
المحرر االقتصادي

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إنجـــاز دولي جديـــد، يؤكد مكانة مملكـــة البحرين وســـمعتها المرموقة بين 
دول العالـــم، وللعام الثاني على التوالي، تبـــوأت البحرين، المرتبة األولى عربيا، 
والثانية على مستوى دول الشرق األوسط، من حيث األقل خطورة إزاء جريمة 

غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال.
وأوضـــح نائـــب محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركـــزي، رئيـــس لجنـــة وضـــع 
سياسات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الشيخ سلمان بن 
عيســـى آل خليفـــة، أن البحرين أحرزت 4.5 نقطة وفـــق التقرير الذي يعتبر 
المؤشـــر الوحيد المســـتقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول 

وفقا لمخاطر غسل األموال.

البحرين األولى عربيا بأقل الدول 
غساًل لألموال وتمويال لإلرهاب

)04(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

أخيرة “^”... ملحق اقتصادي يومي

تدشـــن “البـــاد” اعتبـــاًرا مـــن عـــدد اليـــوم ملحقـــا اقتصاديـــا 
ـــا، وتعد قراءها بـــأن يتضمن أنماًطـــا مختلفة من المواد  يوميًّ
الصحافيـــة التـــي تجمـــع بيـــن المعلومـــة والخبـــر والتحليـــل 

واالستطاع والرأي.
وجـــاء إصـــدار الملحـــق ضمـــن المبـــادرات التنفيذيـــة للخطـــة 
العشـــرية للصحيفة عبر االنفتاح بشكل أكبر على موضوعات 

القطاع الخاص ورجال األعمال والمستثمرين.
كمـــا يســـتجيب إصدار الملحـــق مع اقتراحـــات أصحاب المال 
واألعمال بضـــرورة تكثيف المحتوى االقتصـــادي بالصحيفة، 
وهـــو مـــا قاد أســـرة “الباد” للتفاعـــل مع ذلك وتشـــكيل فريق 
عمـــل مخصص لقيـــادة مشـــروع الملحق االقتصـــادي اليومي 

فضـــا عـــن الحصول علـــى رعايـــة إعانية إلصـــداره من بنك 
البحريـــن الوطنـــي وبمـــا يعكـــس رصانـــة المحتوى الـــذي حاز 

تقدير الجهات االقتصادية المعتبرة.
وســـيتضمن الملحـــق زوايـــا دوريـــة ترتبط بالنشـــاط التجاري 
الحيويـــة  للموضوعـــات  يوميـــة  ومتابعـــات  واالســـتثماري 
التي تشـــغل بـــال التاجـــر والمســـتثمر والمهتـــم بالموضوعات 

االقتصادية.
ومـــا يميـــز الملحـــق االقتصادي أنـــه يحجز الصفحـــة األخيرة 
مـــن الصحيفة األم، التي تســـمى في مـــدارس الصحافة بأنها 
“األولى الثانية”، وبما يعكس اهتمام “الباد” بالنشاط التجاري 

واالقتصادي المتصاعد.
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قال المدير اإلداري التحاد الماك 
المركـــزي لجـــزر ”أمـــواج“ محمود 
المحمـــود، الذي عين قبل أيام من 
مؤسســـة التنظيم العقاري )ريرا(، 
األول  أمـــس  خطتـــه  ســـلم  إنـــه 
للمؤسســـة، ووافقـــت علـــى بنـــود 
الخطـــة. وبيـــن أن الخطة تســـتغرق 
نحو 3 أشهر من أجل التنفيذ، وتهدف 
بنهاية المطاف إلـــى إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة الختيار أعضاء لمجلس 

إدارة اتحاد الماك.

المحمود: انتخابات 
نزيهة التحاد مالك 

“أمواج” خالل 3 أشهر

مجلس الوزراء يوجه لمواصلة العمل لتحقيق أهداف “العقوبات البديلة”
المنامة - بنا

أكـــد مجلـــس الـــوزراء أهمية المرســـوم بقانون 
الـــذي أصـــدره عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بشـــأن تعديل 
والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون  أحـــكام  بعـــض 

البديلـــة، في تعزيز ما تحقق من نتائج بتطبيق 
أحـــكام القانون على مختلف الصعد وما يتعلق 
بخدمـــة المجتمـــع، مثنيـــا علـــى جهـــود وزارة 
الداخليـــة والجهـــات المعنية في ذلـــك، موجها 
المجلس لمواصلة العمل لتحقيق ما يهدف إليه 

المرســـوم بقانـــون من أهـــداف وغايـــات نبيلة. 
وتـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل خليفـــة االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الذي 

عقد أمس بقصر القضيبية.

دعوة لوضع رؤية تعيد انفتاح 
البورصة على األسواق الخارجية
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عقـــد عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي قصـــر 
القضيبيـــة، أمـــس، مـــع رئيـــس جمهوريـــة 
اناستاســـيادس جلســـة  نيكـــوس  قبـــرص 

مباحثات. 
الرئيـــس  زيـــارة  أن  الملـــك  جالـــة  وأكـــد 
القبرصي للباد ستشـــكل انطاقة جديدة 
ومهمـــة نحو تعزيـــز الشـــراكة الوثيقة في 
ظل ما يحظى به البلدان من فرص واعدة 

لاستثمار وتبادل الخبرات.
وجرى تبادل وجهـــات النظر عن تطورات 
األوضاع اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
والرئيـــس  الجالـــة  صاحـــب  وبحضـــور 
القبرصـــي تـــم التوقيـــع علـــى اتفـــاق بيـــن 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
مـــن  اإلعفـــاء  بشـــأن  قبـــرص  جمهوريـــة 
جـــوازات  لحاملـــي  التأشـــيرة  متطلبـــات 

الســـفر الدبلوماســـية والخاصة والخدمة، 
والـــذي يهـــدف إلى تيســـير ســـفر مواطني 
الســـفر  جـــوازات  حاملـــي  مـــن  البلديـــن 
المذكورة عبر السماح لهم بدخول أراضي 
كا الطرفيـــن والخروج منها أو العبور من 

خالها واإلقامة فيها دون تأشيرة.
تفاهـــم  مذكـــرة  علـــى  التوقيـــع  تـــم  كمـــا 
التعاون االقتصـــادي والتقني بين حكومة 
جمهوريـــة  وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
قبـــرص، والتي تهدف إلـــى تعزيز التعاون 
االقتصـــادي والفنـــي واالســـتثماري علـــى 
أســـاس المســـاواة والمنفعـــة المتبادلة في 
مجـــاالت عـــدة بمـــا في ذلـــك مشـــروعات 
اقتصاديـــة مشـــتركة. وبـــارك جالة الملك 
والرئيـــس القبرصـــي توقيـــع االتفاقيتين، 
تســـهم  بـــأن  تطلعهمـــا  عـــن  معربيـــن 
االتفاقيتـــان فـــي تعزيز وتطويـــر التعاون 

المشترك بين البلدين.

