أميركا.

حماية التجار

وأشـــار أجـــور، في رده على ســـؤال رئيس 

مجلـــس إدارة “البـــاد” عبدالنبي الشـــعلة، 
بشـــأن تأثيـــرات الجائحة علـــى القطاعات 
االقتصاديـــة فـــي المملكة، إلـــى أن القطاع 
العقـــاري تضـــرر كثيرا بفعـــل الجائحة، من 
جانـــب المؤجـــر والمســـتأجر، كمـــا زاد من 
تضرر هذا القطاع ارتفاع فواتير الكهرباء، 

التي شكلت عبئا كبيرا على األجانب.
ولفـــت في الحوار االقتصادي إلى ضرورة 
أصحـــاب  التجـــار  يحمـــي  قانـــون  وضـــع 
الوكاالت، من تأثيرات عمليات الشراء عن 
طريق الوســـائل الرقمية الحديثة، ووضع 
حـــدود لاســـتيراد والشـــراء، بمـــا ال يضـــر 

بهؤالء التجار.
ورحب أجور بمقترح رئيس مجلس ادارة 
“البـــاد” عبدالنبي الشـــعلة مشـــاركة رجال 
األعمـــال البحرينيين في معرض )إكســـبو 

دبـــي(، مؤيدا زيارة رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة؛ لبحـــث إمكان مشـــاركة رجال 

األعمال في هذا المعرض العالمي.

السياحة السعودية

االســـتثمارات  بأهميـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 

األجنبيـــة، أشـــار إلى أن رجـــال األعمال 
يرحبون باالستثمارات األجنبية، لما لها 
مـــن دور فـــي تحريك عجلـــة االقتصاد، 
ونوعيـــة  جديـــدة  وظائـــف  وخلـــق 

للمواطنين.
الســـعودية  الســـياحة  إن  أجـــور  وقـــال 
األســـبوع  نهايـــة  عطـــل  أيـــام  خـــال 
تســـهم بشكل كبير في تنشـــيط الحركة 

الســـياحية واالقتصاديـــة فـــي المملكة، 
وهو مـــا يتطلب التركيـــز على دعم هذا 
النشـــاط، واالستثمار فيه، وتهيئة البيئة 

المائمة الزدهاره.

عشرينية الجمعية

وفي موضوع آخر، أكد أمين سر جمعية 
رجـــال األعمال البحرينية نبيل أجور أن 
الجمعيـــة حققت الكثير مـــن اإلنجازات 

في العشرين عاما الماضية.
وبيـــن أن الجمعية عملت على حل عدد 
من المشكات والتحديات التي واجهت 
القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة، منهـــا قضايا 
العمالة، ومشـــكات التنقل بين البحرين 

والسعودية عبر جسر الملك فهد.

نبيل أجور

ظافر العمران

https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723876.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723877.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723878.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723879.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723880.html


^ قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لالستشـــارات  )روافـــد  لشـــركة 
الماليـــة واإلدارية( أســـامة معين 
الذيـــن  األوائـــل  بيـــن  مـــن  إنـــه 
تأســـيس جمعيـــة  فـــي  ســـاهموا 
الرئيـــس  مـــع  األعمـــال  رجـــال 

السابق خالد المؤيد. 
ورأى معيـــن أنه ال يوجد تعارض 
بيـــن عمل جمعيـــة رجال األعمال 
تجـــارة  وغرفـــة  البحرينيـــة 

وصناعة البحرين.
وقال معين خالل مشـــاركته في 
لقـــاء “البـــالد” مـــع إدارة جمعيـــة 
الجمعيـــة  إن  األعمـــال،  رجـــال 
بالتجـــار  فقـــط  معنيـــة  ليســـت 
معنيـــة  ولكنهـــا  الصناعييـــن،  أو 
بالعاملين في البنوك والقطاعات 

األخرى أيضا.
وأشار إلى أنه عندما تم تأسيس 
الجمعيـــة كان هنـــاك مجموعـــات 
خاصة مثل المجموعة المصرفية 
وغيرها مـــن اختصاصات معينة، 
وهـــي أمـــور ينبغي التركيـــز فيها 
غيـــر  األخـــرى  األعمـــال  علـــى 

التجارة.
ركـــزت  الغرفـــة  أن  معيـــن  ورأى 
التجـــارة  علـــى  رئيـــس  بشـــكل 
والتجـــارة  التجـــاري  والتبـــادل 
الجمعيـــة  علـــى  وأن  البينيـــة، 

التركيز على األمور األخرى.
ورحـــب رئيـــس الجمعيـــة أحمـــد 
الكفـــاءات  بجميـــع  هنـــدي  بـــن 
فـــي  التنفيذييـــن  والرؤســـاء 

الشركات والبنوك.
وتســـاءل رئيـــس مجلـــس إدارة 
“البـــالد” عبدالنبـــي الشـــعلة عمـــا 
إذا كانـــت الجمعيـــة قـــد روجـــت 

الستقطاب أعضاء جدد.
وبين عضو الجمعية ناصر األهلي 
الجمعيـــة  أن  الســـياق  هـــذا  فـــي 
البدايـــة،  فـــي  بالترويـــج  قامـــت 
مبينا أن جائحة “كورونا” تسببت 

في تعطل عدد من األمور.
خطـــة  وجـــود  األهلـــي  وأكـــد 
الســـتقطاب مزيـــد مـــن األعضاء 
جميـــع  فـــي  الجمعيـــة  إلـــى 

االختصاصات.

معين: “رجال األعمال” ليست للتجار فقط

^ وجــه ســفير جمهوريــة مصــر العربيــة لدى مملكة البحرين ياســر شــعبان، الشــكر لرئيــس مجلــس إدارة “البالد” 
عبدالنبي الشعلة، على الجهود في جميع نواحي العمل االجتماعي واالقتصادي في البحرين.

المصريـــة  الســـفارة  أن  شـــعبان  وأكـــد 
يســـعدها أن تكـــون بمثابة العضـــو الفاعل 
لطـــرح القيمة المضافة في مســـار العالقة 
االقتصاديـــة والتجارية بين البلدين، التي 
اعتبرهـــا مـــن أهـــم العناصـــر فـــي التعاون 
الثنائـــي، خصوًصا مع العالقـــات المتميزة 
التي تربط البلدين والقيادتين والشـــعبين 
الشـــقيقين.  وبّيـــن أن “الســـفارة حريصـــة 
علـــى التعاون مع قطاع رجال األعمال في 
البحرين ســـواء عبر غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن أو عبـــر الجمعيـــة، إذ تـــم بالفعل 
تحقيـــق ذلك في العـــام الماضي من خالل 
أكثر من خطوة ســـتمهد للتعـــاون المرجو، 
كما طرح رئيـــس الجمعية أحمد بن هندي 
وعضو مجلس اإلدارة ناصر األهلي، وكان 
النشـــاط مـــع الجمعية زاخـــًرا وذلك عبر 4 

ندوات شديدة األهمية”.

زيارة مرتقبة

وفـــي مـــا يتعلـــق بالزيـــارة المرتقبـــة التـــي 

ســـيقوم بهـــا وفـــد جمعيـــة رجـــال األعمال 
البحرينيـــة لجمهورية مصر العربية، أشـــار 
الســـفير شـــعبان “أنه جاٍر الترتيـــب لها منذ 
أكثر من شـــهر، إذ ستتصل الزيارة بالقطاع 
التجـــارة  وزيـــر  فـــي  ممثلـــة  الحكومـــي 
الهيئـــة  رئيـــس  إلـــى  إضافـــة  والصناعـــة، 
العامة لالســـتثمار، فضاًل عن اتحاد الغرف 
وتابـــع:  الصناعـــات”.   واتحـــاد  التجاريـــة 
“تهـــدف الزيـــارة إلى الســـير في مســـارين، 
ليس فقط جذب االســـتثمارات البحرينية 
إلى مصر، ولكن أيًضا طرح البحرين كجهة 

استثمارية واعدة في أكثر من قطاع”.

فرص كبيرة

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
أن  الشـــعلة  عبدالنبـــي  “البـــالد”  صحيفـــة 
التوجه الرســـمي واألهلي بإعطاء اهتمام 
خـــاص بالعالقـــة االقتصاديـــة مـــع مصـــر 
الشـــقيقة، إذ إن هنـــاك تركيـــزا علـــى هـــذا 

الموضوع.
فـــي  موجـــودة  كبيـــرة  فرًصـــا  أن  وبيـــن 
جمهورية مصر العربية، وأن هناك زيارات 
لكبـــار المســـؤولين لمملكة البحريـــن، منها 

زار  الـــذي  باالســـتثمار،  المختـــص  الوزيـــر 
التســـهيالت  بتقديـــم  ووعـــد  البحريـــن 
بالكفـــاءات  مصـــر  تزخـــر  إذ  لالســـتثمار، 
واإلمكانـــات الماليـــة الضخمة لالســـتفادة 
منها في مشاريع استثمارية في البحرين.

زيارة تجارية

مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجـــال 
األعمـــال البحرينيـــة أحمد بـــن هندي على 
دور ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي 

تفعيـــل اتفاقات التعاون مع جمعية رجال 
األعمـــال المصريـــة، مـــا أثمـــر عـــن زيـــارة 
مرتقبـــة، إذ قمنـــا بعمل عدد مـــن اللقاءات 
وحظيـــت  القطاعـــات  مـــن  عـــدًدا  غطـــت 
بمشـــاركة واســـعة.  وأكـــد بـــن هنـــدي أن 
الباب مفتوح للزيـــارة التجارية إلى مصر، 
إذ يمكـــن االتصـــال بالجمعية والتســـجيل 

للمشاركة، ويتم حالًيا اإلعداد للمشاركة.
وبين أن الزيارة ستشـــمل مناطق صناعية 
واألراضـــي  القائمـــة  المصانـــع  وبعـــض 

المتاحة لالســـتثمار، وتـــم االلتقاء برئيس 
هيئـــة االســـتثمار والمناطـــق الحـــرة، الذي 
أبدى حماســـه لهذه الزيارة، و“عرض علينا 

بعض الفرص الكبيرة والمجدية”.
وعبـــر اللقـــاءات التـــي عقـــدت، أوضح بن 
هنـــدي أن رجال أعمـــال مصريين يرغبون 

في االستثمار في البحرين.

تسهيالت مصرية

مـــن جانبـــه، ذكر أميـــن ســـر الجمعية نبيل 
زار  الـــذي  المســـؤول  لقـــاء  وعبـــر  أجـــور 
تقدمهـــا  التـــي  التســـهيالت  أن  البحريـــن، 
مصـــر كثيـــرة، وتحويـــل األمـــوال للخارج 
بســـهولة، موجًها رسالة إلى رجال األعمال 
المصريـــة  األنظمـــة  أن  إلـــى  البحرينييـــن 
الجديـــدة ســـهلة للتاجـــر البحرينـــي، وأن 
أبـــواب مصـــر مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا 

للمستثمرين من البحرين والخليج.
مـــن جهته، ثمـــن األميـــن المالـــي للجمعية 
العالقـــات  عمـــق  الحـــواج  عبدالوهـــاب 
البحرينيـــة المصريـــة، وقال “هنـــاك عالقة 
قويـــة تربطنـــا بمصـــر والجميـــع يتحـــدث 

عنها”.

السفير المصري أثناء مداخلته في اللقاء

السفير المصري: طرح البحرين وجهة استثمارية واعدة
ــال إلــــــى الـــقـــاهـــرة ــ ــ ــم ــ ــ ــن جـــمـــعـــيـــة رجــــــــال األع ــ ــة مـ ــبـ ــقـ ــرتـ زيـــــــــارة مـ
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تسهيالت مصرية 
كثيرة للتاجر 

وأبرزها سهولة 
تحويل األموال

مصر تزخر بالكفاءات 
واإلمكانات   

المالية الضخمة 
لالستفادة منها

“^” استثمرت “كورونا” وأبدعت في التحول الرقمي
ــن الــفــعــالــيــة ــ ــرا عـ ــ ــري ــ ــق ــ ــث ت ــبـ ــن يـ ــريـ ــحـ ــبـ ــون الـ ــزيـ ــفـ ــلـ تـ

^ حـــرص تلفزيـــون البحريـــن علـــى تغطيـــة انعقـــاد 
الحوار المباشـــر لصحيفة “البالد” مـــع إدارة جمعية رجال 

األعمال البحرينية.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة إن 
هذه الفعالية وضعت المتابعين على خطط رجال األعمال 
البحرينييـــن للتعامـــل مـــع المرحلـــة المقبلـــة، خصوصا مع 
تخفيـــف القيـــود وحركـــة الســـفر والشـــحن وهو مـــا يتيح 
فتح آفاق واعدة لالســـتثمار الـــذي يعود بالنفع على دورة 

االقتصاد الوطني.
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  إدارة  مـــن  المشـــاركون  عبـــر 
البحرينية عن شـــكرهم وتقديرهـــم لصحيفة “البالد” على 
مبادراتها لالهتمام بالقطاع الخاص، مشـــيدين بخطواتها 
فـــي التحول الرقمي وتكثيف إنتاجاتها المرئية من خالل 
إطالق برامج متخصصة ومشروعات عديدة، على رأسها 
مشـــروع نـــادي الخمســـين ومشـــروع مؤشـــر أفضـــل 100 

شركة بالبحرين وبرنامج “البحرين في أرقام”.

وأشـــاد رئيـــس الجمعية أحمد بن هنـــدي بالدور اإلعالمي 
البـــارز والحيـــوي لــــ “البالد” في دعـــم مختلـــف القطاعات 
االقتصاديـــة، مشـــيًرا إلـــى أن الصحيفـــة شـــريك أســـاس 
للجمعيـــة، إذ وقعـــت الجمعيـــة فـــي 2012 اتفاقيـــة مـــع 
الصحيفـــة لتكـــون راعيـــا إعالميـــا للجمعيـــة، إلـــى جانـــب 
اتفاقيـــات أخـــرى، وهـــو مـــا يؤكـــد إيمـــان رجـــال األعمال 
بـــأن اإلعـــالم شـــريك أســـاس ألداء رســـالتهم المجتمعيـــة 

والوطنية وتحقيق أهدافهم العليا.
ونوه أمين سر الجمعية نبيل أجور بما تضطلع به “البالد” 
مـــن دور وطني مســـؤول فـــي رعاية النشـــاط االقتصادي 
في المملكة عبر مختلف البرامج والفعاليات التي تنظمها 

الصحيفة.
ولفت إلى أن اإلعالم يعد من أهم الدعامات التي يســـتند 

إليها التاجر لضمان نموه وازدهاره.
وأشـــاد بمبـــادرة الصحيفـــة فـــي إطـــالق زاويـــة “راحلون 
وبصماتهـــم باقيـــة” التـــي اســـتعرضت في عددهـــا األخير 

مســـاهمات أحـــد أعمـــدة النهضـــة التجاريـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن الوجيـــه مبـــارك كانـــو، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة هذه 
المبـــادرة في اإلضاءة على التجـــارب الرائدة والتي تقدم 

خالصة معرفية مهمة للتجار الجدد.
وأشـــاد عضـــو مجلـــس اإلدارة ناصـــر األهلـــي بالمبـــادرات 
اإلعالميـــة النوعيـــة التـــي تنفذهـــا “البـــالد”، ومـــا تشـــهده 
الصحيفة من تطور على جميع المســـتويات، وما تعكســـه 
من مفاهيم جديدة وغير مســـبوقة للصحافة المحلية في 
مملكة البحرين، ومعتبرة تجربة المجالس الرمضانية عن 
بعد والمنتديات عن بعد نقلة نوعية بالصحافة البحرينية 
بقيـــادة رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبي الشـــعلة، 
والـــذي يقود عملية التحـــول الرقمي بالصحيفة من خالل 
مبادراته ومشـــروعاته التي تعطي بصمة جديدة لإلعالم 

البحريني.
وقـــال: “البـــالد” اســـتثمرت ما جـــرى من تداعيات بســـبب 

جائحة كورونا وأبدعت بالتحول الرقمي.

نجـــاح مشروعــات زراعيــة بحرينيــة بالخـارج.. وفرصا بمصـر
ــة ــي ــب ــن ــة واألج ــي ــج ــي ــل ــخ ــاريـــة ال ــع االســـتـــثـــمـــارات الـــعـــقـ ــ ــراج ــ ــاب ت ــ ــب ــ ــي: لـــمـــراجـــعـــة أس ــ ــل ــ األه

^ أكـــد عضو مجلس إدارة جمعية 
رجال األعمـــال البحرينية ناصر األهلي 
فـــي  أعمـــال بحرينييـــن  نجـــاح رجـــال 
خـــارج  زراعيـــة  مشـــروعات  تأســـيس 

مملكة البحرين بمجهودهم الشخصي.
رئيـــس  ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  ولفـــت 
مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة، 
بشأن دور رجال األعمال في االستثمار 
الزراعـــي فـــي الخـــارج، إلـــى أن رجـــال 
األعمـــال علـــى اســـتعداد دائم لمـــؤازرة 
الحكومة في أي مشروعات استثمارية 
مملكـــة  فـــي  الغذائـــي  لألمـــن  داعمـــة 

البحرين.
وأشـــار إلى أن جمهورية مصـــر العربية 

عرضـــت على رجـــال أعمـــال بحرينيين 
فرًصـــا لالســـتثمار الزراعـــي فـــي مصر، 
إذ ســـيتم بحـــث هذه الفـــرص مع رجال 

األعمال المصريين في الفترة المقبلة.
وذكـــر أن الجمعيـــة وفـــي إطـــار دعمهـــا 
لتوجـــه المملكـــة لتعزيز األمـــن الغذائي 
دورتهـــا  خـــالل  مبـــادرة  أطلقـــت  أنهـــا 
االســـتفادة  كيفيـــة  تناولـــت  الســـابقة، 
مـــن األراضـــي الزراعيـــة خـــارج مملكـــة 

البحرين. 
وأكـــد فـــي تعليقه علـــى موقـــف التجار 
البحرينيين من االســـتثمارات األجنبية 
أن رأس المـــال األجنبـــي موجـــود فـــي 
البحرين وعلى مستوى عال في العديد 

من القطاعات، والتي تشـــمل القطاعات 
العقارية والسياحية.