اإلعفاء من متطلبات التأشيرة واتفاقية تعاون اقتصادي مع قبرص
ــدة ــواعـ ــز الـــشـــراكـــة والـــفـــرص الـ ــزي ــع ــو ت ــح ــدة ن ــديـ جـــالـــة الــمــلــك: انــطــاقــة جـ
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ج الفائزين بجائزة أحمد بن علي كانو للتميز الخيريحمالت: “دعم الحج” 700 دينار الوجيه فوزي كانو يتوِّ
أفادت حمالت الحج البحرينية  «

بأن صندوق العمل )تمكين( 
أودع في حساباتها مبلغا 

وقدره )700 دينار( فقط دعًما 
لها بعد توقف رحالت الحج 
لمدة عامين، نتيجة تفشي 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 

أقامت جمعية البحرين  «
الخيرية مساء يوم االثنين 

الماضي الحفل الختامي 
لجائزة أحمد بن علي كانو 

للتميز في العمل الخيري، 
تحت رعاية الوجيه فوزي بن 

أحمد كانو.
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دينار مليون 

علي الفردان

@albiladpress @albiladnews
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بورصة البحرين أسهم نشطةأسهم رابحة

إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

ألمنيوم البحرين 
السعر  0.7 دينار    التغيير 0.000

البنك األهلي المتحد 
السعر  0.89 دينار    التغيير 0.002+

إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

بنك البحرين والكويت 
السعر  0.5 دينار    التغيير 0.001+
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تشـــارك صحيفة “البالد”، 
لألحـــداث  مواكبـــة 
العالميـــة، بوفـــد مكـــون 
القديـــر  اإلعالمـــي  مـــن 
إبراهيـــم النهـــام، واإلعالميـــة القديرة 
حـــدث  أهـــم  لتغطيـــة  محســـن،  هبـــة 
عالمي في شهر أكتوبر المقبل “إكسبو 
2020” فـــي إمارة دبي بدولة اإلمارات 
“البـــالد”  وفـــد  وســـيقوم  الشـــقيقة. 
للمعـــرض،  موســـعة  تغطيـــة  بإجـــراء 
المســـؤولين،  مـــع  لقـــاءات  وإجـــراء 
ونشـــر تقارير عن أجنحة البلدان، عبر 

منصات الصحيفة الرقمية.
وستشـــارك البحرين في )إكسبو 2020 
تصميمـــه  تـــم  وطنـــي  بجنـــاح  دبـــي( 
الحـــدث،  لهـــذا  خصوصـــا  وتشـــييده 

اســـتعراض  إلـــى  خاللـــه  مـــن  تهـــدف 
مفهـــوم الكثافـــة ودورهـــا فـــي توفيـــر 
فـــرص تحـــت شـــعار “الكثافـــة تنســـج 

الفرص”.

جلســـة  فـــي  شـــركة   12 تنافســـت 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  مجلـــس 
لـــوزارة  مناقصتيـــن  علـــى  أمـــس، 
الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل  اإلســـكان 
االقتصاديـــة  للتنميـــة  الكويتـــي 
العربيـــة، لبنـــاء وتشـــييد 520 شـــقة 
سكنية اجتماعية مع البنية التحتية 
واألعمـــال الخارجيـــة المرتبطـــة بها 
في مشـــروع شـــرق الحد اإلســـكاني 
.)C2  / C1(و )B2  / B1( في القريتين

العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وكان 
المقدمـــة نحـــو 29.1 مليـــون دينـــار 
 Alghanim International( لشـــركة 
General Trading and Contract�

 .)ing Co. Bahrain
كما تنافست 3 شركات على مناقصة 
لوزارة الصحة للقيام بأعمال توسعة 
الصحـــي،  بمركـــز ســـترة  وتحديـــث 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 1.1 مليون 
 DAR AL KHALEEJ( دينار لشـــركة
 TRADING & CONTRACTING
W.L.L(، وأكبرهـــا بقرابة 1.8 مليون 

دينار.
وأظهرت أحدث بيانات نشرت على 
موقـــع المجلـــس فتـــح 11 مناقصـــة 
تابعـــة لـ 8 جهـــات حكومية بإجمالي 
53 عطاء، في حين تم تعليق عطاء 

أحد المناقصات.  
وفتح المجلس 3 مناقصات لشـــركة 
أبرزهـــا  )بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط 
TRICON� )للصيانة والدعم إليقاف 

EX( فـــي حـــاالت الطـــوارئ تقدمـــت 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة بنحـــو 243.4 

ألف دينار. 

إبراهيم النهامهبة محسن

تنقــل الحــدث بتقارير ولقاءات تنشــر عبــر منصاتهــا الرقمية

“الصحة” ُتحّدث مركز ســترة الصحي بـــ 1.1 مليون دينار

” تشارك بوفد لتغطية “                                    ”   “

تمويل كويتي إلنشاء 520 شقة سكنية بالحد

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

مــن بين البنوك أســماء اندمجــت مع بنوك أخــرى أو تم االســتحواذ عليها مــن بنوك أخرى
بنــوك امتصــت المديونية قبــل ســنوات عبر المخصصــات وبعضهــا باعها لطــرف ثالث

الدائنــون وافقوا على خطة تســوية ديون بقيمــة 1.9 مليار دوالر

مصادر “^”: 9 بنوك بحرينية ستستفيد من تسوية ديون شركة القصيبي

تشير معلومات حصلت عليها “البالد”  «
في وقت سابق، إلى وجود ما يناهز 

قيمته 918 مليون دينار مطالبات من 
مؤسسات حكومية وبخاصة بحرينية 

في قضية معن الصانع وهي أكبر قضية مطالبات مالية هزت المنطقة على 
مدى السنوات الماضية.

وأشارت قائمة بإعادة التنظيم المالي الخاص برجل األعمال معن الصانع، 
والتي تضم عشرات الشركات الخليجية، إلى وجود نحو 6 شركات خاصة 

ومؤسسة حكومية واحدة ضمن الشركات المدرجة على الئحة المطالبات 
الموجهة ضد الملياردير الصانع، إال أنه لم يتم القبول بجميع المطالبات. 

وتضم القائمة هيئة التأمينات االجتماعية بمبلع يقدر بنحو 1.3 مليون ريال 
سعودي، وجاءت المطالبة ضمن مطالبات الشركات والجهات الحكومية 

التي تم قبولها. وضمن القائمة 5 مطالبات تتعلق بأربعة بنوك مسجلة في 
البحرين.

وبلغ إجمالي المطالبات التي قبلت من الجهات الدائنة البحرينية لمعن 
الصانع وشركاته نحو 299 مليون دينار. ورفضت المحكمة طلبات بنوك 

بحرينية تقدر قيمتها بنحو 608 ماليين دينار، إذ يمكن للبنوك التظلم 
للمحكمة إلدراج المطالبات للتصويت على قبولها.

مطالبات مالية

لصحيفـــة  مصرفيـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
“البالد” أن القطاع المصرفي البحريني 
سيســـتفيد بشـــكل أو بآخر من تســـوية 
ديـــون شـــركة أحمـــد حمـــد القصيبـــي 
وإخوانه التـــي أعلنت عن التوصل إلى 

اتفاق بشأنها مؤخرًا.
 11 نحـــو  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
مصرًفـــا ومؤسســـة ماليـــة تعمـــل فـــي 
البحريـــن بينهـــا فـــروع لبنـــوك أجنبية، 
تعرضـــت لديـــون مجموعـــة القصيبي، 
مـــن بين عشـــرات البنوك والمؤسســـات 
التي تعرضت لديون مجموعتي ســـعد 
والقصيبي في أكبر قضايا المديونيات 
فـــي المنطقة وأطولها، ومن بين البنوك 
أســـماء قـــد اندمجت مـــع بنـــوك أخرى 
بنـــوك  مـــن  عليهـــا  االســـتحواذ  تـــم  أو 
أخـــرى، وبالتالـــي تتحـــول المديونيات 

والمطالبات إلى الكيانات الجديدة.
ومـــع التســـوية التي أعلنـــت أخيرًا فإن 
9 بنـــوك بحرينيـــة تعمل مـــن البحرين، 

ستســـترد جزًءا من مدينويتها لدى 
مصرفـــان  وهنـــاك  القصيبـــي، 
اختفى اسمهما من السوق بعد 
اندماجها مع مصرفين آخرين.

مخصصات للديون

وأشارت المصادر إلى أن البنوك وضعت 
مخصصـــات للديون قبـــل أكثر من عقد 
وفقـــا للقواعد المحاســـبية والمصرفية 

المعمـــول بهـــا وبالتالـــي امتصـــت األثر 
منـــذ ســـنوات، وأن اســـترداد جـــزء من 
المديونيـــات المتعثرة ســـينعكس على 

ناحية  المؤسسات من 
السيولة وتعزيز الوضع المالي.

لكـــن المصـــادر أشـــارت إلـــى أن بنـــوًكا 

باعـــت بالفعـــل المديونية لطـــرف ثالث 
مثـــل صناديـــق االســـتثمار وصناديـــق 
التحوط مقابل استقطاع جزء من هذه 

المديونية لصالح هذه الصناديق، 
وبالتالي فإن أي أموال ستســـتلمها 
ستذهب للصناديق أو األطراف الثالثة 

التي اشترت المديونية.
وكانت تقارير أشـــارت إلى أن الدائنين 
وافقوا على خطة تســـوية ديون بقيمة 
أحمـــد  اقترحهـــا  مليـــار دوالر   1.9
فـــي  وإخوانـــه  القصيبـــي  حمـــد 
القصيبـــي،  مـــن عائلـــة  الســـعودية 
لتنهـــي واحـــدة مـــن أطـــول نزاعات 
وبموجـــب  عامـــًا.   12 منـــذ  الديـــون 
التسوية، سيحصل الدائنون على 1.93 
مليار دوالر من إجمالي مطالبات الدين 
المعتمدة البالغـــة 7.33 مليار دوالر من 

142 بنكا.
وبحســـب المصـــادر فـــإن الديـــون التي 
تتعلـــق بمجموعـــة القصيبي هـــي عادة 
تمويـــالت أو قـــروض منحـــت من بنوك 
ومؤسسات مصرفية محلية، في حين 
أن قضيـــة مجموعـــة ســـعد والمرتبطة 
بقضية القصيبي، كان جزء منها يتعلق 
بســـندات، األمـــر الـــذي جعـــل صناديـــق 
تقاعد تتأثر ومنها مؤسســـة التأمينات 

االجتماعية البحرينية.
ومـــن غيـــر الواضح عـــدد المؤسســـات 
الماليـــة التـــي باعـــت ديونهـــا ألطـــراف 
ثالثة بحســـب المصـــادر، لكـــن بالتأكيد 

هناك بنوك أقدمت على الخطوة.

حاز البنك األهلي المتحد عددا من الجوائز في مسابقة أفضل البنوك الرقمية في 
العالم 2021، الذي تنظمه ســـنوًيا مجلة غلوبال فاينانس لاحتفاء بالمؤسسات 

الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى الدولي.

“األهلي المتحد” يحرز جوائز ألفضل 
البنوك الرقمية عالمًيا 2021

برنامج “البحرين في أرقام” بحلقته األولى يستضيف 
المستشارين فوزي بهزاد وأسامة معين

علي الفردان
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اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة في 
قصر القضيبية، أمس، رئيس جمهورية 
قبرص نيكوس اناستاســـيادس والوفد 

المرافق.
ولدى وصول الرئيـــس القبرصي جرت 
له مراسم االســـتقبال الرسمية، وعزف 
الســـالمان الوطنـــي القبرصي، والملكي 

البحريني.

القبرصـــي  الرئيـــس  رحـــب  ذلـــك  بعـــد 
بأعضـــاء الوفـــد البحرينـــي، فيما رحب 
جاللـــة الملـــك بأعضـــاء الوفـــد المرافق 

للرئيس القبرصي.
الجاللـــة  صاحـــب  عقـــد  ذلـــك  بعـــد 
جلســـة مباحثـــات مع الرئيـــس نيكوس 
أعضـــاء  بحضـــور  اناستاســـيادس 
الوفديـــن، حيـــث رحـــب جاللـــة الملـــك 
واســـتعرض  الكريـــم،  البـــالد  بضيـــف 
معـــه أوجه العالقـــات الثنائيـــة وفرص 

مختلـــف  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
فـــي  خصوصـــا  الحيويـــة  القطاعـــات 
المجـــاالت االقتصاديـــة واالســـتثمارية 
والســـياحية  والثقافيـــة  والتجاريـــة 
بمـــا يحقـــق المنفعـــة المتبادلـــة للبلدين 

الصديقين.
وأكد العاهل أن زيارة الرئيس القبرصي 
للبالد ستشكل انطالقة جديدة ومهمة 
نحـــو تعزيز الشـــراكة الوثيقـــة في ظل 
ما يحظى بـــه البلدان من فرص واعدة 

لالستثمار وتبادل الخبرات.
وجهـــات  تبـــادل  اللقـــاء  فـــي  وجـــرى   
النظر عـــن تطورات األوضاع اإلقليمية 
والدوليـــة باإلضافـــة إلـــى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس القبرصي 
المملكـــة وقـــدم  عـــن ســـعادته بزيـــارة 
شـــكره لصاحب الجاللـــة الملك على ما 
حظي بـــه من حفاوة االســـتقبال وكرم 
الضيافـــة، مؤكـــدا بالغ اعتـــزازه بجهود 

الصداقـــة  دعائـــم  لترســـيخ  جاللتـــه 
التاريخيـــة المتميـــزة وأواصـــر التعاون 

مع بالده.
ونوه بمبادرات جاللة الملك اإلنســـانية 
التعايـــش  قيـــم  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة 
الثقافـــات،  مختلـــف  بيـــن  والتســـامح 
قبـــرص  جمهوريـــة  تطلـــع  مؤكـــدا 
واهتمامها الكبيـــر بتطوير عالقاتها مع 

المملكة على مختلف األصعدة.
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وبحضـــور 