ولفـــت إلـــى أن القطـــاع العقـــاري يتطلع 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة إلـــى الدفع بـــه عبر 
وذلـــك  الماليـــة،  التســـهيالت  تقديـــم 

لتحفيز نشاط وحركة هذا القطاع.
وأشـــار إلـــى أن الفترة القليلـــة الماضية 
شـــهدت تراجًعـــا فـــي ســـهولة الحصول 
علـــى التمويـــالت الالزمـــة فيمـــا يتعلق 
جانـــب  إلـــى  العقاريـــة،  بالمشـــروعات 
الخليجيـــة  االســـتثمارات  تراجـــع 
واألجنبيـــة في القطاع العقاري، وهو ما 

يتطلب المراجعة.
وأكـــد األهلـــي أن نشـــاط الجمعيـــة لـــم 

يتوقـــف أثناء فترة جائحة “كورونا”، إذ 
استفادت من وسائل التواصل الحديثة 

إجـــراءات  رغـــم  اللقـــاءات  عقـــد  فـــي 
التباعد.

الجمعيـــة  أن  إلـــى  األهلـــي  وأشـــار 
مســـتثمرين  مـــع  لقـــاءات   4 عقـــدت 
ومســـؤولين خارج البحرين فيما يتعلق 
باالستثمارات والتجارة، والتي تناولت 

عدًدا من القطاعات.
وتابـــع “الهدف هو التواصل مع الجميع، 
تصلنـــا  الفعاليـــات  هـــذه  خـــالل  ومـــن 
الـــدول ومنهـــا  الدعـــوات لزيـــارة هـــذه 
تركيا، إذ إنها الزيارة الثانية لها، وكذلك 
بجمهوريـــة  المســـؤولين  مـــع  اللقـــاء 
مصـــر العربيـــة والتواصـــل مع الســـفارة 
المصرية، ولقاءاتنا ستكون بشكل أكبر 
مع ســـفرائنا لالســـتفادة مـــن الفرص، إذ 

لدينا سالسة أكبر في العمل”.

األهلي يقترح تقديم تسهيالت مالية للقطاع العقاري

أسامة معين

عبدالوهاب الحواج أحمد بن هندي عبدالنبي الشعلة 

https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723884.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723883.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723882.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4717/finance/723881.html
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تصـــدرت البحرين دول الشـــرق األوســـط 
وإفريقيا في اســـتقطاب أعلـــى حصة من 
االســـتثمارات الســـياحية في 2020 وذلك 
وفًقا لتقرير “fDi Intelligence” لالستثمار 
فـــي الســـياحة 2021، إذ إن االســـتثمارات 
الكبرى التي جاءت من مطورين عقاريين 
من اإلمارات العربية المتحدة قد ساهمت 
فـــي تحقيـــق النمـــو لقطـــاع الســـياحة في 
البحريـــن، وخلق فـــرص العمل في أصعب 
فتـــرة تمـــر علـــى اإلطـــالق علـــى صناعـــة 

السياحة العالمية.
واســـتقطبت البحريـــن 492 مليـــون دوالر 
مـــن االســـتثمارات الســـياحية فـــي 2020، 
والتي تتكون في معظمها من استثمارات 
المطـــور العقاري العالمـــي “إعمار العقارية” 
والمطـــور العقـــاري “إيجـــل هيلـــز”، وذلـــك 
علـــى الرغم مـــن انخفـــاض االســـتثمارات 

اإلقليمية في 2020.
وانخفضـــت االســـتثمارات المتدفقـــة إلى 
دول الشـــرق األوســـط وإفريقيا في العام 
الماضـــي بنســـبة 82 %، وذلـــك منـــذ العام 
2019 حتـــى وصل حجمهـــا إلى 1.6 مليار 
دوالر، كما شـــهد عـــدد الوظائف في قطاع 
الســـياحة بالمنطقة انخفاًضـــا ملحوًظا، إذ 
انخفـــض مما يقـــارب 17,400 فـــي 2019 
إلـــى 2,800 فـــي 2020، وعلـــى الرغـــم من 
ظـــروف الجائحة فقد حلـــت البحرين في 
المرتبة األولى في خلق الوظائف بالقطاع 
الســـياحي على مســـتوى الشـــرق األوسط 
وإفريقيـــا فـــي 2020، والثانيـــة فـــي عـــدد 
مشـــروعات االســـتثمارات المباشـــرة فـــي 

القطاع السياحي.
نحـــو  تســـتضيف  البحريـــن  وكانـــت 
مليـــون زائـــر شـــهرًيا كمتوســـط، في حين 
 %  7 بنحـــو  الســـياحي  القطـــاع  يســـاهم 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي فترة 
مـــا قبـــل الجائحـــة، كمـــا أنهـــا وباعتبارهـــا 
أول اقتصـــاد فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
االقتصـــادي،  بالتنويـــع  يقـــوم  الخليجـــي 
فقـــد ركـــزت المملكة على تســـليط الضوء 
على قطاعها الســـياحي لتلبية احتياجات 
مجموعة أكبر من الزوار من خالل مناطق 
الجذب الســـياحية الجديـــدة مثل الفنادق 

والمطاعم ومحالت تجارة التجزئة. 
وواصلت البحرين تطوير اســـتراتيجيتها 
لتنميـــة قطـــاع الســـياحة حتـــى فـــي فترة 
 10 مـــن  أكثـــر  خصصـــت  إذ  الجائحـــة، 
مليارات دوالر لمشروعات البنية التحتية 
الســـياحية، بما فـــي ذلـــك 1.1 مليار دوالر 

لتحديث مطارها الدولي، وأعلنت شـــركة 
العقاريـــة  الـــذراع  أخيـــًرا، وهـــي  “إدامـــة” 
البحرينـــي  الســـيادية  الثـــروة  لصنـــدوق 
“ممتلـــكات”، عـــن العديد من المشـــروعات 

العقارية الجديدة في المملكة.
وأعلنـــت مجموعة “أكور” المتخصصة في 
قطـــاع الضيافة والتي تمتلـــك 400 فندق 
إلى جانـــب “فنـــادق ماينور” التـــي تتكون 
محفظتها من 527 فندقا ومنتجعا، إضافة 
إلـــى “هيلتـــون دوبـــل تـــري” عـــن خططهم 
إلطالق مشـــروعات جديدة فـــي المملكة، 
إذ تحتضـــن البحرين حالًيا عـــدًدا من أبرز 
العالمـــات التجاريـــة فـــي مجـــال الفندقة 
كارلتـــون”،  “ريتـــز  ســـيزونز”،  “فـــور  مثـــل 
“انتركونتيننتال” إلـــى جانب “ويندهام” و 
“ســـوفيتيل”. وتعمل البحريـــن على زيادة 
نجـــوم  الخمـــس  فنـــادق  مـــن  محفظتهـــا 
التـــي مـــن المقـــرر أن تضم حوالـــي 9300 
غرفـــة بحلول نهاية العـــام 2022 مع توقع 
حدوث انتعاش كبير في قطاع الســـياحة، 
إذ تتوقـــع المملكـــة أيًضا نمـــو الطلب على 
ذات  الشـــاطئية  والمنتجعـــات  الفنـــادق 

األسعار المعقولة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لالســـتثمار في 
البحريـــن  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
محمـــود العرادي “على الرغم مما شـــهدناه 
مســـبًقا من تحديات، فإننـــا واصلنا تقدمنا 
تجـــاه  الطموحـــة  خططنـــا  تحقيـــق  فـــي 
تنمية قطاعي الســـياحة والعقارات والتي 
ســـاهمت فـــي جذب إحدى أبـــرز العالمات 
التجاريـــة العالميـــة المعروفـــة فـــي مجال 
أكبـــر مجموعـــات  إلـــى جانـــب  الضيافـــة، 
التطويـــر العقاري في الخليج ومن ضمنها 

)إعمار(”.
وأردف العرادي “ونرى أنه ومع بدء تراجع 
خطـــر الجائحة وتخفيف القيود، ســـتكون 
التواصـــل  لزيـــارة  أكبـــر  فرصـــة  هنالـــك 

والتعاون اإلقليمي”.

البحرين األولى باستقطاب االستثمارات 
السياحية على مستوى المنطقة

محمود العرادي 
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قبة مركز مبارك كانو االجتماعي ستضم أسرا منتجة وحاضنات 
جـــاءت فكـــرة شـــركة يوســـف بـــن أحمد 
كانو بإنشاء مركز اجتماعي مختلف عن 
المراكز الســـابقة التي أنشـــأتها الشـــركة، 
ليخـــدم شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمـــع، 
ويسهم من خالل خدماته في سد حاجة 
الكثيـــر مـــن األســـر البحرينيـــة، وتوفيـــر 
لهـــا عـــن طريـــق تمويـــل  مصـــدر دخـــل 
وتوفيـــر بيئـــة حاضنـــة لألســـر المنتجة، 
يـــدل علـــى حـــرص مجلـــس إدارة  ممـــا 
الشركة وامتدادا لتاريخ اآلباء واألجداد 
فـــي هـــذه المؤسســـة العريقـــة، ودعمهم 
للمشـــروعات الخيريـــة واالجتماعية عبر 
السنوات الطويلة الماضية والتي لها أثر 

بارز في المجتمع البحريني. 
يعتبـــر هـــذا المركـــز األول مـــن نوعه في 
المنـــارة  بمثابـــة  ســـيكون  إذ  البحريـــن، 
التـــي تنطلق مـــن خاللها األســـر المنتجة 
اإلعـــداد  مرحلـــة  مـــن  بـــدءا  بإنتاجهـــا 
والتنفيـــذ إلـــى مرحلة عـــرض المنتجات 

في السوق، وذلك من خالل وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية.

وقـــد جاء التنســـيق بيـــن مجلـــس إدارة 
شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو، بقيادة 
خالـــد  الوجيـــه  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
محمـــد كانـــو، والـــذي يحـــرص ويســـعى 
لتقديـــم كل مـــا هـــو مميـــز فـــي خدمـــة 
المجتمـــع بفكرة إنشـــاء مركز مبارك كانو 

الشـــامل، والذي ســـيحتوي علـــى العديد 
مـــن الخدمـــات التـــي تغطـــي احتياجات 
الكثيـــر مـــن األســـر المنتجـــة فـــي موقـــع 
إســـتراتيجي بالعاصمة بالقرب من مركز 
أرض المعـــارض وبيت التجار، إذ إن أهم 
أهـــداف إنشـــاء المركز ليكـــون معلما من 

معالم البحرين المتميزة.
مجلـــس  رئيـــس  حـــرص  خـــالل  ومـــن 

وأعضـــاء  كانـــو  خالـــد  الوجيـــه  اإلدارة، 
مجلـــس اإلدارة الذيـــن يحرصـــون علـــى 
أن يقدموا المشروعات المتميزة لخدمة 
المجتمع جرى التنســـيق مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية إلنشاء مركز مبارك 

كانو االجتماعي. 
وســـتكون بالمركز معامل لألسر المنتجة 
وحاضنات، إضافة إلى مركز لكبار الســـن 

والمتقاعديـــن مع تقديـــم جميع خدمات 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
قاعـــة  علـــى  أيضـــا  المركـــز  وســـيحتوي 

لالحتفاالت والمناسبات.
إلـــى ذلك، قـــال مديـــر مركز مبـــارك كانو 
الشـــامل عبدالرحمـــن بوجيري، إن العمل 
بتشـــييد المركز سيبدأ في الشهر الجاري 
)سبتمبر 2021( وستستغرق مدة اإلنجاز 
بحســـب مـــا هـــو مخطـــط لهـــا 16 شـــهرا 
بأقصـــى حـــد، مشـــيرا إلى أنه تـــم توقيع 
اتفاقية بين رئيس مجلس إدارة شـــركة 
يوســـف بن أحمد كانو، خالد محمد كانو 
ووزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان. وبســـؤال “البالد” لبوجيري عن 
المعاييـــر التـــي يتم بناًء عليها مســـاعدة 
بـــأن  أفـــاد  المنتجـــة،  البحرينيـــة  األســـر 
األمـــر ســـيتم مـــن خـــالل معاييـــر وزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية، فهم لديهم 

الشروط والمعايير تلك.

الوجيه خالد كانو 
وقع االتفاق مع 

وزير العمل

16 شهرا إلنجاز 
المشروع األول من 

نوعه بالبحرين

عزوز علي

الوجيه خالد كانو

المنامة - سيكو

أمـــس، محمـــد  عينـــت “ســـيكو”، 
عبدالعزيـــز العبـــاس فـــي منصب 
وتطويـــر  التســـويق  رئيـــس 

األعمال. 
لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقالـــت 
الشـــيراوي  نجـــالء  “ســـيكو” 
“نحـــرص دائًما على جذب أفضل 
الكوادر والحفاظ عليها، ما يتيح 
التـــي  بالخدمـــات  االرتقـــاء  لنـــا 

نقدمها لعمالئنا وللمساهمين”. 

العباس رئيًسا للتسويق بـ “سيكو”
المنامة - األهلي المتحد

أعلن البنك األهلي المتحد – البحرين، 
عـــن إتمـــام عمليـــة إصـــداره لصكـــوك 
إســـالمية ذات مرتبـــة أولويـــة ممتازة 
لمدة 5 ســـنوات، وبقيمـــة 600 مليون 
دوالر وبعائد ســـنوي للمســـتثمرين بلغ 

.% 2,615
والقـــى هذا اإلصـــدار إقبـــااًل كبيًرا من 
المســـتثمرين  مـــن  واســـعة  شـــريحة 
اإلقليميين والدوليين، وأدى ذلك إلى 
تغطيـــة اإلصدار مرات عدة، ما ســـمح 

 500 البالـــغ  األصلـــي  بزيـــادة حجمـــه 
مليـــون دوالر عند اإلصدار، ليبلغ 600 
مليـــون دوالر، وبتخفيض كلفة عائده 

النهائي إلى 2,615 %.
تعليقـــا على نجاح هذا اإلصدار، صرح 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة 
– الخزينـــة واالســـتثمارات فـــي البنك 
األهلـــي المتحـــد ديڤيـــد أولـــون، قائالً 
“نحن سعداء للغاية بالنتيجة النهائية 
لهذه الصفقة. لقد كانت لســـمعة البنك 
ماليـــة  كمؤسســـة  المتحـــد  األهلـــي 

رائـــدة علـــى مســـتوى المنطقـــة وذات 
تقييـــم ائتمانـــي متميـــز دور كبير في 
جـــذب كبـــار المســـتثمرين اإلقليميين 
والدولييـــن للمســـاهمة فـــي االصـــدار 
وفـــي تحقيـــق نجاحـــا باهـــرا متمثـــال 
بنسبة تغطية قاربت 3 أضعاف حجمه 
األصلي”. يذكـــر أن بنك HSBC وبنك 
J. P. Morgan  قاموا بمهمة المنســـق 
الدولـــي المشـــترك باإلضافـــة إلـــى كل 
مـــن بنـــك ABC، بنك دبي اإلســـالمي، 
كامكو لالســـتثمار، بيتك كابيتال، بنك 

الكويت الدولي، وبنك المشـــرق بمهام 
المديـــر الرئيـــس والمنســـق المشـــترك 

إلدارة االكتتاب.

“األهلي”: صكوك إسالمية بـ 600 مليون دوالر

ديفيد أولون

عبدالعزيز العباس

جولة “^” بالفيديو عن مستقبل “الكاش” بعد زيادة المدفوعات الرقمية

“كاشير” بشركة صرافة: المستقبل للعمالت اإللكترونية

أثيــر أخيــرا الحديــث عــن إلغــاء العملــة الورقيــة والتركيــز علــى المدفوعــات 
الرقميــة. التقــت “البالد” عــدًدا من المواطنين للتعرف على آرائهم بشــأن إلغاء 
العمــالت الورقيــة، ومــا إذا كانــوا يفضلــون االســتمرار فيهــا أم إلغاءها، ضمن 

برنامجها “مع أو ضد”. 

متنوعـــة  الـــردود  جـــاءت  وقـــد 
مؤيديـــن  بيـــن  مـــا  المشـــاركين  مـــن 
ومعارضيـــن إللغاء العمـــالت الورقية، 
وفئـــة ثالثة مؤيـــدة للتعامل بالعمالت 
الورقيـــة والمدفوعـــات الرقميـــة فـــي 

الوقت ذاته.
الورقيـــة  العملـــة  أن  ورأى مواطنـــون 
التحويـــالت  جانـــب  إلـــى  أساســـية 
والبطاقـــات  “البنفـــت”  عبـــر  النقديـــة 

االئتمانية. 
في حين، أكد آخرون عدم استغنائهم 
عن العملـــة الورقية، مشـــيرين إلى أن 
البائع أو سائق التاكسي أو غيرهما قد 
ال يستطيعون التعامل مع المدفوعات 

الرقمية.
وذكر آخرون أنهم غير مؤيدين إللغاء 
العمالت الورقية؛ ألن “الكاش” في اليد 
أفضل، لكن التحـــول مقبل وآٍت والبد 

من التغيير إلى العمالت الرقمية.
ورأى مواطن آخر أن العمالت الرقمية 
لهـــا ســـلبيات ولهـــا إيجابيـــات، وليس 

الجميع يعرف كيفية التعامل معها. 
ورأى أحد المشـــاركين في االستطالع 
أنـــه قـــد تحـــدث مشـــكالت لألطفـــال 
مـــن عمليـــات ســـحب النقـــد، وكذلـــك 
أشـــار آخر إلـــى صعوبة عمـــل بطاقات 

مصرفية لكل طفل.
فـــي  مشـــارك  مواطـــن  وتســـاءل 
االســـتطالع: لماذا يتم إلغـــاء العمالت 

الورقية؟ مؤكًدا الحاجة لوجودها.
وأكد مواطن يعمل صرافا )كاشير( في 
إحدى شـــركات الصرافة أن المستقبل 
أكـــد  فيمـــا  اإللكترونيـــة،  للعمـــالت 
مواطـــن آخـــر أن الدفـــع عبـــر “البنفت” 
ســـهل عمليات الدفع ســـواء لألفراد أو 

للتعامالت التجارية.
وأشـــار آخـــرون إلـــى أن عمليـــة الدفع 
بالمعامـــالت الرقميـــة أســـهل وأحفـــظ 

لحقوق البائع والمشتري.
ورأى مواطـــن أن المعامـــالت الورقية 
تحدث بها أخطاء كثيرة، أما المعاملة 

الرقمية فإنها تقلل األخطاء وآمنة.
وأيدت مواطنة إلغاء العمالت الورقية 
والتحـــول للمدفوعـــات الرقميـــة عبـــر 
“البنفت” والبطاقة االئتمانية خصوًصا 
فـــي ظل انتشـــار األمـــراض حالًيا، في 

إشارة منها إلى جائحة كورونا. 