والرئيـــس القبرصـــي تـــم التوقيع على 
اتفـــاق بيـــن حكومـــة مملكـــة البحرين 
بشـــأن  قبـــرص  جمهوريـــة  وحكومـــة 
التأشـــيرة  متطلبـــات  مـــن  اإلعفـــاء 
لحاملي جوازات الســـفر الدبلوماســـية 
يهـــدف  والـــذي  والخدمـــة،  والخاصـــة 
إلـــى تيســـير ســـفر مواطنـــي البلديـــن 
مـــن حاملي جوازات الســـفر المذكورة، 
عبر الســـماح لهـــم بدخـــول أراضي كال 
الطرفين والخـــروج منها أو العبور من 
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المنامة - بنا

ـــامحجلســـة مباحثـــات مشـــتركة تفضـــي لإلعفـــاء مـــن متطلبـــات التأشـــيرة والتعـــاون االقتصـــادي ـــش والتس ـــم التعاي ـــزز قي ـــانية تع ـــادرات إنس ـــك ذو مب ـــة المل ـــي: جالل ـــس القبرص الرئي

المنامة - بنا

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رفـــع 
اإلنسانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة خالص الشـــكر 
والتقديـــر والعرفـــان إلـــى عاهـــل البـــالد 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
الجاللـــة  صاحـــب  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة على 
جاللتـــه  واهتمـــام  ودعـــم  توجيهـــات 
المتواصـــل بالعمل اإلنســـاني الذي تقوم 
به المؤسســـة، والرعاية الكبيـــرة لأليتام 
المحتاجـــة  الفئـــات  وجميـــع  واألرامـــل 
فـــي مملكـــة البحريـــن؛ مـــن أجـــل توفير 
الحيـــاة الكريمـــة للجميـــع. وثمن ســـموه 
الـــدور اإلنســـاني واللفتـــات الحانيـــة من 
جاللته تجاه الدول والشـــعوب الشقيقة 
المواقـــف  تعكـــس  والتـــي  والصديقـــة، 
البحريـــن  لمملكـــة  والواضحـــة  الثابتـــة 
قيـــادًة وحكومـــًة وشـــعبا تجاه األشـــقاء 
واألصدقـــاء فـــي مختلـــف دول العالـــم، 
والتـــي كان آخرهـــا توجيهـــات جاللتـــه 
إنســـانية  مســـاعدات  بتقديـــم  الســـامية 
إغاثية عاجلة إلى أفغانســـتان؛ لمساعدة 
الشـــعب األفغانـــي والوقـــوف معه خالل 
الظـــروف اإلنســـانية التـــي يمـــرون بهـــا، 
وذلـــك ضمـــن مســـاعي جاللته بترســـيخ 
التضامـــن الدولي وانطالقـــا من الروابط 

األخوية واإلنســـانية التـــي تجمع مملكة 
البحرين بمختلف شـــعوب العالم، ســـائالً 
المولـــى القديـــر أن يجـــزي جاللـــة الملك 
خير الجزاء، وأن يعم الســـالم واالزدهار 
فـــي أفغانســـتان والعالـــم أجمـــع، متمنيا 

ألفغانستان ولشعبها األمن واالستقرار.
كمـــا أشـــاد ســـموه بالدعـــم الكبيـــر الـــذي 
تحظـــى بـــه المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية من قبل الحكومة بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، مثمنـــا ألعضاء مجلـــس األمناء 
منتســـبي  وجميـــع  التنفيذيـــة  واإلدارة 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
جهودهـــم المخلصـــة فـــي عمـــل وإدارة 

المؤسسة ورعاية األسر المنتسبة.
جـــاء ذلك خـــالل ترؤس ســـموه اجتماع 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية الذي عقد األحد بديوان سموه 

بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.
واستهل سموه االجتماع بكلمة ترحيبية 
أشاد فيها بجهود أعضاء مجلس األمناء 
واإلدارة التنفيذيـــة في تنفيذ توجيهات 
جاللـــة الملـــك لتقديـــم العمـــل اإلنســـاني 
واالرتقـــاء  وخارجهـــا  البحريـــن  داخـــل 
بعمـــل المؤسســـة وما تحقق فـــي الفترة 
الماضيـــة مـــن إنجـــازات عديـــدة، متمنيا 
مزيدا مـــن النجاح للمؤسســـة في مد يد 
العون والمساعدة للجميع ونقل الصورة 
مواقفهـــا  البحريـــن  لمملكـــة  اإلنســـانية 

الخيرة للجميع.
واطلـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة خـــالل االجتمـــاع علـــى الجهـــود 
التـــي قامـــت بهـــا المؤسســـة في ســـبيل 
بمـــا  معامالتهـــا  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
يساهم في تســـهيل اإلجراءات وتسريع 
تقديم الخدمات للمستفيدين من عملها، 
إذ وصلـــت المؤسســـة إلـــى تحقيـــق 70 
% في هذا المشـــروع، مؤكدا االســـتمرار 
علـــى تطوير عمل المؤسســـة بما يتوافق 
مـــع رؤى وتطلعات جاللـــة الملك واتخاذ 
توجيهـــات  لتنفيـــذ  المهمـــة  الخطـــوات 
جاللته لمواصلة العمل اإلنســـاني بإبداع 
والشـــاملة  المتميـــزة  الرعايـــة  وتقديـــم 
الفئـــات  وجميـــع  واألرامـــل  لأليتـــام 
المستحقة في مملكتنا الغالية، بكل يسر 
وســـهولة، إلـــى جانب المســـاهمة في مد 

يد العون وتخفيف معاناة الشـــعوب في 
الدول الشـــقيقة والصديقة ومساعدتهم 
انطالقـــا مـــن الواجـــب اإلنســـاني الـــذي 

يحتمه علينا ديننا اإلسالمي الحنيف.
بـــن حمـــد  الشـــيخ ناصـــر  واطلـــع ســـمو 
فـــي  التطـــورات  آخـــر  علـــى  آل خليفـــة 
المشروعات التنموية واالستثمارية التي 
تقوم بها المؤسســـة ضمن مساعيها على 
توفيـــر موارد خاصة تمكنها من االعتماد 
الذاتـــي على توفيـــر ميزانيتها من خالل 
االســـتثمارات العقاريـــة الناجحـــة علـــى 
غـــرار مـــا تـــم في أبـــراج الخيـــر 1 و2 و3 
والفلل االســـتثمارية في الجسرة، ووجه 
ســـموه إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى إيجـــاد 
فرص استثمارية جديدة لتمويل أنشطة 
وبرامج المؤسســـة باإلضافـــة إلى أهمية 

دعـــم الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي العمـــل 
اإلنساني الذي تقوم به المؤسسة.

ومن جانبه، أشاد األمين العام للمؤسسة 
اإلنســـانية مصطفـــى  لألعمـــال  الملكيـــة 
الســـيد بالرعايـــة الكريمـــة التـــي يوليهـــا 
جاللة الملك لعمل المؤسسة، مثمنا قيادة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
ومتابعة سموه لتفاصيل العمل وقيادته 
للمؤسسة بكل إبداع، وتوجيهات سموه 

الموفقة في هذا الشأن.
واستعرض أعضاء مجلس األمناء خالل 
االجتماع آخر المســـتجدات التي نفذتها 
التوجيهـــات  الملكيـــة ضمـــن  المؤسســـة 
بالمشـــروعات  والخاصـــة  الملكيـــة 
داخـــل  واالســـتثمارية  اإلســـتراتيجية 
البحريـــن وخارجهـــا، إلـــى جانـــب تقديم 

مختلـــف  فـــي  والخدمـــات  المســـاعدات 
الجوانـــب لأليتـــام واألرامـــل ومختلـــف 
الفئات المســـتحقة في مملكـــة البحرين، 
ومتابعـــة ما تم إنجـــازه ضمن حملة فينا 
خيـــر والـــدور الـــذي قدمتـــه للمواطنيـــن 

والبحرين.
أعضـــاء  ثمـــن  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الملكيـــة  التوجيهـــات  األمنـــاء  مجلـــس 
السامية والدعم المتواصل الذي تحظى 
به المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
والحكومـــة،  الملـــك  جاللـــة  قبـــل  مـــن 
مشـــيدين بالدور القيادي لســـمو الشـــيخ 
عمـــل  متابعتـــه  فـــي  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
المؤسســـة اإلنســـاني؛ مـــن أجـــل تقديـــم 
أفضل الخدمات واالرتقاء بها بما يحقق 

رؤى وتطلعات جاللة الملك.

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ما يوليه 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة من حرص واهتمام 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  عالقـــات  بتعزيـــز 
البحرين وجمهوريـــة قبرص الصديقة بما 
يحقق تطلعات البلدين الصديقين، منوها 
بمـــا تشـــهده عالقـــات الصداقـــة والتعاون 
القائمـــة بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
قبرص الصديقة من تطور وتقدم مستمر 
فـــي  المجـــاالت خصوصـــا  فـــي مختلـــف 
المجـــال االقتصادي والتجـــاري بما يحقق 

التطلعات واألهداف المشتركة.
وأكـــد حـــرص مملكـــة البحريـــن وتطلعهـــا 
للتعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية 
للمضـــي  الحثيثـــة  ومســـاعيها  قبـــرص 
بالعالقـــات الثنائية قدما آلفاق أرحب من 
خـــالل تعزيـــز أوجه التعـــاون في مختلف 
المجـــاالت، بما يعود بالخيـــر والنماء على 

البلدين والشعبين.
الماليـــة  وزيـــر  توقيـــع  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــرة الطاقـــة 
والتجـــارة والصناعـــة بجمهوريـــة قبرص 
ناتاســـا بيلـــدس مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون 
االقتصـــادي والفنـــي بين مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة قبـــرص، علـــى هامـــش زيارة 

نيكـــوس  قبـــرص  جمهوريـــة  رئيـــس 
أناستاسيادس.

كما أشار وزير المالية واالقتصاد الوطني 
إلـــى أن مذكرة التفاهم تهـــدف إلى تعزيز 
العالقـــات الثانيـــة والتعـــاون االقتصـــادي 
المشـــترك بين البلدين، كمـــا تركز المذكرة 
األعمـــال  وريـــادة  االبتـــكار  دعـــم  علـــى 

وتبـــادل الخبرات بين الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي البلديـــن، باإلضافة إلى 
تعزيز اإلمكانات المتاحة للتبادل التجاري 
غير النفطي، وتشجيع مشاركة القطاعات 
االقتصاديـــة واألفـــراد فـــي أيـــة معـــارض 
تقـــام فـــي أي مـــن البلديـــن، واستكشـــاف 
فـــرص جديـــدة فـــي مختلـــف القطاعـــات 

االقتصادية.
يذكـــر أن مملكة البحرين كانت قد أبرمت 
اتفاقيـــة لتجنـــب االزدواج الضريبـــي مـــع 
جمهوريـــة قبـــرص فـــي العـــام 2015، كما 
وقعـــت مملكـــة البحرين مذكـــرات تفاهم 
للتعـــاون االقتصادي والفنـــي مع 34 دولة 

في العالم حتى اآلن.

ناصر بــن حمد يقف علــى المشــروعات الرامية لتوفيــر ميزانية لها اعتمــادا على الذات وقبـــرص البحريـــن  بيـــن  والفنـــي  االقتصـــادي  للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة  إبـــرام 

إيجاد فرص استثمارية جديدة لتمويل المؤسسة الملكية دعم االبتكار وزيادة التبادل التجاري والمشاركة في المعارض

خاللهـــا واإلقامـــة فيهـــا دون تأشـــيرة، 
وقـــد وقعهـــا مـــن الجانـــب البحرينـــي 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
ووقعهـــا مـــن الجانـــب القبرصـــي وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة قبـــرص نيكـــوس 

كريستودوليديس.
كمـــا تـــم التوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهم 
بيـــن  والتقنـــي  االقتصـــادي  التعـــاون 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
جمهوريـــة قبـــرص، والتـــي تهـــدف إلى 
والفنـــي  االقتصـــادي  التعـــاون  تعزيـــز 
واالســـتثماري علـــى أســـاس المســـاواة 
والمنفعـــة المتبادلـــة في مجـــاالت عدة 
بمـــا فـــي ذلـــك مشـــروعات اقتصاديـــة 

الجانـــب  مـــن  وقعهـــا  وقـــد  مشـــتركة، 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  البحرينـــي 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ووقعتها من الجانب القبرصي 
ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة 

والصناعة القبرصية.
والرئيـــس  الملـــك  جاللـــة  بـــارك  وقـــد 
القبرصـــي توقيـــع هاتيـــن االتفاقيتين، 
تســـهم  بـــأن  تطلعهمـــا  عـــن  معربيـــن 
االتفاقيتين في تعزيز وتطوير التعاون 

المشترك بين البلدين.
وقـــد أقام صاحب الجاللة الملك مأدبة 
غداء تكريما للرئيس القبرصي والوفد 

المرافق.

دور إنساني لجاللة الملك 
في مساعدة الشعب 

األفغاني والوقوف معه 
خالل الظروف اإلنسانية

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفي مســـاء أمس بين عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه عاهل 
المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة صاحـــب الجاللة الملك 
عبدهللا الثاني ابن الحســـين. وجرى في االتصال استعراض 
العالقات األخوية الراســـخة التي تجمع بين البلدين وســـبل 
دعمهـــا وتعزيزها في جميـــع المجاالت بالشـــكل الذي يحقق 
تطلعـــات شـــعبيهما الشـــقيقين. وأكـــد جاللـــة الملـــك عمـــق 
العالقات البحرينيـــة األردنية والتي ترتكز على دعائم قوية 
مـــن التعـــاون الوثيـــق والتنســـيق المثمـــر علـــى المســـتويات 
كافـــة، فيما أعرب جاللة العاهـــل األردني عن اعتزاز المملكة 
األردنية الهاشـــمية، قيادًة وشـــعبا، بعالقات التعاون الوثيقة 

التي تجمعها بمملكة البحرين وشعبها الكريم.
كمـــا بحث الجانبـــان مجمل التطـــورات اإلقليميـــة والدولية، 
وتبـــادل  المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي  األحـــداث  ومســـتجدات 
التنســـيق  إدامـــة  تأكيـــد  إذ جـــرى  بشـــأنها،  النظـــر  وجهـــات 
والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات 
االهتمـــام المشـــترك وبمـــا يحقق مصالحهمـــا ويخدم مصالح 
األمـــة العربيـــة، وأهميـــة بذل الجهود لدفع مســـاعي الســـالم 
في منطقة الشـــرق األوســـط، بما يصب في مصلحة شعوبها 

وتطلعها نحو االستقرار والتنمية.