مواطنة تؤيد الرقمنة

مواطن: نحتاج العملة الورقية

المحرر االقتصادي | تصوير: رسول الحجيري

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.



أوضـــح القائـــم بأعمال عميـــد كليـــة اآلداب والعلوم فـــي جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة أيمن الضمـــور أن التخصصات التـــي تقدمها 
الكليـــة تركـــز علـــى تحفيـــز الجانـــب اإلبداعـــي لـــدى الطلبـــة، إذ 
تحرص الكلية على ربط التعليم األكاديمي بالتدريب التطبيقي، 
مع وجود تقنيات دراســـية متطـــورة وحديثة ومختبرات علمية 
مـــزودة بأحـــدث األجهـــزة التـــي تعـــزز مـــن اكتســـاب المهـــارات 

الضرورية وترسخ المعلومة العلمية لدى الطالب.
وبيـــن أن كليـــة اآلداب والعلوم توفر للطلبة بيئـــة مواتية للتعلم 
تعمق الفهم، وتشـــجعهم على اإلبداع، وتثـــري حياتهم الثقافية، 
مشـــيًرا إلى أن الكليـــة تضم نخبة من األكاديمييـــن ذوي الخبرة 
من حملة شهادة الدكتوراه من جامعات عالمية وعربية عريقة. 
وأشـــار الضمـــور إلـــى أن الجامعـــة اســـتطاعت منذ تأسيســـها أن 
تتوســـع في ما تقدمه لطلبتها من مهارات وابتكارات تســـتوعب 
احتياجات ســـوق العمل وتواكب التطـــورات ومتطلبات اإلبداع 
في التصميم الجرافيكي والداخلي وعلم الحاسوب، مشيًرا إلى 
أن بـــاب القبول والتســـجيل مفتوح للطلبة الراغبين بالتســـجيل 
في أحد التخصصات التي تطرحها الكلية، خصوًصا أن الجامعة 
حاصلـــة علـــى االعتماد المؤسســـي من مجلـــس التعليـــم العالي، 
وجميع برامجها األكاديمية مســـتوفية لمتطلبات ضمان الجودة 

مـــن هيئة جودة التعليـــم والتدريب. وأكد الضمور ســـعي الكلية 
لبنـــاء عالقات عمـــل متينة مع القطاعين العـــام والخاص لتأمين 
التدريـــب العملـــي للطلبـــة وإعدادهم للعمـــل بفاعليـــة في جميع 
المؤسســـات وتزويدهـــم بالمعرفة والوســـائل واألدوات النظرية 
والمهـــارات التـــي يحتاجونهـــا فـــي مجـــال تخصصاتهم، مشـــيرا 
إلـــى أن خريجـــي كلية اآلداب والعلوم ســـريًعا ما يحصلون على 
وظائـــف بعـــد تخرجهـــم، إذ يتمتعون بســـمعة ممتازة في ســـوق 
العمـــل؛ نظًرا العتماد الكلية على خطط دراســـية حديثة تواكب 
أحدث التطورات العلمية وتتناسب مع معايير الجودة المتعارف 

عليها في مملكة البحرين.

عبـــر تقنيـــات دراســـية متطـــورة ومختبـــرات علميـــة
“آداب التطبيقية” تحفز الجوانب اإلبداعية للطلبة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت شـــركة سامســـونج الخليـــج 
لإللكترونيـــات، عـــن تســـجيل زيادة 
علـــى  المســـبق  الطلـــب  نســـبة  فـــي 
 Galaxy“ الرائـــدة  هواتفهـــا  أحـــدث 
Z Fold3 5G” فـــي دولـــة البحريـــن، 
بمعـــدل 13 ضعًفـــا مقارنـــة بالجيـــل 
الســـابق مـــن هواتـــف هذه السلســـلة 
الـــذي تـــم إطالقه فـــي العـــام 2020. 
وبلغت حصة “سامســـونج” السوقية 
مـــن قيمة إجمالـــي الهواتـــف الذكية 
فـــي   % 41 البحريـــن حوالـــي  فـــي 

النصف األول من العام 2021.
الهواتـــف  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
المتحركـــة فـــي سامســـونج الخليج 
البـــورا  عثمـــان  لإللكترونيـــات 
مـــن  االســـتثنائي  اإلقبـــال  “يشـــكل 
جانـــب المســـتهلكين فـــي البحريـــن 
علـــى خدمـــة الطلـــب المســـبق علـــى 
أحـــدث هواتفنا، دليالً علـــى خبراتنا 

الواسعة في تطوير ابتكارات هادفة 
تتناســـب مـــع تطلعات المســـتهلكين 
وتوقعاتهـــم. وتشـــير الزيـــادة التـــي 
المســـبق  الطلـــب  مرحلـــة  ســـجلتها 
علـــى هواتفنا الجديـــدة والتي بلغت 
13 أضعـــاف إلـــى نجاحنا فـــي تعزيز 
ريادتنا على مستوى السوق؛ نتيجة 
التزامنا برؤيتنـــا التي تتمحور حول 
خـــالل  مـــن  العمـــالء  رضـــا  ضمـــان 
تزويدهم بابتـــكارات وتقنيات تعيد 
تعريـــف مفهـــوم تجـــارب اســـتخدام 
رؤيـــة  ويســـعدنا  الذكيـــة.  الهواتـــف 
علـــى  اإلقبـــال  مـــن  المســـتوى  هـــذا 
جهـــاز “Galaxy Z Fold3 5G” علـــى 
مســـتوى الدولـــة، ونتطلـــع من خالل 
مســـاعدة  إلـــى  الجديـــدة  أجهزتنـــا 
المســـتهلكين فـــي حياتهـــم اليومية 
وتمكينهم مـــن االســـتمتاع بتجارب 

جديدة كليًا للهاتف المحمول”.

“سامسونج”: 
الحصة السوقية 

بالبحرين بلغت 
% 41

اكتســـبت اللجنة البيئّية بمطار البحرين 
الدولـــي فهًما أوســـع عـــن اإلدارة الفّعالة 
للنفايـــات وأحـــدث التقنيـــات فـــي هـــذا 
المجال خالل ورشـــة عمـــل نظمتها عن 
ُبعـــد رئيســـة قســـم الفيزيـــاء فـــي كلية 
حنـــان  البحريـــن  جامعـــة  فـــي  العلـــوم 
البوفالســـة. وتناولت الفعالية مجموعة 
واســـعة من المواضيع المهمـــة المتعلقة 

بحماية البيئة.
إذكاء  علـــى  العمـــل  ورشـــة  وركـــزت 
الوعـــي باســـتراتيجيات إدارة النفايات 
تعليمّيـــة  منصـــة  وتوفيـــر  وتقنياتهـــا، 
وتثقيفّيـــة فـــي هـــذا المجـــال، وإرشـــاد 
كيفيـــة  بشـــأن  العالقـــة  األطـــراف ذات 
تحســـين أدائها البيئي. كما شددت على 
أهمية مشروع إدارة النفايات في مطار 
البحريـــن الدولـــي، والـــذي كان قد ُطرح 
في االجتماع الســـابق للجنـــة. إذ يهدف 
المشـــروع إلى التوقف عن التخلص من 
مخلفـــات المطـــار في مكبـــات النفايات، 

مؤسســـة  لتصبـــح  الشـــركة  ومســـاعدة 
دون نفايـــات نهائًيـــا، ومـــن ثـــم حمايـــة 
البيئة. ويتألف المشـــروع من مرحلتين، 
وهمـــا جمع البيانات ووضـــع خطة عمل 

للتحسين.
وُشـــكلت اللجنة البيئّية بمطار البحرين 
الدولي في العام 2020؛ بهدف تحسين 
أي  ومعالجـــة  للمطـــار  البيئـــي  األداء 
منصـــة  وتوفيـــر  البيئّيـــة  المشـــكالت 
الممارســـات.  أفضـــل  لتبـــادل  تفاعلّيـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  اللجنـــة  ويتـــرأس 

الفنّيـــة  والشـــؤون  التطويـــر  إلدارة 
البحريـــن  مطـــار  بشـــركة  والهندســـّية 
عبـــدهللا جناحـــي، وتتألف مـــن عدد من 
ممثلـــي األطـــراف ذات العالقـــة بمطـــار 
البحريـــن الدولـــي، بمـــا في ذلك شـــركة 
دي إتـــش إل وشـــركة البحريـــن لتزويد 
وقود الطائرات وشـــركة طيران الخليج 
وشـــركة خدمات مطار البحرين وشركة 
البحريـــن لألســـواق الحّرة وشـــركة هال 
بحرين وشركة تكســـل إير وشركة مينا 

إيروسبيس.

“بيئّية المطار” تعقد ورشة عمل عن اإلدارة الفعالة للنفايات

أطلقت “نيســـان”، بمناسبة االحتفال 
بالذكرى السبعين على طرح باترول 
عالمًيا، مســـابقة حصرية في الشرق 
األوســـط تقديًرا للحب الالفت الذي 
يكّنـــه ســـكان المنطقـــة لهـــذا الطراز. 
وتهدف مبادرة “نيسان” التي تنطلق 
في ســـبتمبر إلـــى االحتفال بســـيارة 
تتمتـــع بتـــراث متجّذر فـــي المنطقة 
منذ أوائل خمســـينات القرن الماضي 
وتكريًمـــا للمالكيـــن بمنحهـــم فرصـــة 

الفوز بسيارة باترول جديدة.
مـــن  كل  فـــي  المســـابقة  وســـتنطلق 
العربيـــة  أبوظبـــي ودبـــي والمملكـــة 
الســـعودية، وتدعـــو مالكـــي باتـــرول 
لتحميـــل الصور ومشـــاركة قصصهم 
ومغامراتهـــم علـــى موقـــع مخصص 
إليـــه.  الدخـــول  يمكـــن  للمســـابقة 

وتنقســـم المســـابقة إلـــى 3 مراحـــل 
فيهـــا  المشـــاركين  بنشـــر  وســـتبدأ 
المتعلقـــة  وقصصهـــم  صورهـــم 
بطـــراز باتـــرول. بعدهـــا، يتعين على 
المشاركين الذين يتّم اختيارهم أخذ 

ســـياراتهم لتخضـــع لفحص فني في 
ورشـــة عمل معتمدة، على أن يحدد 
الحًقا تصويـــت الجمهـــور 3 فائزين، 
واحد في كل ســـوق، سيحصل على 

سيارة نيسان باترول جديدة.

احتفـــاًل بالذكـــرى الســـبعين إلطـــاق الســـيارة الرياضيـــة
“نيسان” تقدم فرصة الفوز بـ “باترول جديدة”

لتوثيــق العاقات بالمجــالت القتصاديــة والثقافية والرياضيــة والعلمية

“البحرينية الهندية” تستعرض مبادراتها مع السفير شريفاستاف

اجتمــع مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينيــة الهنديــة )BIS( مــع ســفير جمهورية الهنــد لدى مملكة البحرين بيوش شريفاســتاف، في 8 ســبتمبر 2021. 
حضــر االجتمــاع كل مــن الرئيــس المؤســس للجمعيــة البحرينيــة الهندية عبدالنبي الشــعلة، رئيــس مجلــس اإلدارة عبدالرحمن جمعــة، نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة بــي إس باالســوبرامانيام، األميــن العــام زهــراء طاهر وأميــن الصندوق فيجاي بولور. كمــا حضر االجتماع أعضــاء المجلس، وهم: 
محمــد الخاجــة، كيشــور كيوالــرام، هريــش جوبينــاث، طالل المناعي، ســومان بيبي، فينــود داس، والســكرتير الثاني ورئيس الديــوان رافي كومار 

جاين. وأوالً ركز رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية على مبادرات مختلفة اتخذتها الجمعية لتحقق أهدافها، منها:

الهنديـــة  الســـفارة  مـــع  التعـــاون   -
لتوثيـــق العالقـــات فـــي المجـــاالت 
االقتصاديـــة، الثقافيـــة، الرياضيـــة 

والعلمية بين البحرين والهند.
اتحـــاد  بيـــن  العالقـــات  تطويـــر   -
واتحـــاد   ،)CII( الهنديـــة  الصناعـــة 
غـــرف التجـــارة والصناعـــة الهندية 
المحاســـبين  ومعهـــد   ،)FICCI(
 ،)ICAI( الهنـــد  فـــي  القانونييـــن 
والمنظمـــات الوطنيـــة األخـــرى في 
الهند، التي يمكن أن تروج للتجارة 
والتبـــادل التجـــاري بيـــن البحريـــن 

والهند.
- توثيـــق العالقـــات بيـــن الكيانـــات 
األخـــرى فـــي الهنـــد حـــول الفـــرص 
التجارية المتاحة في الهند، والتي 
يمكن نشـــرها لمجتمـــع األعمال في 

البحرين.
فوائـــد  علـــى  الضـــوء  تســـليط   -
إنشاء شركات هندية في البحرين 
لالســـتفادة مـــن اتفاقيـــة التجـــارة 

المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  الحـــرة 
والبحرين.

بيـــن  تجـــاري  معـــرض  إقامـــة   -
مـــع  بالتنســـيق  والهنـــد  البحريـــن 
السفارة الهندية لقطاعات محددة، 
والتصنيـــع  التكنولوجيـــا  مثـــل 
والســـياحة وبحضور مشاركين من 

كال البلدين.
- إنشاء مكتب بالتعاون مع السفارة 
المســـتثمرين  لمســـاعدة  الهنديـــة 
من كال البلدين الستكشـــاف فرص 
االستثمار ومســـاعدتهم لالستثمار 

في كال البلدين.
- نشـــر كتيب بالشراكة مع السفارة 
عامـــة  معلومـــات  حـــول  الهنديـــة 
األعمـــال  وممارســـة  البلديـــن  عـــن 
التجاريـــة والهيـــاكل القانونيـــة في 
الهنـــد والبحريـــن والتـــي ســـتكون 
كمرجع مفيد للمســـتثمرين في كال 

البلدين.
- الســـعي لتحقيق “DTAA” )تجنب 

االزدواج الضريبـــي( اتفاقيـــة بيـــن 
البحريـــن والهند. وفـــي هذا الصدد 
قـــام رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
البحرينية الهندية بتســـليم رســـالة 
موجهـــة إلـــى وزيـــرة الماليـــة لـــدى 
جمهورية الهند نيرماال سيثارامان، 
تناولـــت مبـــررات لعقـــد مثـــل هذه 
والهنـــد  البحريـــن  بيـــن  االتفاقيـــة 

وطلب دعمها.
الهنديـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة   -
تخطط لتنظيم برنامج في أكتوبر 
من هذا العـــام، لالحتفال بمرور 50 
عاًمـــا علـــى العالقات الدبلوماســـية 
بيـــن الهنـــد والبحريـــن، إضافة إلى 
الخامـــس  الهنـــد  اســـتقالل  عيـــد 
والســـبعين، وســـيركز هـــذا الحدث 

على الثقافة والطعام.
وقـــد أعـــرب الســـفير عـــن ارتياحه 
التجـــاري  التعـــاون  لتنميـــة 
واالقتصـــادي بين جمهوريـــة الهند 
والحاجـــة  البحريـــن،  ومملكـــة 

التجـــاري  التعـــاون  تعميـــق  إلـــى 
والتعليمـــي  واالســـتثماري 
واالقتصـــادي بيـــن البلديـــن. وركـــز 
القطاعـــات  بعـــض  علـــى  الســـفير 
الطاقـــة  تشـــمل  والتـــي  المحتملـــة 
الصيدالنـــي،  اإلنتـــاج  المتجـــددة، 
مركـــز   - المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الزراعيـــة،  المعالجـــة  البيانـــات، 
الســـياحة  اللوجســـتية،  الخدمـــات 
أهميـــة  وأكـــد  التحتيـــة.  والبنيـــة 
عمل الجمعيـــة البحرينيـــة الهندية 
التنميـــة  مجلـــس  مـــع  كثـــب  عـــن 
االقتصادية، غرفة تجارة وصناعة 
الصناعـــة  ووزارة  البحريـــن، 

والتجارة السياحة وغيرهم.
فيما شـــكر مجلـــس إدارة الجمعية 
الســـفير على دعمه وتشجيعه لهم، 
وبدورها ســـتعمل الجمعية بشـــكل 
وثيـــق مـــع الســـفارة لتحقيق جميع 

أهدافها.

أعلنـــت شـــركة الربيع للســـفر والســـياحة، 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
قطـــاع  فـــي  العربـــي  الخليـــج  ومنطقـــة 
الســـفر والسياحة، عن اســـتئناف رحالتها 
بعـــد   ،2021 خريـــف  لموســـم  الجماعيـــة 
اختتام موســـم مميز لصيـــف 2021، أثمر 
إلـــى مختلـــف الوجهـــات  45 رحلـــة  عـــن 

العالمية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لشـــركة الربيـــع للســـفر والســـياحة محمد 
للســـفر  الربيـــع  شـــركة  “تلعـــب  الحمـــد 
مملكـــة  فـــي  محورًيـــا  دوًرا  والســـياحة 
البحريـــن ومنطقة الخليـــج العربي، ولقد 
اســـتثمرنا فتـــرة التوقـــف أثنـــاء جائحـــة 
كورونـــا فـــي تطويـــر برامجنـــا لتتماشـــى 
مع طموح مســـافرينا، إذ شـــهدت رحالتنا 
إلـــى مختلـــف الوجهـــات انســـيابية عالية 
وتعامل اســـتثنائي مع جميع المســـافرين 
بـــدًءا من إنهاء إجـــراءات الســـفر وتلبية 

طلباتهـــم علـــى أكمـــل وجه والذيـــن أثنوا 
بدورهم علـــى تميز خدمات شـــركتنا لهم 
منـــذ دخولهم إلى بوابـــات المغادرين إلى 

حين عودتهم من رحالتهم”. 
وأضـــاف “أمـــا عـــن اختيـــار وجهاتنـــا فهو 
يأتي بناًء على دراسات تسويقية متأنية 
وضمـــن خطط حصيفـــة لهـــذه الوجهات، 

ولمـــا لها من أهمية لدى مســـافرينا الكرام 
ولتلبيـــة الطلب المتنامي علـــى الوجهات 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  المتنوعـــة”،  العالميـــة 
الوجهات تخضع لتقييـــم ومتابعة دورية 
لقياس مســـتوى الســـالمة واألمـــان فيها، 
بإجـــراءات  المعنيـــة  القنـــوات  ومتابعـــة 

السفر في ظل الجائحة.

ــف مـــمـــيـــز واســـتـــثـــنـــائـــي ــيـ ــم صـ ــ ــوس ــ ــد م ــعـ بـ
“الربيع للسفر والسياحة” تطلق رحالت خريف 2021
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المنامة - الجمعية البحرينية الهندية

محمد الحمد 

جانب من لقاء الجمعية بالسفير الهندي



AMAN VILLAS
2

www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting

بسعر

�������
���

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

�

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

bayanmedical

77362222, 34372315

36989118

دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111444 - 17111504 - 17111501

التاريخ  2021/09/09
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
)CR2021- 131854 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : حسن حامد احمد ابراهيم محمد الشاوي
بطلــب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه أي اعتراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد سعيد محمد ناصر محمد سعيد

االسم التجاري الحالي : مطعم سموك اند ستونز
االسم التجاري الجديد : مطعم سموكي برجر

قيد رقم: 9-94224

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021 -122556   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نوريه علي أحمد الجيالني

االسم التجاري الحالي : النبالء للخياطه الرجاليه
االسم التجاري الجديد : النبالء للتبغ

رقم القيد : 66371 – 10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -128384   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عادل عبدهللا خليفه حماده

االسم التجاري الحالي : عز الرفاعين للخياطة
االسم التجاري الجديد : عز الرفاعين للعبايات

رقم القيد : 7 - 16100

تاريخ 2021/09/09
) CR2021 -131432 ( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ٔادناه : محمد عــادل محمد الدوســري بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي :إلى السيد/ة : محمد جاسم محمد احمد عبدهللا

فعلــى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري : مٔوسسة ميبرز للتجارة
رقم القيد : 90819 – 1

القيد   119281    -   التاريخ   6 / 9 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   125393   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نان لتجارة التكنلوجيا ذ.م.م.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شــركة نان لتجارة التكنلوجيا ذ.م.م. المســجلة بموجب القيد رقــم 119281 ، طالبين تغيير 

االسم التجاري
من: نان لتجارة التكنلوجيا ذ.م.م.

. NAN TECHNICAL TRADING W.L.L
الى: نان تيكنيكال تريدينغ ذ.م.م

NAN TECHNICAL TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 

يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ   09 / 09 / 2021
  CR2021- 130926   إعالن رقم

تنازل أو بيع عن المحل التجاري 

تقــدم إلينا المعلن أدناه : شــوقي رضي علي عبدالرســول عبــدهللا بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة زينب علي جاسم احمد عبداالمير

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

رقم القيد :  146015 – 1
االسم التجاري : شوقي رضي لالعمال التقنية واالدارية

التاريخ 12  /8/  2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها بيروز 
كافيه ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 43281-4 بطلب تغيير االسم التجاري

PEROZ CAFE W.L.L       من : بيروز كافيه ذ.م. م
PEROZ HEALTHY EATERY W.L.L   لتصبح : بيروز هلثي إيتري ذ.م. م

فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تاريخ :9/9/2021
) CR2021- 131506( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن ٔادناه : فواز بن مظهر بــن مظهر العمرى بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى الســيدة / لبنى عبدالعزيز محمد عبدهللا محمد الريس فعلى 
كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : نريسا للحالقة النسأيية والتجارة

رقم القيد : 120550 – 2

التاريخ :2021-9-5
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021 -127518 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جهاد يوسف ناصر العباسي

االسم التجاري الحالي : محطة مكة للتوصيل
االســـــم التجـــاري الجديد : يال اوردر للتوصيل

قيد رقم: 3-82732

القيد:138102     -   التاريخ:9/9/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
جوكونات شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ يوسف جواد احمد عبدالحسين علي الحايكي باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة جوكونات شــركة تضامن بحرينية ، المسجلة كشــركة تضامن بحرينية 
تحت رقم 138102 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة روم 32 ايفنتس ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-63140

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة روم 32 ايفنتس ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 63140-1 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / طاهر حميد 

عبدالحميد شفيع مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، 
و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
طاهر حميد عبدالحميد شفيع

39660750
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TR Services Co W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
17537979  or  PAT.MCKENNA@ARIME.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

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

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

NEW PALACE GAMES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17763539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

OLD PALACE STATIONARY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17763539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM

 Downtown Rotana hotel B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Golden Abu Alanwar Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17311114  or  habib.alfardan1986@gmail.com 

Ali abdulhameed alshowaikh cleaning  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39111981  or  MAHMOOD.HNS@HOTMAIL.COM 

AL MUHAM BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33488255  or  ALSULAIBIKH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17701900  or  hrd@arcal.biz 

ALBUROOJ BUILDING EQUIPMENT HIRING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

39104449  or  ALBUROOJHIRING@GMAIL.COM 

SALY CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

Alnajaf bakery W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

HADAF  tourism partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17540235  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

Revan Rose Boutique  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39445466  or  MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

MEHNA FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17162771  or  HFZHMD@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BAB AL SALAM GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39464260  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

5 LINES TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17148003  or  RECRUITMENT_DONOTREPLY@TATWEERPETROLEUM.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

AL RABEEA DENTAL CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  nisarta@gmail.com 

Mena Industrial Services Company MENAISCO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

17200032  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

WINNERS FOOTBALL CLUB W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39933901  or  info@gowfc.com 

Pebbles Gate Cleaning 1  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34161935  or  ALBUARKI99@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

AIN ALRAHA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

34093446  or  aasjs7070@gmail.com 

KAMALIA Mechanical contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

KYASALDIN FOR FIXING BILLBOARDS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

DCC SATALIET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

32177756  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39696506  or  SAKHALAF@BATELCO.COM.BH 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

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 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AMWAJ ALKHALEEJ  FOR MARKITING AND PROMOTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

13108200  or  TAMERA2EF85@GMAIL.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17340010  or  MFISHING@HOTMAIL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17749111  or  info@elitetechno.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

17722211  or  YASMEEN@AREFSADEQ.COM 

MANARIS ALBAHRAIN  spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
34313285  or  ALMAKHA2@GMAIL.COM 

Almamal construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33465222  or  ALMAMAL615@GMAIL.COM 

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
34400130  or  ANSIRMEH@YAHOO.COM 

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
34400130  or  ANSIRMEH@YAHOO.COM 

Shameem akthar ahmed contracting  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33712855  or  SAQIBTALHA72@GMAIL.COM 

Zero zero saven car accessories  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17448671  or  ALAWAIDH@GMAIL.COM 

White House Laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77073222  or  HESHAMALAWI1@GMAIL.COM 

M & Y MARINE SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17502871  or  magdy@mandymc.com 

BRANCO CLEANING AND MAINTENANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34428080  or  BRANCO.CLEANING61@GMAIL.COM 

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL TICKET FARE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17216411  or  MUSHTAK@24X7ROOMS.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Aladdin kindergarten WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

Q Cafe bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
39997757  or  AFARDAN88@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ARAFA PHONES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

32361000  or  SHIHABARAFABH@GMAIL.COM 

Artic Property Management W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

34041435  or  BAHRAINHOUSING@GMAIL.COM 

CITY TOWER APARTMENTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

AL ARRAYED EYE SPECIALIZED CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17722828  or  mem-117@hotmail.com 

Crazy Pizza Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM 

Shella Eaze Food and beverage service activities - Bahraini Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39662990  or  ALMOKLA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35581314  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

THE M RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM 

I WORLD CONNECT  
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

33500370  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NB INTERIOR DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

RUBY STAR TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

SHORNALI CARGO HANDLING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35356790  or  EHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

CHENAB WATER TECHONOLOGY CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

Oris Food W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33115200  or  LEENAZ333@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
35968032  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

Dyan contracting w.l.l.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33384916  or  LATHISHKP24@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

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

BURGER ZOOM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000435  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

SADIQ ALI ABDULRASOOL (NASER ALA/7953)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39846995  or  SADIQ_ALI8181@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33817221  or  FRANKLIN_ALBY@HOTMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39451865  or  ALMARAYADE@GMAIL.COM 

PRIMACY LOGISTICS SERVICES AND TRANSPORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33969820  or  PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

JIDD ALI  INFORMATION SERVICE ACTIVITIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

SERARI MACHINERY MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

AlDereiah Corner Furniture Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33639941  or  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM 

New Marwa 2020 computer & Stationery W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39510237  or  39510237M@GMAIL.COM 

GSPU Chartered Accountants Vocational Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17008944 

Solo key to solutions promoter  .Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17643128  or  SLYGOK@YAHOO.COM

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

33929203  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

AURORA TRAVEL - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66338803  or  ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

RS International Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

RIGHT CALORIES RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38886805  or  ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM 

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

I 2 MODERN ACCOUNTING & CONSULTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17261704  or  I2MODERN2019@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

Lord Auto Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37777908  or  hussain.hj7@gmail.com 

Sughra furniture & upholstery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33181488  or  S.ISMAIL4884@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SAGHIR CARGO HANDLING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
33742114  or  MSG.SPCBH@GMAIL.COM 

SULFAX GOLD COMPUTER CONSULTANCY CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36428158  or  SULFAX135971@GMAIL.COM 

Openway Technologies W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

38000504  or  ASHIR24@GMAIL.COM 

SMART CAR SCRAP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

HORAIN AC REPAIRING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35531230  or  INFO@PISTARTUP.CO 

PUNJAB RASOI COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

36632738  or  PUNJABIRASOIBH@GMAIL.COM 

A S A STAR SUPERMARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

37778671  or  BINHSMB@GMAIL.COM 

WOOD VALLEY FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

37380006  or  RIJU313@GMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

AARBA TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

34675470  or  786.SFF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39923170  or  786.SFF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36103555  or  SHAHJADAPUR777@GMAIL.COM 

MANAMA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33482656  or  AYAZMUSHTAQ2003@GMAIL.COM 

ALBUSTAN ALAKHDAR TRADING CO .LTD BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

34114599 

SANSIRO REAL ESTATE &CLEARENCE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

33373383  or  S.HUSAIN@PUREGROUP.BH

SANSIRO REAL ESTATE &CLEARENCE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33373383  or  S.HUSAIN@PUREGROUP.BH 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36941976  or  ggccbahrain@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17006400  or  INFO@SWIMCON.CO 

MOHAMED ALY ELFERT FOR PUBLICITY AND MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33910606  or  MOHAMED33170607@GMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C)  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17408090  or  hr@almahroos.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17672655  or  manditrading56@gmail.com 

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

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 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 

SHEREEN PALACE CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33373349  or  AFAFHASSAN2500@GMAIL.COM 

Orienta Intrnational for construction  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

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

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

OSAMA AL KHAJA CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17211499  or  INFO@ANMARCOUTURE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

ALDIRAZ BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

KNR Scaffolding W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77921100  or  info@ambhco.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ADEL JAMEEL SALEH ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128809  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

BAHRIA STARS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  BAHRIASTARSBH@GMAIL.COM 

HAWAR TECH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

DELPHINE CEANING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

35966274  or  DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

0  or  DRALHELLOW@GMAIL.COM 

AL SHAYAN BUILDING MATERIALS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17335780  or  HAJISHAHBAZ@YMAIL.COM 

BURJ ALNOOR EXPRESS CO  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

35571360  or  RAFEEQUEM500@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

HAWAR TECH COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

BLACK WALL FOR GENERAL TRADE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37276666  or  ZIZAHAMSHARI@GMAIL.COM 

JASIM MIAH REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33945238  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

JASIM MIAH REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33945238  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

JABUR HASAN M. SALTAN ALNOAIMI (DELHI/2615)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36999622  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

ALAWI ALSAYED MOOSA ALALAWI  
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17702684  or  BCPBAHRAIN@YAHOO.COM 

PRIVATE CLINIC DR.MOHAMMED ALBASTAKI  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17777990  or  AB1411@BATELCO.COM.BH 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

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

303SECURE SHIELD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

SAYED HAIDER MAHDI HASAN ABDULLA  
has a vacancy for the occupation of

  FARMER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39692523  or  S.RADHI@HOTMAIL.COM 

ABBAS BILJEEK & SONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
17401555  or  BILJEEK@BILJEK.COM.BH 

INTERNATIONAL MARINE EQUIPMENT CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

SUPV, TECHNICAL SUPPORT 
 suitably qualified applicants can contact

17727662  or  Personnel@intercol.com 

ALMUNTAZAH MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

AWAL CONTRACTING &TRADING CO .(AWALCO) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17456400  or  khalid@awalgulf.com.bh 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

INTERNATIONAL SANITARY ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17292129  or  mbeshaq@gmail.com 

ALSEEF COMPLEX CINEMA  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

DELMON GARAGE bahraini partnership  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39897580  or  GARAGEDELMON@GMAIL.COM 

YOUSIF ALYASSI ELECTRICAL EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39666625  or  abo.mo3ath.20@gmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALSARYANI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17211001  or  MODAWIB@HOTMAIL.COM 

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17631232  or  faisalashoor@gmail.com 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALKADHIM TRADING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17240062  or  redhaaldallal@gMAIL.COM 

ALSALAM GAS ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

13307772  or  cv@salamgas.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BURGERLAND RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

77157777  or  tina@jasgroup.co 

ALABRAAJ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

FUTURE AIR CONDITIONING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17879733  or  futureac@gmail.com 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

The icon restaurant and LOUNG  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39434399  or  amcbh@ash-bee.com 

BAHRAIN BULK TRADE CO, LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
33557725  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL SANEFR LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
39800028  or  NAZHA2016@OUTLOOK.COM 

ABDULHUSSAIN ALI EBRAHIM ALQASEER  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39650212  or  HASSANALQASER1957H@GMAIL.COM 

BUSAOOD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17676304  or  sabithkammu@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

AL MANAR BAKERIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

FATIMA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

AL SAIF  AL MALAKEA  TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
17675594  or  memo_6367@hotmail.com 

RALY GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36993774  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

CHAMPS ELYSEE LADIES SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39622211  or  Soheila@UmakeWebake.com 

ELEGANCY LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17333382  or  M.ALJAZAF2016@GMAIL.COM 

ANAND BHAVAN Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

GULF GATE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

17251550  or  abdulla34150032@gmail.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

CORAL PALACE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

38885838  or  K.ALMUTAWA3@GMAIL.COM 

ORANGE TELECOM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17490591  or  SEPTEMBER-9559@HOTMAIL.COM 

Super Karak  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66606165  or  RAHELAFURNITURES@YAHOO.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

DAR NADERAH ALABAYA  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33256669  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.CON 

THE NEW HOUSE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17280737  or  KHAIBERCARGO@YAHOO.COM 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  NETWORK MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17557724  or  Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh 

SAMEER ALHAIKI A/C & FREG. REPAIRS WORKS  
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17404424  or  SAMEER.63@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

NOOR ALWLAYA RESTURAT & GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33544410  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

ALWADI GATE VEGETABLES & FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33633773  or  YOUSIF33633773@GMAIL.COM 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39451811  or  AL-ASSY@HOTMAIL.COM 

AL KARAMA GRILL CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39611067  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

POSHAK FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

Gulf Union Gate general trading  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

33966641  or  gulfunion@hotmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SPEED WORLD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

Mushber Construction  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

MALAK STAR FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

AL ZAWRAQ RESTAURANT & SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
33222909  or  MAYTHEMR@YAHOO.COM 

POWER TECH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

ABDULRAHIM ABDULLA MOHAMMED ZAD ABAHARI ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17257610  or  MOHAMMADBARI3333@GMAIL.COM 

SAR ALNAJAH GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

Nano Care Car Wash  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com 

TOP CLASS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

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

  SUPT QUALITY CONTROL 
 suitably qualified applicants can contact

39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

HDFC BANK LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

16577006  or  PALLAVA.RATHORE@HDFCBANK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

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

TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS GULF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17570387  or  PERIHAN@TOSHIBA-TD.AE 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

LADY POINT BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

LADY POINT BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

SWAT CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33394545  or  Swat.sk89@gmail.com 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALKHAIR TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
35682251  or  RABIA9997@HOTMAIL.COM 

PAN ARABIA OFFICE SUPPLIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39353813  or  AL-ALHAKEEM@HOTMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39333528  or  RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM  
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القدس المحتلة ـ معا

تعد الشـــرطة اإلســـرائيلية الئحة 
اتهـــام بحـــق األســـرى الذين تمت 
بالتخطيـــط  اعتقالهـــم  إعـــادة 
لعملية “تخريبيـــة” حكمها يصل لـ 
15 ســـنة ســـجنا، وتهمة مساعدة 
آخرين بالهرب من الســـجن تصل 
عقوبتهـــا لـ 20 ســـنة. هذا وأفادت 
أن  العبريـــة  “هآرتـــس”  صحيفـــة 
“قرار الشرطة اإلســـرائيلية مبني 
على أن يكون األسرى قد خططوا 

لتنفيذ العملية بعد الهروب”.
في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، 
)أحـــد  الزبيـــدي  زكريـــا  محامـــي 
إعـــادة  تمـــت  الذيـــن  األســـرى 
اعتقالهم( “رفضنا طلب الشـــرطة 

اإلســـرائيلية تمديـــد اعتقاله لـ 13 
يومـــا، ونرفض التهم الموجهة له، 
صحيـــح أنـــه هـــرب من الســـجن، 

ولكن هذا حادث طبيعي”.
للدفـــاع  جئـــت  “لقـــد  وأكمـــل 
ونرفـــض  الزبيـــدي،  زكريـــا  عـــن 
والنيابـــة  الشـــرطة  وتهـــم  طلـــب 

اإلسرائيلية”.
هـــذا واســـتمرت عمليـــات البحث 
عن األســـيرين اآلخريـــن الفارين، 
إذ إن تقديـــرات أمنية إســـرائيلية 
كشفت أن “أحد األسرى قد توجه 
إلـــى الضفة الغربية واآلخر مازال 
موجـــودا فـــي أراضي العـــام 48”، 

بحسب وكالة معا اإلخبارية.