جاللة الملك والملك عبداهلل 
الثاني يبحثان هاتفيا 

العالقات الثنائية



بـــأن  البحرينيـــة  أفـــادت حمـــات الحـــج 
فـــي  أودع  )تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق 
حســـاباتها مبلغـــا مقطوعـــا وقـــدره )700 
دينار( فقـــط كدعم لها بعد توقف رحات 
الحج لمدة عامين، نتيجة تفشـــي جائحة 
)كورونـــا( كوفيد 19، وما ترتب عليها من 

إجراءات احترازية؛ لمنع انتشار الوباء.
ولفتـــت الحمـــات إلـــى أنها باتـــت تعاني 
كثيـــرا من تراكـــم المصاريف بعـــد توقف 
الشـــروط  وتعقيـــدات  الحـــج،  رحـــات 
المحـــددة لرحات العمـــرة، والتي ال يلبي 
والمصاريـــف،  التطلعـــات  حجـــم  دخلهـــا 
الســـيما مبالـــغ اإليجـــارات الســـنوية على 
مخازنهـــا فـــي مكـــة المكرمـــة، ومكاتـــب 

عملها في البحرين.
أنهـــم  إلـــى  حمـــات  أصحـــاب  وأشـــار 
تلقـــوا اتصـــاالت قبـــل فترة مـــن )تمكين(؛ 

لاســـتعام عن تفاصيل الســـجل ومالكه 
وبعـــض المعلومـــات الخاصـــة بحســـابات 
الدعـــم  لصـــرف  الحملـــة، وذلـــك تمهيـــدا 
أن  الحمـــات  وأكـــدت  لهـــم.  المخصـــص 
المبلـــغ المخصـــص للدعم قليـــل جدا، وال 
يائـــم حجـــم المصاريف والخســـائر التي 
تعرضت لها الحمـــات في فترة الجائحة 
وتوقفهـــا عن تســـيير رحـــات الحج التي 
للحملـــة،  أساســـي  دخـــل  مصـــدر  تمثـــل 

لتغطيـــة العديد من المصاريف، فضا عن 
الدخل الشخصي ألصحاب الحمات.

وقال أصحـــاب الحمات إنهـــم يتطلعون 
إلـــى دعـــم يســـاعدهم علـــى ســـداد مبالغ 
البحريـــن  فـــي  مكاتبهـــم  إيجـــارات 
ومخازنهـــم في مكـــة المكرمة، إلى جانب 
مدخـــول العامليـــن وأصحـــاب الحمـــات 
التي تضـــررت بفعل التحديـــات المترتبة 

على الجائحة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة مـــا يجمع مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
من عاقات اســـتراتيجية متينة 
فيهـــا  بمـــا  الصعـــد  علـــى جميـــع 
مشـــيًرا  واالقتصاديـــة،  الماليـــة 
إلى الحرص على مواصلة تعزيز 
هـــذه العاقـــات بمـــا يفتـــح آفاق 
أرحـــب فـــي مســـاراتها المختلفة 

ويحقق التطلعات المشتركة.
ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بحضور وزير المالية واالقتصاد 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفـــة آل خليفـــة بمكتبه أمس 
نائـــب رئيس الواليـــات المتحدة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الســـابق، 

العالميـــة  ســـيربيروس  شـــركة 
والخدمـــات  األصـــول  إلدارة 
دان كويـــل يرافقـــه نائـــب رئيس 
برايـــن  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
هوك، والرئيس التنفيذي للشركة 
فرانـــك برونـــو، إذ رحـــب ســـموه 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  برئيـــس 
إلدارة  العالميـــة  ســـيربيروس 
والوفـــد  والخدمـــات  األصـــول 
المرافق. منوًها سموه بإسهامات 

الشـــركات العالميـــة العاملـــة في 
مجال إدارة األصول والخدمات 
ودورهـــا الفاعل فـــي دعم جميع 
القطاعـــات التـــي من شـــأنها رفد 

التنمية االقتصادية.
االجتمـــاع  أثنـــاء  جـــرى  كمـــا 
استعراض عدد من القضايا ذات 
ومناقشـــة  المشـــترك،  االهتمـــام 
التطـــورات والمســـتجدات  آخـــر 

على صعيد االقتصاد العالمي.
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الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة 
االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وفي بدايـــة االجتماع، أكد المجلس أهمية 
المرســـوم بقانون الذي أصدره عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بشـــأن تعديل بعض أحـــكام قانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، فـــي تعزيـــز 
مـــا تحقق مـــن نتائـــج بتطبيق أحـــكام هذا 
القانـــون علـــى مختلـــف الصعد ومـــا يتعلق 
بخدمـــة المجتمع، مثنيًا علـــى جهود وزارة 
ذلـــك،  فـــي  المعنيـــة  والجهـــات  الداخليـــة 
موجهـــًا المجلس لمواصلـــة العمل لتحقيق 
ما يهدف إليه المرسوم بقانون من أهداف 

وغايات نبيلة.
بعدها أكد المجلـــس أهمية المباحثات بين 
صاحب الجالة الملك عاهل الباد ورئيس 
جمهوريـــة قبرص نيكوس اناستاســـيادس 
فـــي تعزيز التعاون والتنســـيق الثنائي بين 
البلديـــن في مختلف المجـــاالت، وذلك في 
معـــرض الترحيب بزيـــارة رئيس جمهورية 
قبـــرص لمملكـــة البحرين ومـــا تتضمنه من 
اتفاقـــات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين 

الصديقين.
للديمقراطيـــة،  الدولـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
صاحـــب  بدعـــم  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
الجالة عاهل الباد للمسيرة الديمقراطية 
الوطنيـــة، وتعزيز إســـهامها نحـــو مزيد من 

التقدم والتنمية.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
مشـــروع  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  اتفـــاق 
وحكومة جمهورية سريانكا الديمقراطية 

االشـــتراكية حـــول اإلعفـــاء مـــن متطلبات 
الســـفر  جـــوازات  لحاملـــي  التأشـــيرة 

الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين 
حكومة مملكـــة البحرين وحكومة المملكة 
المغربية الشقيقة بشأن التعاون في مجال 
تعزيـــز  تســـتهدف  والتـــي  والغـــاز،  النفـــط 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين في مجاالت 
النفـــط والغـــاز واالســـتفادة مـــن الخبـــرات 

المتراكمة لديهما في هذا القطاع.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
القانونية والتشـــريعية بخصوص مشـــروع 
الماليـــة  الخدمـــات  تنظيـــم  بشـــأن  قـــرار 

المشتركة.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1 - مذكرة وزير العمل والتنمية االجتماعية 
بشأن نتائج حملة تطبيق قرار حظر العمل 
فترة الظهيرة خـــال فصل الصيف 2021، 
حيـــث أظهـــرت الحمات التفتيشـــية البالغ 