األسرى الفلسطينيون األربعة يواجهون السجن 20 عاًما

الميليشيات تستهدف 
مطار أربيل بطائرات مسيرة

ــرات مسيرة  ــائـ بـــ “طـ اســتــهــدف هــجــوم 
مــســلــحــة” مــســاء الــســبــت مــطــار أربــيــل 
الــواليــات  قنصلية  مــن  القريب  الــدولــي 
في  الواقعة  المدينة  هذه  في  المتحدة 
أعــلــنــت وحــدة  الـــعـــراق، حسبما  شــمــال 
كردستان  إقليم  في  اإلرهـــاب  مكافحة 

العراق، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.
تقع  إذ  بالمطار  أضـــرار”  أي  تلحق  ــم  و”ل
ــوات الــتــحــالــف  ــؤوي قــ ــ قـــاعـــدة جــويــة ت
الــدولــي ضــد الــجــهــاديــيــن، وفــق مــا قال 

مدير المطار أحمد هوشيار.
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طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر

السعودية: لن نتردد بردع أي استهدافات إرهابية

أكـــد وزيـــر الخارجية الســـعودي األمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان، أمـــس األحـــد، أن 
إلحـــال  تبقـــى  اليمـــن  فـــي  األولويـــة 
الســـام، وشدد على أن المسؤولية في 

الخراب تقع على عاتق الحوثيين.
صحافـــي  مؤتمـــر  أثنـــاء  وأضـــاف 
مشـــترك مع نظيره النمساوي ألكسندر 
شـــاللنبيرغ من الرياض، أن المملكة لن 
تتـــردد فـــي الرد علـــى أي اســـتهدافات 
تهـــدد  الميليشـــيا  أن  مؤكـــدا  حوثيـــة، 
منشـــآت مدنيـــة كمطـــار أبهـــا الدولـــي 

ومنطقة الدمام.
مقترحـــا  قدمـــت  الريـــاض  أن  وتابـــع 
لوقـــف شـــامل للنار فـــي اليمـــن، إال أن 
الميليشـــيا اإلرهابيـــة لم تلتـــزم به، بل 

واصلت تهديد المدنيين.
كذلـــك أعلـــن رفـــض المملكـــة القاطـــع 
الســـتخدام الميليشيا الحوثية الشعب 

اليمني كرهينة.
إلى ذلـــك، نّوه أن المملكة شـــريكة في 
مكافحة اإلرهاب، وأنها ســـتعمل دوما 

مع حلفائها في هذا المجال.
الوزيـــر  شـــدد  متصـــل،  ســـياق  فـــي 

الســـعودي علـــى أن إيـــران لـــم تحتـــرم 
االتفاق النووي.

وأكـــد دعم باده للجهـــود الدولية لمنع 
إيران من امتاك ساح نووي.

يذكر أن المملكة كانت بعثت األســـبوع 
الماضي، برســـالة لمجلس األمن بشـــأن 
جماعـــة  قبـــل  مـــن  األخيـــر  الهجـــوم 
الشـــرقية  المنطقـــة  علـــى  الحوثـــي 
وجـــازان ونجـــران، مؤكـــدة أن تواصل 
هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود 
المبذولة لتحقيق االســـتقرار اإلقليمي 
والســـام الدولي. من جانب آخر، جدد 
وزيـــر الخارجية الســـعودي التأكيد أن 

المملكـــة متمســـكة بمكافحـــة اإلرهاب 
المؤتمـــر  أثنـــاء  وشـــدد  حلفائهـــا.  مـــع 
الصحافي، علـــى أن الســـعودية لطالما 
الوثائـــق  كل  عـــن  بالكشـــف  طالبـــت 

المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.
وأشـــار إلـــى أن كل الوثائـــق األميركية 
أكـــدت عـــدم تـــورط المملكة فـــي تلك 
تلـــك  أتـــت  اإلرهابيـــة.  االعتـــداءات 
التصريحـــات، بعـــد أن أصـــدر مكتـــب 
مســـاء   )FBI( الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
الســـبت، وثيقة مـــن 16 صفحة رفعت 
عنها السرية أخيرا تتعلق بالفترة التي 
ســـبقت تلـــك الهجمـــات المروعـــة التي 

أوقعت العام 2001 نحو 3 آالف قتيل. 
ولـــم تقـــدم تلـــك الصفحـــات المنقحـــة 
جزئيـــا أي دليـــل على تـــورط الحكومة 
الســـعودية بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال، 
فـــي تلـــك االعتـــداءات اإلرهابية التي 
هـــزت أميـــركا والعالـــم في حينـــه. كما 
لـــم تجـــد لجنـــة حكوميـــة أميركية أي 
دليل يفيـــد بأن المملكـــة مولت تنظيم 
القاعدة، الـــذي وفرت له حركة طالبان 
األفغانيـــة مـــاذا آمنـــا آنذاك، بحســـب 
مـــا نقلـــت وكالـــة رويتـــرز أمـــس، بنـــاء 
علـــى مـــا كشـــفته تلـــك الوثيقـــة. يذكر 
أن العديد من المســـؤولين السعوديين 
أكـــدوا  كانـــوا  والســـابقين،  الحالييـــن 
بتلـــك  للحكومـــة  عاقـــة  ال  أن  مـــرارا 
الهجمات اإلرهابية. وشـــددت السفارة 
السعودية في واشـــنطن ببيان لها قبل 
أيام )8 سبتمبر(، على أن المملكة تؤيد 
دومـــا الشـــفافية، فيما يخـــص أحداث 
11 ســـبتمبر، وترحب بنشـــر الســـلطات 
عنهـــا  المنـــزوع  الوثائـــق  األميركيـــة 

السرية المرتبطة بتلك الهجمات.

الرياض ـ وكاالت

وزير الخارجية السعودية مستقبال نظيره النمساوي في الرياض

تونس ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد أثناء جولة لـــه في تونس 
الحكومـــة  تشـــكيل  أن  العاصمـــة 
سيتم في أقرب اآلجال، متحدثا 
من جهـــة ثانية عن إمكان إدخال 

تعديات على دستور الباد.
نيـــوز”  “ســـكاي  لــــ  ســـعيد  وقـــال 
والتلفـــزة الوطنيـــة بعـــد جولة له 
في شارع الحبيب بورقيبة وسط 
الحكومـــة  إن  مشـــددة:  حراســـة 
ستشـــكل “فـــي أقـــرب األوقـــات” 
الذيـــن  األشـــخاص  اختيـــار  بعـــد 
“ال تشـــوبهم شـــائبة”، من دون أن 

يحدد موعدا لذلك.
وأضـــاف “ســـنواصل البحـــث عن 
األشـــخاص الذين يشعرون بثقل 

األمانة ويحملونها”.
وتطرق ســـعيد إلى دســـتور العام 
الدســـتور  “أحتـــرم  قائـــا   ،2014

لكن يمكن إدخـــال تعديات على 
النص”.

واعتبر أن “الشعب سئم الدستور 
والقواعد القانونية التي وضعوها 
علـــى المقاس، وال بد مـــن إدخال 

تعديات في إطار الدستور”.
وأردف “الدســـاتير ليســـت أبديـــة 
تعديـــات  إحـــداث  ويمكـــن 
التونســـي  للشـــعب  تســـتجيب 
ألن الســـيادة للشـــعب ومـــن حقه 

التعبير عن إرادته”.

قيس سعيد يتعهد بتشكيل حكومة تونسية قريًبا

قيس سعيد

الحوثيون يمتلكون عشرات الدرونات لشن هجمات على السعودية

رات متطورة إسرائيل: إيران تدرب متمردين على استخدام مسيَّ

تل أبيب - وكاالت

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
إطـــاق  علـــى  عناصـــر  تـــدرب  إيـــران  إن 
طائـــرات دون طيـــار فـــي قاعـــدة كاشـــان 

شمال محافظة أصفهان وسط الباد.
جـــاء ذلـــك في كلمـــة لـــه أثناء مشـــاركته، 
أمـــس األحـــد، فـــي مؤتمـــر عقـــده “المعهد 
الدولـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب” فـــي المركـــز 
متعـــدد التخصصات في هرتســـليا )بحثي 
“يديعـــوت  صحيفـــة  بحســـب  خـــاص(، 
أحرونوت”. وقال غانتس “إحدى األدوات 
المهمة التـــي طورتها إيـــران هي منظومة 

الطائرات دون طيار”.
أن  اإلســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأضـــاف 
اســـم القاعـــدة التـــي تـــدرب فيهـــا إيـــران 
عناصـــر علـــى إطـــاق طائـــرات دون طيار 
هي “قاعدة كاشـــان الواقعة شـــمال مدينة 

أصفهـــان”. وتابع “هـــذه القاعدة هي حجر 
الزاويـــة فـــي منظومـــة تصديـــر اإلرهـــاب 

الجوي اإليراني في المنطقة”.
واعتبـــر غانتـــس أن الحديـــث يـــدور عـــن 
“منظومة أســـلحة فتاكة ودقيقة”، مشـــيرا 
“مثـــل  طيـــار  دون  الطائـــرات  أن  إلـــى 
الصـــاروخ الباليســـتي أو الطائـــرة المقاتلة 

يمكن أن تعبر آالف الكيلومترات”.
يصنعـــون  “اإليرانييـــن  أن  وأضـــاف 
لمبعوثيهـــم  الطائـــرات  هـــذه  ويصـــدرون 
الذيـــن يعملون بالتنســـيق معهـــم وبقيادة 
ســـاح الجو التابع للحرس الثوري وفيلق 
القـــدس”. وقـــال إن “الحوثييـــن يمتلكون 
فـــي اليمن عشـــرات الطائـــرات دون طيار 

المتطورة التي اســـتخدمت في األســـابيع 
األخيرة لشن هجمات في السعودية”.

واتهـــم المليشـــيات فـــي العـــراق بامتـــاك 
العشرات من الطائرات اإليرانية المتطورة 
بدون طيار التي يتم اســـتخدامها للهجوم 

على القوات األميركية وغيرها.
ويظهـــر جليـــا أن تـــل ابيـــب متخوفـــة من 
تصاعد النفوذ اإليراني وتسليح الحكومة 
اإليرانيـــة لمجموعـــات مســـلحة ومتمردة 
في المنطقة العربية خصوصا في ســـوريا 

المحاذية للحدود اإلسرائيلية.
كمـــا تورطت جماعـــة حـــزب هللا اللبنانية 
فـــي إطـــاق طائـــرات مســـيرة للتجســـس 
علـــى القـــوات اإلســـرائيلية علـــى الحدود، 
إذ تمكن الجيش اإلســـرائيلي من إســـقاط 

العديد منها.

غانتس يتحدث عن منظومة أسلحة فتاكة ودقيقة تسعى إيران لتطويرها

بعثــوا برســالة مشــتركة إلــى األمين العــام لألمــم المتحدة فــي الذكرى الـــ 33 علــى الجريمة

حائزون على “نوبل” يدعون لتحقيق دولي في “مذبحة السجناء” بإيران

البالد ـ خاص

دعـــا 25 عالًمـــا حائـــًزا علـــى جائـــزة 
لجنـــة  إنشـــاء  إلـــى  للســـام  نوبـــل 
دوليـــة مـــن قبـــل األمـــم المتحـــدة 
الســـجناء  مذبحـــة  فـــي  للتحقيـــق 
السياســـيين في إيران العام 1988، 
وذلك في رسالة مشتركة بعثوا بها 
إلـــى األمين العـــام لألمـــم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وجاء في الرســـالة “حضـــرة األمين 
العـــام.. نحن الحائـــزون على جائزة 
نوبل والموقعون على هذه الرسالة، 
نجـــدد تضامننا وتعاطفنا مع أقارب 
وأصدقاء الذين تم إعدامهم وكذلك  
مـــع الشـــعب اإليرانـــي، فـــي الذكرى 
الثالثة والثاثين لمذبحة الســـجناء 

السياســـيين في إيران، ونؤكد على 
الحاجة إلى إنشـــاء لجنة دولية من 
قبـــل األمـــم المتحـــدة للتحقيق في 

هذه الجريمة الجسيمة”.
وقبـــل ثاثـــة وثاثين عاًمـــا، أصدر 
الدكتاتوريـــة  مؤســـس  الخمينـــي، 
الدينية في إيران، فتوى بخط يده 
جـــاء فيهـــا: يعتبـــر جميع الســـجناء 
المواليـــن لمجاهـــدي خلـــق )منظمة 
مجاهـــدي خلـــق - حركـــة المعارضة 
الرئيسية( محارًبا )من يشن الحرب 
علـــى هللا( بغـــض النظر عـــن مرحلة 

سجنهم ويجب إعدامهم.
وبنـــاًء على هذه الفتـــوى، تم إعدام 
30 ألف ســـجين سياسي على مدى 
عدة أســـابيع بعـــد اســـتجوابهم من 
قبـــل مـــا يســـمى بلجنة المـــوت في 

لمـــدة  اســـتمرت  صوريـــة  محاكـــم 
إرســـال  وتـــم  ثـــاث.  أو  دقيقتيـــن 
أولئـــك الذين رفضـــوا إدانة منظمة 
إلـــى  الفـــور  علـــى  مجاهـــدي خلـــق 
قاعـــة اإلعدام. وأكثر من 90 % من 
الذيـــن تـــم إعدامهـــم كانـــوا أعضاء 
وأنصـــار منظمـــة مجاهـــدي خلـــق. 
وبســـبب “حصانتهـــم” مـــن العقـــاب، 

يشـــغل أعضـــاء تلك اللجـــان، الذين 
كانوا مرتكبي المجزرة الرئيســـيين، 
بعـــض أعلـــى المناصب فـــي النظام 
الحاجـــة  يزيـــد  وممـــا  اإليرانـــي. 
إلـــى تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق دولية 
حقيقة أن إبراهيم رئيسي، الرئيس 
الجديد إليـــران، كان أحـــد مرتكبي 

هذه المجزرة الرئيسيين.

ووفًقـــا لمختلـــف ســـلطات حقـــوق 
اإلنســـان، بما في ذلك منظمة العفو 
الدوليـــة، والمفوض الســـامي لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنســـان، وخبراء 
دوليـــون بارزون فـــي مجال حقوق 
لشـــريط صوتـــي  اإلنســـان، ووفًقـــا 
يخـــص آيـــة هللا منتظـــري، خليفـــة 
إبراهيـــم  كان  الســـابق،  الخمينـــي 
رئيســـي، نائـــب المدعـــي العـــام في 
لجنـــة  مـــن  جـــزًءا  آنـــذاك،  طهـــران 
المـــوت المكونـــة مـــن 4 أعضاء في 

طهران.
آالف  اللجنـــة  هـــذه  وأعدمـــت 
الســـجناء الذيـــن كانـــوا أعضاء في 
منظمـــة مجاهـــدي خلق إلـــى جانب 
عدة مئات من الســـجناء المنتسبين 
إلـــى مجموعات أخرى في ســـجني 

إيفين وجوهردشت.
الحالييـــن،  اإليرانييـــن  القـــادة  إن 
بمـــن فيهم علي خامنئي ورئيســـي، 
فـــي  مباشـــر  بشـــكل  متورطـــون 

مذبحة العام 1988.
وفي ظل غياب المساءلة الدولية، 
تســـتمر اإلبادة الجماعية والجرائم 
ضـــد اإلنســـانية فـــي إيـــران، ومـــن 
بينهـــا اســـتمرار عمليـــات اإلعـــدام 
السياســـية وقتـــل مـــا ال يقـــل عـــن 
1500 متظاهـــر شـــاب فـــي نوفمبر 
2019. وتضـــاف محـــاوالت النظام 
عـــن  الضحايـــا  مصيـــر  إلخفـــاء 
عائاتهم، وتقليل عدد اإلعدامات، 
وإخفـــاء ارتباط الضحايـــا بمنظمة 
مجاهـــدي خلـــق، فقـــط إلى ســـجل 

المالي اإلجرامي. 

بغداد - وكاالت

دبي - العربية.نت : أعرب وزير  «
الخارجية العماني بدر بن حمد بن 

حمود البوسعيدي، أمس األحد، عن 
تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية 

في اليمن. وشدد أثناء مقابلة مع 
قناة العربية على اقتراب استئناف 
المحادثات السياسية، قائال “نحن 

قاب قوسين من دفع العملية 
السياسية اليمنية”. وأضاف “لدينا 

قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية 
ودفع المسار السياسي”، معتبرا أن 

من واجب بالده مساعدة اليمن على 
االستقرار. وأوضح أن سلطنة عمان 

تسعى إلى تقريب وجهات النظر في 
األزمة اليمنية، قائال “دورنا في األزمة 

هو المساعدة، والحوثيون لم يرفضوا 
الجهود العمانية”. هذا وأشار إلى 

وجود تنسيق مستمر وجيد وإيجابي، 
بحسب وصفه، مع المبعوثين 

األميركي واألممي إلى اليمن، موضحا 
أن هناك تطابقا في وجهات النظر 

حول ما يجب فعله، ما يشكل عامال 
مساعدا على حلحلة العقد. إلى 

ذلك، شدد على أن سياسة سلطنة 
عمان الداخلية انعكاس لسياستها 

الخارجية، التي تقوم على التعايش 
والسالم وحسن الجوار وحل األزمات 

والقضايا عبر الوسائل السلمية. وأكد 
أن المملكة السعودية وبالده تمثالن 
ثقال وعمقا استراتيجيا متبادال بحكم 

موقعهما الجغرافي، وباعتبارهما 
دولتين متجاورتين، مضيفا أن ما 

يميز العالقة بين الطرفين منذ عقود، 
هو وجود احترام وثقة كبير متبادلة 

على مستوى القيادة والحكومة 
والشعبين. يشار إلى أن سلطنة 

عمان كانت دخلت منذ أشهر طويلة 
على خط الملف اليمني، بغية دعم 

جهود المبعوث األممي السابق 
والحالي لوقف إطالق النار واستئناف 

المحادثات السياسية.

وزير خارجية ُعمان: لدينا قناعة قوية بوقف الحرب في اليمن

وزير الخارجية العماني خالل مقابلة مع قناة العربية



طرحــت الفنانة التونســية لطيفــة أغنيتها الجديدة “األســتاذ” 
والتــي يشــاركها في الكليــب الممثــل المصري أحمــد كرارة 
وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. وتنقل أغنية “األستاذ” 
لطيفــة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موســيقي، وهي 

من كلمات تامر حســين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام 
عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

رت لطيفة الكليب في ســقارة وبمنطقة األهرامات، ونشــرت بعض الصور منه،  وصــوَّ
ووصف جمهورها الصور بعروس قرطاج في حضن الفراعنة.

يعيش المطرب األردني نديم نور حالة من االنتعاشــة 
الفنية في الوقت الحالي وذلك بعد إعالنه العودة إلى 
الســاحة الفنية والغنائية بعد غياب 6 سنوات. وقال 
نديم نور في تصريحات صحفية إنه متشــوق للعودة 

إلى الغنــاء خصوصا وأن فترة الغياب لم تكن قصيرة 
وإنه متحمتس للعــودة إلى جمهوره بعدد من األغنيات 

مختلفة اللهجات والقوالب. وأضاف نديم أن هناك اختالفا كبيرا في ســوق 
الموسيقى حدث في فترة ابتعاده عن الساحة الغنائية.

حــدد مهرجــان األقصــر للســينما اإلفريقيــة، برئاســة 
السيناريست المصري ســيد فؤاد، موعد انطالق دورته 

الحادية عشرة من 4 إلى 10 مارس 2022.
وأكــد رئيس المهرجان ومؤسســه أن الــدورة المقبلة 

ســوف يتم فيهــا تكريم الســينما األوغندية، لنشــاطها 
الكبير وتطور صناعة الســينما هناك في المرحلة األخيرة، 

وكذلك انتشــار الفيلم األوغنــدي، وتوزيعه خارج حدوده فــي عدد من الدول 
اإلفريقية المجاورة، ووجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما األوغندية.

األقصر للسينما اإلفريقية في مارسنديم نور متحمس للعودةلطيفة تطرح كليب “األستاذ”

tariq.albahar@albiladpress.com17
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متابعة محرر مسافات

شاركت النجمة سلمى 
حايك في سن 54 

صورة من دون مكياج 
لوجهها في الصباح، 
ولفتت متابعيها بأن 

كتبت تحتها: “شعري 
األبيض في سن 

الحكمة”.
وأفصحت عن 

السر الذي ورثته 
عن جدتها لجمال 

بشرة الوجه، 
فكتبت: “أغسل 

وجهي في المساء 
فقط، ال في 

الصباح”.

tariq_albahhar

“Last night in Soho” دراما الرعب النفسي للنجمتين ماكنزي وجوي
تتبـــادل النجمتان توماســـين ماكنزي وأنيـــا تايلور جوي 
األدوار فـــي لعبة الزمن من خالل دراما الرعب النفســـي 
األميركيـــة الجديـــدة “Last night in Soho” أو “الليلـــة 

الماضية في سوهو”.
وتقـــدم النجمتان عمال فنيا محاطا بالكثير من الغموض 
والدهشـــة، حول قصة الفتاة إلويس، التي تقوم بدورها 
الممثلـــة توماســـين ماكنـــزي، الطالبـــة المغرمـــة بحقبـــة 
الســـتينات، التي تترك الريـــف متوجهة إلى لندن، عازمة 
علـــى أن تصبـــح مصممـــة أزياء، لكـــن حلمها ســـرعان ما 
يتحـــول إلى كابوس، إذ تجد نفســـها عائـــدة بالزمن إلى 
الســـتينات لتعيش حياة ساندي، المغنية الطموحة التي 
 The“ تلعـــب دورهـــا أنيـــا تايلـــور جـــوي نجمـــة مسلســـل

Queens Gumbet” )مناورة الملكة(.
وقـــال المخـــرج البريطانـــي، إدغـــار رايـــت، إنه اســـتلهم 
أعماال ســـابقة أللفريد هيتشـــكوك، ومخرج أفالم الرعب 
اإليطالـــي داريو أرجينتـــو؛ لتصوير الجانـــب المظلم من 
لنـــدن في فيلمه “Last night in Soho” الذي ينتمي إلى 

أفالم الرعب التي تصور مشكالت نفسية.
وأطلـــق رايت الذي بـــدأ العمل على الفكـــرة منذ ما يزيد 
عن 10 ســـنوات علـــى الفيلم وصف “عيـــد حب مظلم يا 
ســـوهو”، وهـــي منطقة بوســـط لندن تجـــري فيها معظم 
األحـــداث. وبينما طلب ممن شـــاهدوا الفيلم في عرض 
خاص عدم كشف الكثير عن حبكته الدرامية قبل عرضه 
أواخر الشـــهر المقبـــل، قال رايـــت للصحافيين إن فيلمه 
يســـعى إلظهار “خطورة إضفاء الطابع الرومانســـي على 
الماضـــي”. ويشـــارك في البطولة إلى جانـــب كل من أنيا 
تايلور، وتوماســـن ماكنزي، النجوم مات ســـميث، وديانا 

ريغ، وتيرينس ســـتامب، وكان مـــن المقرر عرض الفيلم 
فـــي الواليـــات المتحدة يوم 23 أبريـــل 2021، إال أنه تم 
تأجيله عرضه بســـبب اضطرابـــات جائحة “كورونا”، إلى 
25 الجاري ثم إلى موعد أخير، وهو 21 نوفمبر المقبل.

ويعتبـــر الفيلـــم نوعـــًا مـــن تقديـــم األناقـــة التـــي تخفي 
الوحشـــية، واألضواء التي تختفي من ورائها قوى الشر 
والظالم، والرعب الكامن وراء المتعة، وقد جذب اهتمام 
الكثيريـــن منـــذ إعالنه، رغـــم ميزانيته الصغيرة نســـبيًا. 
وتبدأ المشـــاعر فـــي الحيرة، حيث تكتشـــف الفتاة التي 
يتملكها شـــغف تصميم األزيـــاء، أنها تمتلك قدرة خاصة 

على الســـفر عبر الزمن والدخول في أجواء الســـتينات، 
حيـــث تقابل مطربها المفضل، وتعيش في عالم تخيلت 
أنـــه ســـاحر، ولكنهـــا تكتشـــف أن الحيـــاة ليســـت وردية 
كمـــا كانت تحلـــم، وأن هناك تحديـــات وعواقب وخيمة 

وكوابيس مفزعة وصراعًا شرسًا ينتظرها.
بدورهـــا، حرصـــت الشـــركة المنتجة علـــى الحفاظ على 
ـــف عن زمنه الذي  أســـرار وتفاصيـــل العمل، رغم ما تكشَّ
يـــدور فـــي الســـتينات، ولكنهـــا تراهـــن علـــى أن الحبكة 
الدراميـــة ومقدار الغموض واإلثـــارة والرهبة في الفيلم 

ستعجب وتجذب عشاق أفالم الرعب.

تنتظـــر الفائـــزة بجائـــزة األوســـكار النجمـــة جنيفـــر لورانس 
البالغـــة من العمر 31 عاما مولودهـــا األول من زوجها كوك 
ماروني، بحسب موقع مجلة بيبول الفنية العالمية، حيث 

أكد ذلك الممثلة رسميا.
الخبـــر الســـعيد للنجمـــة الجميلـــة جـــاء بعـــد إعـــالن 
 19 فـــي  والـــزواج   ،2018 يونيـــو  فـــي  ارتباطهمـــا 
 Hunger أكتوبـــر 2019، حيـــث أقامـــت نجمة أفـــالم

Games حفـــل زفافها في حفـــل كبير بحضور أكثر 
مـــن 150 ضيفـــا، بمن فيهم المشـــاهير أديل وإيمي 
شـــومر وكريـــس جينـــر وإيمـــا ســـتون وذلـــك فـــي 
قصر “بيلكورت” فـــي نيوبورت، وهو قصر صممه 
المهنـــدس المعماري األمريكي ريتشـــارد موريس 

هانت في العام 1894.
في يونيو 2019، وصفت لورانس زوجها ماروني 

بأنه “أعظم إنسان قابلته في حياتها”، وعندما سئلت 
لورانس عن سبب اختيارها الزواج من ماروني، قالت: 
“ال أعرف الســـبب الحقيقي، فهو إنسان لطيف وطيب، 

وكما ذكرت لكم أنه أعظم شخص قابلته في حياتي، لذلك 
أشعر بشرف كبير بأن أصبح زوجته”.

 Don’t Look وتنتظر النجمة الشـــقراء عرض فيلمها الجديد
Up، بطولة ليوناردو دي كابريو، كريس إيفانز، أريانا جراندي، 
تيموثي شـــاالمي، هيمش باتيل، ماثيو بيري، ميريل ستريب، 

كيت بالنشيت، جونا هيل على نتفلكس قريبا.

شاركت الفنانة التشكيلية منى الروبي ممثلة لمملكة البحرين في ملتقى البلقاء العربي السابع للفنون التشكيلية بالمملكة األردنية، الذي أقيم من ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ إلى ٤ 
سبتمبر ٢٠٢١، مع نخبة من الفنانين التشكيليين العرب من العراق وتونس والسعودية ومصر وسوريا والبحرين إضافة إلى األردن والسفراء. 

افتتـــح المعرض وزيـــر الثقافة األردني علي العايد 
المعرض بمدينة السلط وفي جاليري مركز موسى 
الســـاكت الثقافـــي يـــوم الخميـــس الماضـــي، الذي 
تم تنظيمـــه من جمعية البلقاء للفنون التشـــكيلية 
ومديريـــة ثقافـــة البلقـــاء، وتخلـــل الملتقـــى تقليد 
المشـــاركين وســـام الشـــكر والتقدير مـــن الجامعة 
التطبيقية وميداليـــات مئويـــة المملكة الهاشـــمية، 
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة البلقـــاء للفنون التشـــكيلية 
الفنـــان التشـــكيلي نذير العواملة علـــى أهمية عقد 

ملتقـــى البلقـــاء العربي للفنـــون التشـــكيلية والذي 
يؤكـــد عمـــق العالقات التـــي تربـــط األردن بالدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، وتســـهم فـــي إثـــراء العمـــل 
الثقافي والنهوض به، وقدم الشاعر التونسي مدير 
بيت الشـــعر التونسي في بيت الثقافة أحمد شاكر 
بنـــي ضيـــة قصيدة شـــعرية إهداًء لمدينة الســـلط 
بمناسبة إدراجها على خارطة التراث العالمي. كما 
تم تكريم المشـــاركين والســـفراء العرب وعدد من 

ممثلي الهيئات الثقافية والمؤسسات الداعمة.

وحضـــر الحفل الـــذي تم خالله تكريم المشـــاركين 
الهيئـــات  ممثلـــي  مـــن  وعـــدد  العـــرب  والســـفراء 
الثقافيـــة والمؤسســـات الداعمـــة محافـــظ البلقاء 
فراس أبو قاعود والسفير التونسي خالد السهيلي 
ونائب الســـفير الســـعودي غـــازي العنـــزي والنواب 

طالل النسور ونضال الحياري.
يذكـــر أن التشـــكيلية منى الروبي قد شـــاركت في 
مطلع هذا العام بمعرض بملقا بإسبانيا مع أكثر من 

٥٠ فنانا حول العالم.

افتتاح معرض ملتقى البلقاء العربي السابع 
للفنون التشكيلية بمشاركة البحرين

“من أعمال شـــاهد األصلية” ينطلق مسلسل “باب الجحيم” على 
“شاهد VIP”، وهو دراما تشويقية تروي حكاية افتراضية تدور 
في المستقبل ضمن أجواء من األكشن والخيال العلمي، ووسط 
أحـــداث مليئة بالحركة والغموض، من تأليف وســـيناريو وحوار 
باســـم بريش وســـعيد ســـرحان، قصة وفكرة ايلي كيروز وفؤاد 
ارسانيوس ودافيد لطيف، وإخراج أمين دّرة الحائز على جائزة 
إيمـــي العالمية )Emmy Awards(. وتم االســـتعانة بفريق تقني 
Eu� )محتـــرف، يضـــم مديـــر التصوير اإليطالـــي أوجنيـــو جالي 
genio Galli(، والمصـــور رودكـــن دالـــي )Rodkin Dale(، إضافة 
إلـــى مهندس الديكور حســـين بيضون ومصّممـــة المالبس زينة 

صعب وآخرين.
يقـــدم العمـــل شـــكاًل جديًدا فـــي الدرامـــا العربية لكـــون أحداثه 
االفتراضيـــة تقـــع في المســـتقبل وتحديًدا العـــام 2052، إذ ُبني 
ديكـــور ضخم على مســـاحة 2000 متر مربع، وتـــدّرب الممثلون 
لتقديـــم َمشـــاهد مواجهـــات بمســـتوى عالمـــي، إذ تـــم اســـتقدام 
اختصاصييـــن بالفنـــون القتالية الســـينمائية مـــن أوروبا. تتوزع 
أدوار البطولـــة فـــي “بـــاب الجحيم” بيـــن كل آدم بكري، ســـينتيا 

صموئيل، سعيد سرحان وآخرين.

“باب الجحيم” 
”VIP على “شاهد
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أجــرى اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم، األحــد، مراســم ســحب قرعــة 
بطولتــي غــرب آســيا للمنتخبــات األولمبية )تحــت 23 عاًما( والناشــئين، 
وذلــك فــي مقره. ولم تقــم القرعة بحضور ممثلي المنتخبات، إذ تم بثها 
عبر منصات التواصل االجتماعي التابعة التحاد غرب آسيا لكرة القدم.

فـــي  األولمبـــي  منتخبنـــا  وجـــاء 
جانـــب  إلـــى  الثالثـــة  المجموعـــة 
منتخبي الســـعودية )المســـتضيف( 
منتخبنـــا  وسيدشـــن  وســـوريا، 
األولمبي مبارياته بلقاء سوريا يوم 
4 أكتوبر المقبل ثم السعودية يوم 
8 أكتوبر. وتقام البطولة في الفترة 
4 حتـــى 12 أكتوبر المقبل بضيافة 
االتحاد السعودي لكرة القدم. وفي 
باقـــي المجموعـــات، فقـــد جـــاءت 
منتخبات األردن واليمن والكويت 
وعمان في المجموعة األولى، فيما 

ضمت الثانية منتخبات فلســـطين 
واإلمارات ولبنان والعراق.

أمـــا منتخبنا لفئـــة الناشـــئين، فإنه 
جاء في المجموعة الثالثة أيًضا إلى 
جانـــب منتخبـــي األردن والكويت. 
وســـيبدأ ناشـــئونا مبارياتهـــم فـــي 
البطولة بلقـــاء األردن ثم الكويت. 
وتقام البطولة في الفترة 15 حتى 
25 أكتوبـــر المقبل بضيافة االتحاد 
الســـعودي لكرة القـــدم. وفي باقي 
منتخبـــات  فـــإن  المجموعـــات، 
الســـعودية واليمن والعراق ولبنان 

وقعوا في المجموعة األولى، فيما 
ضمـــت الثانيـــة منتخبـــات ســـوريا 

وفلسطين واإلمارات.
منتخبنـــا  تدريـــب  علـــى  ويشـــرف 
الوطنـــي  المـــدرب  األولمبـــي 
إســـماعيل كرامـــي، ومنتخبنا لفئة 
الناشـــئين المـــدرب الوطنـــي أحمد 

السعد.

منتخبانــا األولمبي والناشــئين فــي مجموعتين ثالثيتين
سحب قرعتي بطولتي غرب آسيا للكرة

أكـــد إداري كـــرة اليـــد بنـــادي االتفـــاق 
حبيـــب المـــرزوق أن الالعبيـــن محمـــد 
عمـــار وأحمد رجب ســـيعززان صفوف 
فريقـــه األول فـــي الموســـم الرياضـــي 

.2022 - 2021
وقـــال المـــرزوق فـــي تصريح لــــ “البالد 
قـــد  اإلداري  الجهـــاز  إن  ســـبورت”: 
توصل التفاق تام مـــع الالعبين محمد 
عمـــار وأحمـــد رجـــب، ليمثـــال “االتـــي” 
بعـــد المفاوضـــات التـــي جـــرت معهـــم 
فـــي األيـــام الماضيـــة، إذ لـــم يتبـــق إال 
التوقيع الرسمي والمتوقع حدوثه في 

الساعات المقبلة.
أشـــار  فريقـــه،  اســـتعدادات  وحـــول 
المـــرزوق إلـــى أن الجهـــاز الفني يعكف 
من خالل الحصص التدريبية اليومية 
لعبهـــا،  التـــي  التجريبيـــة  والمباريـــات 

للوصول إلى الجهوزية البدنية والفنية 
المطلوبة قبل خوض غمار المنافســـات 
الرســـمية. موضًحا أن الفريق ســـيكون 
ظـــل وجـــود  فـــي  تحـــٍد جديـــد  أمـــام 
مجموعة كبيرة من الشـــباب مع غياب 
عنصرين وهما فيصل محمد وحســـين 

القطري.
ويشـــرف علـــى تدريـــب فريـــق االتفاق 
إذ  المـــرزوق،  رائـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
يسعى الفريق لتقديم المستويات التي 
تليق به ويحقق النتائج المرضية التي 

تجعله ضمن مصاف فرق المقدمة.

حبيب المرزوق

أكــد أن فريقه الشــاب فــي طــور الجهوزية للمنافســات
حبيب: عمار ورجب يعززان يد “االتفاق”

عـــزز منتخبنـــا الوطني للكـــرة الطائرة للرجـــال آماله 
فـــي بلـــوغ الدور الثانـــي )دور الثمانيـــة( بعدما حقق 
فوزا ثمينا على الهند في افتتاح مشـــواره بنهائيات 
كأس آســـيا الـ 21 التي تحتضنهـــا العاصمة اليابانية 
طوكيو حتى 19 سبتمبر الجاري في المواجهة التي 

أقيمت بينهما األحد على صالة “تشيبا بور آرينا”.
وأنهى منتخبنا األشـــواط الثالثـــة بنتيجة 27 – 25، 

.21 – 25 ،21 – 25
وبعـــد غيابـــه عـــن النســـختين الماضيتيـــن، والتـــي 
كان آخرهمـــا فـــي إيـــران 2015 اســـتطاع منتخبنـــا 

أن يخطـــف أول ثالث نقـــاط، وينعش حظوظه في 
التأهـــل عـــن المجموعة )A( التي تضـــم كال من قطر 
والهنـــد واليابان المســـتضيفة، فقد نجح العبونا في 
اإلطاحـــة بالهنـــد صاحبة التصنيـــف الدولي رقم 77 

بينما تحتل البحرين المركز 135 عالميا.
 12 الســـاعة  اإلثنيـــن  اليـــوم  منتخبنـــا  وســـيواجه 
بالتوقيـــت المحلـــي )6:00 مســـاء بتوقيـــت طوكيو( 
منتخـــب اليابـــان المســـتضيف، والذي شـــارك أخيرا 
بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020 ويضـــم كوكبـــة مـــن أبـــرز 
العناصـــر الدولية، وهـــو المصنف األول علـــى القارة 

اآلسيوية، والمرشح األبرز للتأهل عن المجموعة.
إدارة  مجلـــس  عضـــو  المنتخـــب  وفـــد  ويتـــرأس 

االتحـــاد محمد الـــذوادي، ويضم الوفد كال من مدير 
المنتخب علي الســـيد، ومـــدرب المنتخب البرازيلي 
ماركو أنتونيو، ومســـاعد المـــدرب الوطني إبراهيم 
علي، والمســـاعد الثانـــي البرازيلي ليانـــدرو ألفيس، 
وأخصائـــي العـــالج الطبيعـــي محمد علـــي المنصور، 

فيما سيكون الحكم المرافق منير مكي.
وتضـــم قائمة الالعبين 14 العبا وهم عباس الخباز، 
حســـين عبـــدهللا ســـلطان، علـــي خيـــر هللا، محمـــود 
محمـــود  يعقـــوب،  محمـــد  ابراهيـــم،  علـــي  حســـن، 
عبدالواحـــد، محمـــد عنان، حســـين مهدي الجشـــي، 
علي الصيرفي، ناصر عنان، محمود العافية، محمود 

فوز مستحق لألحمر على حساب الهندعبدالحسين، علي حبيب.