عددها 11342 حملة تفتيشية نسبة عالية 
من االلتزام في المنشـــآت بالقرار لهذا العام 
مما يدل على تنامي الحرص على الحفاظ 

على سامة القوى العاملة.
ثـــم أخـــذ المجلس علمًا من خـــال التقارير 
الوزارية ألصحاب الســـعادة الوزراء بشـــأن 
لتســـع  مايكروســـوفت  شـــركة  تصنيـــف 
كمـــدارس  بحرينيـــة  حكوميـــة  مـــدارس 
حاضنة للتكنولوجيا، حيث أشـــاد المجلس 
بمـــا وصلت إليه مملكـــة البحرين من تطور 
فـــي هـــذا المجال، كمـــا أخذ المجلـــس علمًا 
الـــدول  جامعـــة  مجلـــس  اجتمـــاع  حـــول 
العربية على المســـتوى الوزاري في دورته 
العاديـــة )156(، ونتائـــج االجتمـــاع الرابـــع 
بشـــؤون  المعنييـــن  للـــوزراء  والعشـــرين 
البلديـــات بمجلس التعاون الـــدول الخليج 
الـــدورة  فـــي أعمـــال  العربيـــة والمشـــاركة 
الســـابعة واألربعين لمؤتمر العمـــل العربي، 
وحضـــور مهرجـــان ولـــي العهـــد للهجن في 

الطائف بالمملكة العربية السعودية.

المنامة - بنا

مجلس الـوزراء: مواصلة العمل لتحقيق قانون “العقوبات البديلة”
جاللة الملك داعم للديمقراطية وتعزيز إسهامها نحو مزيد من التقدم

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 13 سبتمبر 2021:

بمناســـبة اليوم الدولي للديمقراطية ، اإلشادة بدعم حضرة صاحب الجاللة عاهل 
البالد المفدى حفظه الله ورعاه للمسيرة الديمقراطية الوطنية.

التأكيـــد علـــى أهمية المباحثـــات بين حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك عاهل البالد 
المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة.

التأكيد على أهمية المرســـوم بقانون الذي أصـــدره حضرة صاحب الجاللة الملك 
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

والتدابير البديلة.

 قـــــانـــــــون 
الــعــقوبـــات 

والتدابير البديلة

مشروع قرار بشأن تنظيم الخدمات المالية المشتركة.

مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الشقيقة بشأن 
التعاون في مجال النفط والغاز.

مشـــروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريالنكا الديمقراطية 
االشتراكية حول اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية 

والخاصة والرسمية.

نتائــج حملــة تطبيــق قــرار حظر العمل فتــرة الظهيرة خالل فصل الصيف 2021، 
حيث أظهرت 11342 حملة تفتيشية نسبة االلتزام العالية.

أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية ألصحاب السعادة الوزراء.

11342 حملة تفتيشية 
للمنشآت كشفت التزاما 
عاليا في تطبيق “حظر 

عمل الظهيرة”

اإلعفاء من متطلبات 
التأشيرة لحاملي 

الجوازات الدبلوماسية 
مع سريالنكا

 تعزيز التعاون 
والتنسيق الثنائي 

مع قبرص بمختلف 
المجاالت

إبرام مذكرة تفاهم 
مع المغرب بشأن 

التعاون في مجال 
النفط والغاز

المنامة - وزارة الداخلية

المبلغ المخصص ال يالئم حجم الخسائر وشروط “معقدة” للعمرة
حمالت: “دعم الحج” 700 دينار والمصاريف “تشيِّب الرأس”

المنامة - بنا

محمد بن مبارك يشــيد بالدور االقتصادي لـ “سيربيروس”
تعزيز العالقات المالية مع الواليات المتحدة

الشيخ سلمان بن عيسى

البحرين األولى عربيا بأقل الدول غساًل لألموال وتمويال لإلرهاب
إنجـــاز دولـــي جديـــد يؤكـــد مكانـــة المملكـــة وســـمعتها المرموقـــة عالميـــا

فـــي إنجـــاز دولـــي جديـــد، يؤكـــد مكانـــة 
مملكة البحرين وســـمعتها المرموقة بين 
دول العالم، وللعـــام الثاني على التوالي، 
تبـــوأت البحريـــن، المرتبة األولـــى عربيا، 
الشـــرق  دول  مســـتوى  علـــى  والثانيـــة 
األوســـط، مـــن حيث األقل خطـــورة إزاء 
جريمة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، 
وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال.

وأوضح نائـــب محافظ مصرف البحرين 
المركـــزي، رئيـــس لجنـــة وضع سياســـات 
حظر ومكافحة غســـل األمـــوال وتمويل 
اإلرهـــاب الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
خليفـــة، أن البحريـــن أحـــرزت 4.5 نقاط 
وفق التقرير الذي يعتبر المؤشـــر الوحيد 
غيـــر  منظمـــة  تصـــدره  الـــذي  المســـتقل 
ربحيـــة، وتصنـــف الـــدول وفقـــا لمخاطر 

غسل األموال.

 وأضـــاف أن البحرين جاءت في المرتبة 
الثانيـــة، بعـــد دولـــة إســـرائيل، بيـــن دول 
الشـــرق األوســـط فـــي مجـــال مكافحـــة 

غسل األموال.
وثمـــن نائـــب محافـــظ مصـــرف البحرين 
المركـــزي، الدعـــم والمســـاندة مـــن وزيـــر 
الداخليـــة، رئيس لجنة مكافحة التطرف 
واإلرهـــاب وتمويله وغســـل األموال دور 
مملكـــة البحرين وجهودهـــا الوطنية في 
مجـــال مكافحـــة جرائـــم غســـل األموال 
منابعـــه،  وتجفيـــف  اإلرهـــاب  وتمويـــل 
مشـــيًدا بانعـــكاس الدعـــم والرعاية على 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  موقـــع  تعزيـــز 
الخريطـــة الدوليـــة فـــي مجـــال مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
من جهتها، أشارت مدير إدارة التحريات 
الماليـــة بـــوزارة الداخليـــة، نائـــب رئيس 
لجنـــة وضـــع سياســـات حظـــر ومكافحة 

غســـل األموال وتمويل اإلرهاب الشيخة 
أن  إلـــى  خليفـــة  آل  محمـــد  بنـــت  مـــي 
إطـــار  وفـــي  الماليـــة،  التحريـــات  إدارة 
عملهـــا ضمـــن منظومـــة وزارة الداخلية، 
تســـعى إلى تعزيـــز دور مملكـــة البحرين 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي في 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

وفًقا للرؤية الوطنية في هذا الشأن.
ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال، 
ا مستقا، يعمل على تقييم  تصنيًفا سنويًّ
مخاطر غســـل األموال وتمويل اإلرهاب 
في العالم، إذ يصـــدر معهد بازل التقارير 
الســـنوية، منـــذ العـــام 2012، وهو يطرح 
بيانـــات  علـــى  بنـــاء  المخاطـــر  درجـــات 
يســـتقيها من 17 مصدرا متاحا للجمهور، 
ومنهـــا مجموعـــة العمـــل المالـــي )فاتـــف( 
والبنـــك  الدوليـــة،  الشـــفافية  ومنظمـــة 

الدولي، والمنتدى االقتصادي العالمي.
 5 المخاطـــر، تغطـــي  يذكـــر أن درجـــات 
مجاالت منها جودة أطر مكافحة غســـل 
والرشـــوة  اإلرهـــاب،  األمـــوال، وتمويـــل 
والفســـاد، والشـــفافية والمعايير المالية، 
القانونيـــة  والمخاطـــر  والمســـاءلة، 

والسياسية.