يواجــه اليابان المســتضيفة بنهائيات آســيا لرجال الطائرة

منتخبنا يطيح بالهند ويعزز آماله لدور الثمانية
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أحمد مهدي

دوري  منافســـات  اإلثنيـــن  تنطلـــق 
الدرجـــة الثانيـــة لكرة القدم للموســـم 
الرياضي 2021 - 2022، وذلك بإقامة 

مباراتين عند 6.30 مساًء.
ويلعـــب مدينـــة عيســـى مـــع المالكية 
على ملعب مدينة حمد، والبحرين مع 

البسيتين على استاد النادي األهلي.
يـــوم  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
الثالثاء الموافق 14 ســـبتمبر الجاري، 
إذ يلعـــب الشـــباب مـــع االتحـــاد علـــى 
مـــع  التضامـــن  ملعـــب مدينـــة حمـــد، 
االتفـــاق علـــى اســـتاد النـــادي األهلي، 
قاللـــي مـــع ســـترة علـــى ملعـــب نادي 

الرفاع.
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اإلثنين، فإن 
يدخـــالن  والمالكيـــة  عيســـى  مدينـــة 
المبـــاراة بقيادة فنية وطنية: يشـــرف 
علـــى تدريـــب مدينة عيســـى المدرب 
جاسم محمد، والمالكية المدرب سيد 
حســـن عيســـى، الذي ســـبق لـــه قيادة 

فريـــق مدينـــة عيســـى فـــي الموســـم 
الماضي. ويأمل كل فريق في تحقيق 
بدايـــة إيجابيـــة، خصوًصـــا مـــع رغبة 
المالكيـــة في العـــودة مرة أخـــرى إلى 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز، وهدف 
المدينـــة للصعود إلى األضـــواء. وفي 
المباراة الثانية، يشـــرف على البحرين 
غفـــالوي  رشـــيد  المغربـــي  المـــدرب 
نـــادر  الوطنـــي  المـــدرب  والبســـيتين 
العوضـــي، ورغبـــة الصعـــود للفريقين 
كبيرة، خصوصا مـــع جملة التعاقدات 

التي أبرمها الطرفان.

انطالق دوري الدرجة الثانية الكروي
أحمد مهدي

البدر يختتم مشاركته في بطولة “أوروبا للكروس فت”
ــاب ــض األلعـ ــات بعـ ــي منافسـ ــزة فـ ــام مميـ ــق أرقـ ــن تحقيـ ــن مـ تمكـ

اختتــم العــب الكروس فت البحريني ســلمان يوســف البدر مشــاركته 
فــي بطولــة “European championship -London”، والتــي أقيمت 
منافســاتها في العاصمة لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من الثاني 

من سبتمبر على مدار 4 أيام بمشاركة عالمية واسعة. 

واشـــتمل جـــدول المشـــاركة فـــي 
فـــي  المنافســـات  علـــى  البطولـــة 
األلعـــاب المائيـــة، إذ تعتبـــر المـــرة 
المشـــاركة  فـــي  لالعـــب  األولـــي 
 paddle“ البحـــر  بمنافســـات 
board” والتي كانت على مستوى 
التجديف باليد، إذ كانت االنطالقة 
بالتجديـــف مـــن بعد الجـــري، ومن 
بعـــد التجديـــف جري مـــرة أخرى، 
إضافة لمنافســـات القوة والتحمل 
والتي استمرت في فترة البطولة.

واســـتطاع البـــدر الظهـــور بشـــكل 

مميـــز فـــي البطولـــة وتمكـــن مـــن 
تحقيق أرقام مميزة في منافسات 
بعض األلعاب ولكن خســـر العديد 
من النقاط في المنافســـات المائية 
في اليوم األول للبطولة، إذ تعتبر 
المرة األولى لالعب في المشاركة 
ليحتـــل  البحـــر  منافســـات  فـــي 
المرتبـــة 23 فـــي الترتيـــب العـــام 

للبطولة.
وعقـــب المشـــاركة أعـــرب الالعب 
ســـلمان البدر عـــن اعتـــزازه الكبير 
بالمشاركة وتمثيل مملكة البحرين 

European champi- “في بطولة 
onship -London” والتنافس مع 

نخبـــة مـــن أفضل الالعبيـــن العالم 
عبر االحتكاك والتنافس القوي.

اللجنة اإلعالمية

سلمان البدر

مشاركة بحرينية في “طواف صاللة 2021”
ــاء ــقـ ــع األشـ ــ تـــعـــزيـــز أواصـــــــر األخـــــــوة وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات م

يشارك االتحاد البحريني للدراجات الهوائية في “طواف صاللة 2021”، الذي 
يقام في محافظة ضفار في الفترة من 12 - 18 سبتمبر الجاري.

وتأتي المشـــاركة البحرينيـــة في هذا 
الحدث الرياضي بمنتخب يضم نخبة 
مـــن الدراجين الشـــباب والهـــواة، هم: 
محمد مبارك، جاســـم محمد، حســـين 
مسلم، عبدهللا فقيهي، حسين محمد، 
عقيل عبداألمير وعبدهللا طه الماجد، 
بقيادة المـــدرب الوطني مبارك محمد 
وإدارة يوســـف جواد ومشاركة تقني 

الدراجات محمد حسين.
 وتســـتهل رياضة الدراجـــات الهوائية 
في ســـلطنة عمان موســـمها الرياضي 
بطـــواف صاللة فـــي نســـخته األولى، 
العمانـــي  االتحـــاد  ينظمـــه  الـــذي 
للدراجـــات الهوائيـــة بدعـــم ومتابعـــة 

من وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
وفـــي ظـــل المشـــاركة العمانيـــة ومـــن 
دول مجلـــس التعـــاون، وليتطـــور في 
الموســـم المقبـــل بمشـــاركة أوســـع من 

دول العالم كما هو مرسوم له.
لطـــواف  العـــام  البرنامـــج  وبحســـب   
صاللـــة الـــذي تشـــارك فيـــه البحريـــن 
بصـــف مـــن الشـــباب والهـــواة؛ بهـــدف 
تعزيز أواصر األخوة وتبادل الخبرات 
مع األشـــقاء، تنطلق فعاليات الطواف 
فـــي الســـاعة الثامنة من مســـاء اليوم 
االثنيـــن بعقـــد االجتمـــاع الفنـــي الذي 
المرحلـــة  منافســـات  انطـــالق  يســـبق 
التمهيديـــة فـــي التاســـعة مـــن صبـــاح 

غد الثالثاء من أمام مجمع الســـلطان 
قابـــوس الشـــبابي للثقافـــة والترفيـــه، 
وتتبعها المراحل الثانية يوم األربعاء 

والثالثـــة الخميـــس والمرحلـــة الرابعة 
الجمعة فـــي نفس التوقيت التاســـعة 

صباحا.

اتحاد الدراجات الهوائية

 الفريق البحريني للدراجات الهوائية

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

أكد صباح الذوادي المستشار الفني 
األلعـــاب  دورة   2021 “البحريـــن  لــــ 
البارالمبية اآلســـيوية للشباب” على 
الفنيـــة  النهائيـــة  اللمســـات  وضـــع 
لتلبـــي  احترافيـــة  بصـــورة  للـــدورة 
احتياجـــات ذوي العزيمة، باإلضافة 
إلى التجهيزات الفنية مع االتحادات 
الدولية المشاركة، وتجهيز المنشآت 
الرياضيـــة بما يتناســـب مع مختلف 
األلعـــاب التي ســـيتم التنافس فيها، 
اإلرشـــادية  المســـتندات  وتجهيـــز 
لأللعـــاب التســـع، مـــع األخـــذ بكامـــل 
الوقائية  االحتـــرازات واإلجـــراءات 
للمحافظـــة علـــى ســـالمة الالعبيـــن 
واألجهزة اإلدارية والفنية.   وأشـــار 
الحثيثـــة  المتابعـــة  إلـــى  الـــذوادي 
مـــن األمين العـــام للجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة علـــي الماجـــد، والمديـــر 
التنفيذي للدورة حســـن عبداللطيف 

بضرورة االســـتعداد بالشكل المثالي 
وتوجيهاتـــه  الـــدورة،  الســـتضافة 
وكذلـــك  اللجـــان  رؤســـاء  لجميـــع 
األعضـــاء العامليـــن، مؤكـــدا تقديـــم 
أفضـــل الخدمـــات للمشـــاركين فـــي 
الدورة علـــى أرض البحرين، مضيفا 
إن المملكـــة قـــادرة على اســـتضافة 
العديد من األحـــداث الخارجية في 
مختلـــف األلعـــاب، وخصوصـــا ذوي 
العزيمـــة، لمـــا باتـــت تملكـــه الكوادر 
هـــذا  فـــي  خبـــرة  مـــن  البحرينيـــة 

المجال.

الذوادي: اللمسات النهائية لدورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية

حسن علي

صباح الذوادي



للشـــباب  الوطنـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
للكـــرة الطائرة تحت 21 عاما معســـكره 
اســـتعدادا  ســـلوفينيا  فـــي  التدريبـــي 
التـــي  العالـــم  بطولـــة  فـــي  للمشـــاركة 
ســـتحتضنها مدينتـــي بلغاريـــا وإيطاليا 
فـــي الفتـــرة مـــن 23 ســـبتمبر لغايـــة 3 

أكتوبر المقبل.
وخالل المعسكر التدريبي لعب منتخبنا 
أمام فريق “ Calcit team” الســـلوفيني 
كمـــا لعـــب مـــع فريـــق “Citro” الكرواتي 
 Banvitaو  Costanj فريقـــي  وواجـــه 
وخســـر في كلتـــا المواجهتين 2/ 0 وهما 
مـــن فـــرق المســـتوى )A( كمـــا ســـيلعب 
منتخبنـــا أمام كندا، وقـــد طلب المدرب 
البرازيلي راميريز إضافة مباراة واحدة 
علـــى برنامـــج المعســـكر لتحقيـــق أعلى 

قدر من االستفادة الفنية.
الوفـــد عضـــو مجلـــس إدارة  ويتـــرأس 
االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة األمين 
المالـــي حبيـــب محمد فيمـــا يضم الوفد 
مـــن  المكـــون  الفنـــي  الجهـــاز  مـــن  كال 
المـــدرب البرازيلـــي راميريز ومســـاعده 
الوطنـــي يوســـف عبدالواحـــد والمحلل 
الفنـــي الوطنـــي محمـــد ســـلمان والمعد 
البدنـــي لـــوكاس واختصاصـــي العـــالج 
إلـــى  باإلضافـــة  “ألكســـندر”  الطبيعـــي 
12 العبـــا وهـــم حســـن عليـــوي، ســـيد 
هاشـــم عيســـى، محمـــد هـــادي، عبدهللا 

ناصـــر،  أحمـــد صـــادق، حســـن  محمـــد، 
حســـين محمـــد، علـــي يوســـف، مجتبى 
الشـــاخوري، ســـيد أمين مصطفـــى، بدر 

محمد ناصر، إسماعيل المنصوري.
مـــن  مباشـــرة  المنتخـــب  وســـيغادر 

ســـلوفينيا إلـــى بلغاريا لخوض معســـكر 
آخـــر مـــن 16 لغايـــة 22 من الشـــهر ذاته 
ســـيلتقي خاللـــه منتخـــب بلغاريـــا على 
الصالـــة الرئيســـة التـــي ســـتجرى فيهـــا 
المنافسات ومواجهتان من المحتمل أن 

تقام مع روسيا أو الكاميرون والبرازيل.
عـــن  أســـفرت  البطولـــة  قرعـــة  وكانـــت 
وقـــوع منتخبنـــا في المجموعـــة الثانية 
)B( التي تضم البلد المســـتضيف بلغاريا 
وكوبـــا وبولنـــدا، وســـيلعب منتخبنا في 

مدينـــة Sofia البلغاريـــة مـــع المجموعة 
الرابعـــة )D( التـــي تضم كال من روســـيا 
فيمـــا  وكنـــدا،  والكاميـــرون  والبرازيـــل 
 )A( ســـتقام منافسات المجموعة األولى

و)c( في إيطاليا.

شبــــــاب الطائــــرة يخـــوض 4 وديـــــات

منتخب شباب الطائرة بمعسكر سلوفينياشباب الطائرة في إحدى المباريات الودية بالمعسكر 

حقـــق الرفـــاع فـــوزا مثيـــرا ومهمـــا علـــى 
حســـاب الحـــد بهـــدف دون مقابـــل، فـــي 
المباراة التي أقيمت بين الطرفين، األحد، 
علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الثانيـــة لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2021 - 2022.
ويديـــن ســـماوي الرفـــاع بهـــذا الفـــوز إلى 
ســـجل  الـــذي  مرهـــون،  محمـــد  الالعـــب 
الهـــدف فـــي الدقيقـــة 88 بعد كـــرة بينية 
تســـلمها مـــن زميلـــه البديـــل علـــي حســـن 
سعيد؛ ليحصل حامل اللقب على 3 نقاط 
أولـــى وثمينة في مشـــواره بالـــدوري في 
الموســـم الجديد. ووصل رصيد السماوي 

إلى 4 نقاط.
فـــي المقابل، فإن الحد عجز للمرة الثانية 
علـــى التوالي في تحقيـــق الفوز، واكتفى 

بنقطـــة وحيـــدة بعـــد مـــرور جولتيـــن، إذ 
تعادل في الجولة األولى أمام الحالة.

أدار المباراة الحكم وليد محمود، وعاونه 
األحمـــد،  وعبدالـــرزاق  طالســـي  ســـلمان 

والحكم الرابع أسامة إدريس.
ويلتقـــي الرفاع في الجولـــة المقبلة أمام 
فيمـــا  “الديربـــي”،  فـــي  الشـــرقي  الرفـــاع 

سيلعب الحد مع النجمة.

األول ــوزه  ــ فـ ــق  ــق ح ــب  ــق ــل ال حـــامـــل  “الـــســـمـــاوي” 
مرهـــون يقـــود الرفـــاع لتخطي الحـد

أحمد مهدي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  رفـــع 
البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة 
لأللعـــاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
آيـــات  أســـمى  خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن 
التهانـــي والتبريـــكات إلى عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
وإلـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، وإلى النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
الوطنـــي  المنتخـــب  تحقيـــق  بمناســـبة 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة المركز األول 
بفئـــة العمـــوم - رجـــال، والمركـــز الثاني 
فـــي الترتيب العـــام للعموم فـــي بطولة 
كأس العالـــم لفنـــون القتـــال المختلطة، 
لفنـــون  التـــي نظمهـــا االتحـــاد الدولـــي 
القتـــال المختلطـــة IMMAF فـــي الفترة 
التشـــيكية  بالعاصمـــة  8 - 11 ســـبتمبر 
“بـــراغ”، والتـــي حصـــد فيهـــا المنتخـــب 
6 ميداليـــات ملونـــة، منهـــا 4 ميداليات 
والتـــي  وبرونزيـــة،  وفضيـــة  ذهبيـــة 
رفعـــت حصيلة المنتخـــب إلى 102 من 
الميداليات الملونة في تاريخ مشاركته 
في بطوالت االتحـــاد الدولي منذ العام 

2015 وحتى هذه البطولة. 
وقال ســـموه “فخـــورون بإنجـــاز أبطال 
منتخـــب فنـــون القتـــال المختلطـــة في 
هـــذه المشـــاركة العالميـــة، والـــذي منح 
مملكـــة البحرين الوصول إلى الميدالية 
رقـــم 100 فـــي تاريـــخ مشـــاركاتها فـــي 
بطوالت االتحاد الدولي IMMAF، فذلك 

برهـــان واضـــح على قـــوة رياضة فنون 
القتـــال المختلطـــة البحرينيـــة، والتـــي 
بوأهـــا مكانة متقدمة على المســـتويين 
القـــاري والدولـــي، بفضـــل الرؤيـــة التي 
رســـمها ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة لهذه الرياضة، والتي استطاعت 
أن تشـــق طريقهـــا بنجاح لتصـــل إلى ما 

وصلت إليه اآلن”. 
وأشـــاد سمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفة بالمســـتوى الفني الكبير الذي 
قدمـــه أبطال المنتخـــب الوطني لفنون 
القتـــال المختلطـــة في هذه المشـــاركة، 
والذيـــن عكســـوا مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن 
قـــدرات وإمكانـــات عاليـــة، نجحـــوا من 
خاللهـــا فـــي تحقيق هـــذا اإلنجـــاز الذي 
يضاف لسلســـلة اإلنجازات التي حققها 
الماضيـــة،  المشـــاركات  فـــي  المنتخـــب 
واســـتطاعوا رفـــع علم مملكـــة البحرين 
عاليا في هذا المحفل الرياضي العالمي، 
المنتخـــب  يحقـــق  أن  ســـموه  متطلعـــا 
مزيـــدا من اإلنجـــازات في المشـــاركات 
المقبلـــة، والـــذي يعـــزز الحضـــور القوي 

للبحرين على مستوى هذه الرياضة. 

من جهته، هنأ رئيس االتحاد البحريني 
والعربي لفنون القتال المختلطة محمد 
علي قمبر، سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وســـمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفة، بمناســـبة هذا اإلنجاز، مؤكدا 
النتيجـــة  لهـــذه  المنتخـــب  تحقيـــق  أن 

المشـــرفة يعكـــس الجهـــود المتواصلـــة 
التي يبذلها ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة فـــي رعايـــة ودعـــم ســـموه 
لأللعـــاب القتاليـــة، والمتابعـــة الحثيثـــة 
من ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة، لالرتقاء بمســـتوى هذه األلعاب 

على الشكل الذي يحقق اإلنجازات في 
مختلف المشاركات، مضيفا أن االتحاد 
وضـــع الخطط والبرامج التي تتماشـــى 
مـــع آليـــات العمل التي رســـمها المجلس 
لتنفيـــذ  القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 
أهداف رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، لمواصلـــة الجهـــود لتطويـــر 
وارتقـــاء األلعـــاب القتاليـــة، مؤكـــدا أن 
االتحـــاد يســـعى جاهدا لتعزيـــز المكانة 
المميزة التي وصلت إليها البحرين على 

المستوى العالمي في هذه الرياضة. 
وكان المنتخـــب قد حصـــد 6 ميداليات 
ملونة، إذ فاز الالعب رسول محمدوف 
 120 وزن  فـــي  الذهبيـــة  بالميداليـــة 

كيلوغراما، وفـــاز الالعب محمد زاجيد 
محمـــدوف بالميدالية الذهبية في وزن 
93 كيلوغرامـــا، وفـــاز الالعـــب جيمبات 
محمـــدوف بالميدالية الذهبية في وزن 
70 كيلوغرامـــا، وفـــاز الالعـــب منصـــور 
محمـــدوف بالميدالية الذهبية في وزن 
56 كيلوغرامـــا وحصـــل الالعـــب مـــراد 
إبراجيموف على الميدالية الفضية في 
وزن 61 كيلوغرامـــا، وحصـــل الالعـــب 
عبدهللا مبارك على الميدالية البرونزية 
فـــي وزن 61 كيلوغرامـــا، وهـــو الالعب 
ذاتـــه الـــذي حقـــق الميداليـــة رقـــم 100 

للمنتخب في هذه البطولة.

ســموه يهنــئ جاللــة الملــك وســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء وناصــر وخالد بــن حمد

سلمان بن محمد: فخورون بإنجاز أبطال “MMA” البحرينية في كأس العالم

سمو الشيخ سلمان بن محمد
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من مباراة الرفاع والحد
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محمد قمبر

إنجاز منتخب فنون القتال المختلطة في كأس العالم بالتشيك

وصولنا للميدالية 
100 برهان واضح 

على قوة هذه 
الرياضة

نشيد بمستويات 
أبطالنا ونتطلع 

لمزيد من 
اإلنجازات

حسن علي

تعـــادل األهلي مـــع البديع بهدف لكليهما، فـــي المباراة التي 
أقيمـــت بيـــن الطرفيـــن، األحـــد، على اســـتاد مدينـــة خليفة 
الرياضيـــة، ضمـــن ختـــام منافســـات الجولة الثانيـــة لدوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموســـم الرياضي 2021 

.2022 -
ورغـــم تقـــدم األهلـــي فـــي النتيجـــة بهـــدف حمـــل إمضـــاء 
المحتـــرف األردنـــي عبـــدهللا العطار فـــي الدقيقـــة )45+2(، 
إال أن البديـــع تمكـــن مـــن معادلـــة النتيجـــة من ركلـــة ثابتة 
ســـجلها بنجـــاح الالعب عبدهللا دعيج فـــي مرمى الحارس 
عبـــدهللا الذوادي عند الدقيقة )83(. وشـــهدت المباراة طرد 
العـــب األهلـــي األردني زيـــد جابر؛ لحصوله علـــى بطاقتين 

صفراوين.
وصل األهلي إلى نقطتين، فيما البديع نقطة واحدة. ويلعب 
األهلـــي الجولة المقبلة أمـــام المنامة متصدر الترتيب، فيما 

البديع أمام الحالة.
أدار المباراة الحكم عبدهللا قاســـم، وعاونه عبدهللا يعقوب 

وجاسم حسن، والحكم الرابع محمد بونفور.

وألغـــى الحكم عبدهللا قاســـم هدفا ســـجله الالعب عبدهللا 
دعيـــج قبـــل دقائق قليلة من نهاية الوقـــت األصلي؛ بداعي 
الخطـــأ الـــذي ارتكبـــه المهاجـــم علـــى العـــب األهلـــي نواف 

عبدهللا.

فـــي ختـــام الجولـــة 2 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز
األهلي والبديع يكتفيان بالتعادل

أحمد مهدي

من مباراة األهلي والبديع
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استخراج صخرة من المريخ قد تشير لوجود “حياة”
كشــفت وكالــة الفضــاء األميركيــة )ناســا( أن روبوتهــا 
الجــوال علــى المريــخ “برســيفرنس” جمــع عينتيــن مــن 
صخــرة قــد تكــون علــى األرجــح بركانيــة، مشــيرة إلــى 
أن وجــود األمــاح في هذه األجزاء مؤشــر إلى ظروف 
مائمــة لرصــد آثــار محتملــة لحيــاة ســابقة. وقــال كــن 
فارلــي المســؤول العلمــي عــن مهمــة “برســيفرنس” فــي 
بيــان “تظهــر أبحاثنــا األوليــة بيئة قابلــة للعيش على ما 
يبدو”. وفي منتصف أغسطس، فشل “برسيفرنس” في 
محاولتــه األولــى الســتخراج عينــة مــن صخــرة اســمها 
“روبيون” تبين أنها شديدة الهشاشة. فواصلت المركبة 
طريقها واختارت صخرة أكثر صابة اســمها “روشيت” 
اســتخرجت منها عينــة أولى األســبوع الماضي وأخرى 
بعــد يوميــن. والعينتان هما راهنا فــي أنبوبين محكمي 
اإلغــاق محفوظيــن داخــل المركبــة. وطــول كل منهمــا 
وهــو  “برســيفرنس”  ويتنقــل  ســنتيمترات.   6 حوالــي 
بحجــم ســيارة دفــع رباعــي كبيــرة فــي محيــط فوهــة 
جيزيــرو التــي يعتقــد العلمــاء أنهــا كانــت تضــم بحيــرة 
عميقــة قبــل 3.5 مليــارات ســنة. وهذه البيئــة قد تكون 
أوجــدت الظروف الازمــة للحياة خارج كوكب األرض. 
وترمــي هــذه المهمــة إلــى البحــث عــن عامــات لحيــاة 

قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، 
وأيضــا لفهــم جيولوجيــا المريخ بشــكل أفضــل. وقالت 
العضو في الفريق العلمي للمهمة كايتي ســتاك مورغان 
اآلن،  حتــى  أجريــت  التــي  األبحــاث  إلــى  “باالســتناد 
يمكننــا اعتبار أن روبيون وروشــيت همــا تدفقات حمم 
بركانيــة”. وتعد الصخــور البركانية في غاية األهمية إذ 
مــن الممكــن تأريخهــا بدقــة. كمــا أن هاتيــن الصخرتين 
“تظهــران مؤشــرات تفاعــل ملحــوظ” مــع الميــاه. وهمــا 
تحتويان على أماح معدنية تشــكلت على األرجح إثر 
تبخــر الميــاه، مــا يؤكــد وجود الميــاه في الفوهــة لفترة 

طويلة، بحسب “ناسا”.

أعلنــت دولــة الســلفادور عــن بدء 
العمــل رســميا بعملــة “البيتكويــن” 
اعتــراف  بعــد  وذلــك  أيــام،  منــذ 
ســلطات البــاد بهــذه العملــة منــذ 
الســلطات  وقــررت  عــدة.  أشــهر 
تطبيــق  اســتخدام  تعميــم 
“البيتكويــن” والعمــات المشــفرة، 
وذلك بعد اعتماد القانون الرسمي 
الصــادر عــن الســلطة التشــريعية 
فــي الباد. وســيتمكن المواطنون 
الرقميــة  العملــة  اســتخدام  مــن 
الرســمية  المحفظــة  باســتخدام 
تطبيــق  عبــر  المشــفرة  للعمــات 

.”Chivo“

وفي التفاصيل، بعد تثبيت  «
التطبيق على الهاتف سيتلقى 

كل مشارك 30   دوالرًا من عمالت 
البيتكوين على محفظتهم 

اإللكترونية الشخصية.

السلفادور تبدأ 
العمل بعملة 

“البيتكوين” رسمًيا
ســاعد إباغ ســائق تكســي في الصين قوات الشرطة، عن زبون “مريب”، في القبض 
على شخص بتهمة قتل امرأة وتقطيعها ألجزاء. واعتقلت الشرطة لي في مقاطعة 
جيانغشي، عقب عملية بحث استمرت ألسبوع، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” 
البريطانيــة عــن صحيفــة “ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت”. وبدأت الشــرطة عملية 
تعقب لي، بعدما أبلغ ســائق عن مســاعدته إياه في وضع حقيبة تنبعث منها رائحة 

كريهة وملطخة ببقع حمراء اللون، في صندوق المركبة الخلفي.
وعندما اتصل السائق بالشرطة، فّر لي من المكان، تاركا الحقيبة في سيارة األجرة.

وتــم التعــرف علــى الضحيــة فــي الحقيبة، وهي فتاة تبلــغ من العمــر 19 عاما، كانت 
تعمل مع لي في إحدى الحانات التي كان يديرها قبل استقالته في الشهر الماضي.
وكانــت الشــرطة قــد عرضــت مكافــأة ماليــة تصــل قيمتهــا لمــا يعــادل 3 آالف جنيــه 

إسترليني، لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على لي.

حقيبة “مرعبة” في “تاكسي” تكشف جريمة “مروعة”

بائع فواكه أفغاني ينتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة كابول                        )أ ف ب( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وجهــت عائلــة روســية شــكوى ضــد 
شــاب زار منزلهــم، وذلك بعــد قيامه 
بســرقة مبلــغ كبيــر مــن المــال وعدد 
من المجوهرات والساسل الذهبية.

ونقل موقع “Citysakh.ru” الروسي 
أن البــاغ المقــدم مــن العائلــة أتــى 
بســبب قيــام شــاب عمــره 21 ســنة 
كانــت  ألــف دوالر   20 نحــو  بســرقة 
أثنــاء  وذلــك  دميــة،  داخــل  مخبــأة 
قيامــه بزيــارة ابنتهم التي دعته إلى 

البيت كضيف.

ووفقا لشرطة مدينة  «
كورساكوف في مقاطعة 

سخالين، قام الشاب بأخذ 
األموال إضافة إلى عدد من 
المجوهرات الخاصة وخرج 
من البيت دون إعام الفتاة 
التي كانت وحيدة في تلك 

اللحظات.

كشفت دراسة ميدانية أن األشخاص 
الذيــن ينامون أقل من 6 ســاعات في 
الليلة لمدة أســبوعين عرضة لمخاطر 
إن  “ســي  شــبكة  وبحســب  عديــدة. 
أّدوا  األشــخاص  هــؤالء  فــإن  إن”، 
أداء ســيئا فــي االختبــارات المعرفية 
األشــخاص  مثــل  واالنعكاســية، 
الذيــن تــم حرمانهــم مــن النــوم لمــدة 
الدمــاغ  ويحتــاج  كاملتيــن.  ليلتيــن 
إلــى دورات نــوم متواصلــة مــن أجــل 
تحصيل المهارات الجديدة، وتشكيل 
الذكريــات الرئيســة، وإصاح الجســم 

من التعب خال اليوم.
علــى  الجســم  يعمــل  النــوم،  وأثنــاء 
علــى  نفســه  واســتعادة  إصــاح 
المســتوى الخلــوي. وتؤثــر قلــة النوم 
بشكل مزمن على القدرة على االنتباه، 
وتعلم أشــياء جديدة واإلبداع، وحل 

المشكات واتخاذ القرارات.

ضيف يسرق 20 
ألف دوالر من داخل 

دمية

دراسة تكشف 
خطورة النوم أقل 

من 6 ساعات
تشــاهد أســراب العصافير أو طيور الحمام عادة واقفة على أغصان الشــجر، 
خصوصــا فــي أوقــات الصبــاح، أو عنــد غــروب الشــمس اســتعدادا لدخــول 
أعشاشــها قبــل النــوم، لكــن أن نشــاهد قطيعــا كامال مــن الماعز علــى أغصان 

الشجر فهو حدث نادر وعجيب أيضا.

البريطانيــة،  ميــل”  “ديلــي  ونشــرت 
مشــهدا غريبــا صــوره أحد الناشــطين 
فــي المغــرب لقطيــع كامــل مــن الماعز 
صعــد علــى أغصان شــجرة في إحدى 

مناطق المغرب.
ويشــاهد في المقطع قطيع من الماعز 
يقف على أغصان شجرة بشكل هادئ 
وثابــت يشــبه إلــى حــد مــا ســرب مــن 
العصافيــر، لكــن مع اختــاف كبير في 

األحجام والصوت طبعا.
ووقف الرجل الذي صور هذا المشــهد 
الغريب مذهوال من غرابة هذا المشهد، 
وقــال “هذا أغرب شــيء شــاهدته في 

حياتي. إنه حقيقة يا رفاق”.

يذكر أن الماعز من جنس الوعل، وهو من الحيوانات القوية التي يمكنها تحمل  «
العيش في بيئات مختلفة، وتتمتع بأجسام رشيقة وقوية وتشتهر بقدرتها الفريدة 

على التسلق.

قطيع ماعز يقف “كالعصافير على أغصان شجرة”

حصدت النجمة اإلسبانية بينيلوبي كروز، جائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان البندقية السينمائي عن دورها في فيلم “مادريس بارالياس”. 

تمكن شــاب أســترالي أخيــًرا من 
تحطيــم الرقــم القياســي لتمرين 
بـــ  يعــرف  مــا  أو  للبطــن  التمــدد 
9 ســاعات و30  “Plank”، بواقــع 
ســكالي  دانييــل  وكســر  دقيقــة. 
والــذي  الســابق  القياســي  الرقــم 
كان مســجا من قبل جورج هود 

فــي فبرايــر 2020 فــي ســجل “غينيــس”، بواقــع 8 ســاعات و15 دقيقــة و15 ثانيــة. 
وحســبما نقل موقع “فوكس 23” عن “ســي إن إن”، فإن ســكالي يعاني من “متازمة 
األلــم الموضعــي المعقــدة”، والتي تســبب ألما مســتمرا فــي ذراعه اليســرى، وتحدث 
عندما يختل الجهاز العصبي، ويرسل إشارات إلى الدماغ، يفسرها على أنها إشارات 
ألــم، مــا يســبب الشــعور باأللــم فــي مناطــق مختلفــة مــن الجســم. وفــي تصريحــات 
صحافيــة، قــال ســكالي “لم أتخيل يوما أن أحطم الرقم القياســي فــي هذا التمرين؛ 

نظرا لحالتي الصحية والتي فرضت علّي أال أمارس رياضات تتطلب االحتكاك”.

رقم قياسي في تمرين المعدة “الصعب”

مسبار برسفيرينس أخذ عينات من المريخ

الشرطة الصينية ألقت القبض على المتهم بالجريمة
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ما كنت أدري عن هذه المفاتيح!
Û  ال أدري كيــف أتعامــل مــع مســؤولي المباشــر؟ لقــد جربــت شــتى الطــرق والوســائل معــه دون

جــدوى. تصــور ســيدي أنــه خافــا ألســلوب تعاملــه مــع زمائي، فإنــي نادًرا ما أســتلم منــه رًدا 
إيجابًيا محفًزا، فقد اعتدت على رفضه الدائم لما أرسله له من معامات، وفي بعض األحايين 
يتجاهلنــي تماًمــا. تابــع المديــر شــكواه مخاطًبا الرئيس التنفيــذي: بصراحة أنــا عاجز عن فهم 

هذا المسؤول.
Û  بعد صمت للحظات رد الرئيس قائًا: يبدو أن هناك مشكلة معك أنت فقط، فتعامل المسؤول

مع زمائك يبدو عادًيا واألمور تســير معهم بساســة، هل ســألت نفســك عن ســبب ذلك؟ تابع 
الرئيــس قائــًا: أعرفــك جيــًدا، فأنــت مخلــص فــي عملك وال أحــد يقــدر أن ينكــر أداءك المميز 
ووالءك لهــذه المؤسســة، لكــن يبــدو أن هنــاك حلقــة مفقــودة فــي فهــم أســلوب تواصلــك مــع 

مسؤولك.
Û  ،كلنا يعرف كفاءة وإخاص ووالء المسؤول الذي تتحدث عنه، وهذه حقيقة ثابتة وواضحة

وأنت بنفسك تلمس هذا من خال عملك معه. في رأيي إن المشكلة التي تتحدث عنها سببها 
الرئيــس هــو عدم فهمك لألســلوب المناســب للتواصــل والتعامل معه. هذا يتطلــب التركيز من 

قبلك للتعرف على هذا األسلوب ومن ثم التأقلم معه، إًذا الحل بيدك أنت؟ ما رأيك؟
Û  بعــد صمــت قصيــر قــال المدير: أتفق معك ســيدي تماًما، فا غبار على كفــاءة وإخاص ووالء

مســؤولي. أنــت رجــل ذو خبــرة طويلة فــي العمــل اإلداري، وأكســبتك هذه الخبــرة والتجارب 
الحكمــة والحنكــة ونحن نتعلم منك. قاطعه الرئيس بهدوئه المعهود: أطلب منك التركيز على 
أســلوب مســؤولك في تعامله مع زمائك وتســجيل العبارات والمصطلحات التي يســتخدمها 
في حديثه معهم وتلك التي يرددها في اجتماعاته وحواراته مع رؤســائه ومرؤوســيه. أريدك 

أن تعود لي وأنت تمتلك المفتاح. 
Û  ،فعًا عاد المدير بعد فترة فرًحا، وقال مخاطًبا الرئيس التنفيذي: شكًرا سيدي على التوجيهات

لقد تعرفت على المفاتيح واستخدمتها فأصبح التواصل مع مسؤولي سهًا وسلًسا.
أصبحت معاماتي تلقى اهتمامه واستجابته اإليجابية. لقد تغير أسلوب تعامله معي 
جذرًيــا. قاطعــه الرئيــس: ومــاذا كانت هــذه المفاتيح؟ بابتســامة رد المديــر: ١- ناقش 
الموضوع معي أواًل. ثم خاطبني كتابة. ٢- ال تتجاوزني والتزم بالتسلسل التنظيمي. 
٣- اذكــر الســند القانونــي أو التنظيمــي أو الحــاالت المماثلــة التي أجيزت مــن قبل. ٤- 
ارسل لي المشكلة بعد أن بدأت أنت بحلها. ما رأيك سيدي القارئ في هذه المفاتيح؟ 
أال نتفــق علــى ضــرورة التعــرف علــى مفاتيــح من نعمــل معه لتصبــح بيئــة العمل أكثر 

صحية؟
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