وزارة الداخلية

األحـــكام  تنفيـــذ  إدارة  أكـــدت 
تقـــوم  أنهـــا  الداخليـــة،  بـــوزارة 
بدراســـة عدد من الطلبات التي 
ســـبق وأن تقـــدم بهـــا مجموعة 
من المحكومين بشأن العقوبات 
نـــص  مـــا  ضـــوء  فـــي  البديلـــة 
عليه المرســـوم الملكي السامي 
ومـــا أتاحـــه مـــن التوســـع فـــي 
تطبيق أحـــكام قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة الصـــادر عام 

.2017
دراســـة  يتـــم  أنـــه  وأوضحـــت 
هـــذه الطلبـــات وفـــق الضوابـــط 
تضمنهـــا  التـــي  واالشـــتراطات 
الصـــادر  بقانـــون  المرســـوم 
مـــن لـــدن جالـــة الملـــك والتـــي 
مـــن بينهـــا أال يكـــون فـــي ذلـــك 
خطـــر علـــى األمـــن العـــام، وأن 
يكـــون المحكـــوم عليه قـــد أدى 

االلتزامات المالية المحكوم بها 
عليـــه من المحكمـــة الجنائية ما 
لـــم يكـــن مـــن المســـتحيل عليه 

الوفاء بها.
وأشـــارت إدارة تنفيـــذ األحكام 
أنـــه  إلـــى  الداخليـــة  بـــوزارة 
تلـــك  دراســـة  اســـتيفاء  بعـــد 
الحـــاالت من مختلـــف النواحي 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
واألمنيـــة، ســـيتم اعـــداد قائمة 
بالمحكوم عليهـــم الذين تنطبق 
عليهم الضوابـــط وعرضها على 
قاضـــي تنفيـــذ العقـــاب، إلبدال 
العقوبـــة الســـالبة للحريـــة على 
وإلزامهـــم  عليهـــم  المحكـــوم 
ببعض أنـــواع العقوبات البديلة 
ظروفهـــم  مـــع  تتناســـب  التـــي 
التـــي  بااللتزامـــات  والتقيـــد 

تفرضها هذه العقوبات.

دراسة طلبات عدد من المحكومين بشأن العقوبات البديلة

سيدعلي المحافظة



في إنجار عالمي بحريني، اختارت شركة )مايكروسوفت( 
الشبكة  إلى  لالنضمام  بحرينية  حكومية  مــدارس  تسع 
 Show Case - العالمية )المدارس الحاضنة للتكنولوجيا
Incubator Schools(، وذلك بعد تميز مدارس البحرين 
بكفاءة العملية التعليمية إثر التطبيق النموذجي لبرنامج 
واإلجـــــراءات  الــعــمــلــيــات  جميع  فــي  الــرقــمــي  التمكين 

اإلدارية والتعليمية.
  ويدعم هذا البرنامج المقدم من شركة )مايكروسوفت( 
ــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة لــتــطــبــيــق طـــرق  الــعــالــمــيــة الـ
واستراتيجيات تعليمية معاصرة وحديثة، تدفع بعجلة 
التعلم،  المستمر واإلبــداع واالبتكار في فضاء  التطوير 
الواحد  القرن  مهارات  وتواكب  الطلبة،  نتائج  وتحسن 
المدرسية  الــكــوادر  جميع  تعاون  خــالل  من  والعشرين، 
من معلمين وإداريين وفنيين، لتأسيس مدارس فاعلة 
توفر أقصى مراحل التعلم، لتصب في مصلحة الطالب، 
وتــؤهــلــه لــلــنــجــاح فــي الــمــدرســة وفـــي حــيــاتــه العملية 

المستقبلية.
الضوء على تجربة  “البالد” على تسليط   وقد حرصت 
ــمـــدارس الــمــخــتــارة، وهـــي مــدرســة األنــدلــس  إحــــدى الـ
رشا  الــمــدرســة  مــديــرة  قــالــت  للبنات، حيث  االبــتــدائــيــة 
النجاح  مقومات  األندلس  لمدرسة  إن  محمد:  خميس 
بشرية  كــوادر  فوجود  العالمي،  الفوز  لهذا  تؤهلها  التي 
إنجاح  فــي  ساهمت  رائـــدة  رقمية  ومــشــاريــع  متميزة 
التمكين الرقمي في المدرسة، ومن جملة هذه المشاريع 
نجاح  قصة  منها  واحـــدة  كــل  الــتــي شكلت  الــمــدرســيــة 
Alandalus show� تمثل أيــقــونــة  لتشكل   جمعناها 

مشروع  وهو  رقمية”  “مفاتيح  مشروع   :case school
ودمج  الرقمي  التوظيف  على  المعلمات  بتحفيز  معني 
التكنولوجيا في التعليم وفق آلية تتبع شهرية مقرونة 
بإحصائيات، وقد ساهم المشروع في السنوات الخمس 
بشكل  سنوًيا  التقنية  توظيف  معدل  رفع  في  الماضية 

كبير.
الــذي  رقمية”  “بصمات  مــشــروع  الــمــدرســة  نفذت  كما    
الرقمي  اإلنــتــاج  ورفــع  رقمًيا  الطالبات  لتمكين  يهدف 
الطالبي، كما طبقت المدرسة مشروع “أميرات أوفيس” 
والذي يهدف لتشجيع الطالبات على توظيف تطبيقات 
الطالبية  المشاريع  فــي  المختلفة   Microsoft Office
االستعمال  ومــشــروع  التلعيب،  أســلــوب  على  مــرتــكــًزا 

اآلمن للتكنولوجيا الذي تم تطبيقه على جميع طالبات 
المدرسة من خالل قناة المواطنة الرقمية في )التيمز(، 
ومــشــروع )مــبــدعــات مــايــن كــرافــت( الـــذي يــهــدف إلــى 
تشجيع الطالبات على استخدام برنامج )ماين كرافت( 
واالبتكار  اإلبــداع  فاعلة جًدا وتشجيعهن على  بطريقة 
والبرمجة الرقمية بجودة وكفاءة عالية مع نظام لتتبع 
)تحديات عبقور(  لمشروع  باإلضافة  األثر، هذا  وقياس 
الذي يشجع طالبات الحلقة الثانية على ممارسة وإتقان 
)الضرب والقسمة  الرياضيات  لمادة  المهارات األساسية 
التحديات  مــن  مجموعة  خــالل  مــن  والــطــرح(  والجمع 
األسبوعية اإللكترونية التي تعتمد على أسلوب التلعيب 
) جمع النقاط واألوسمة(، وحرصت إدارة المدرسة على 
الرقمية ونشرها عبر منصات  المشاريع  تطبيق مختلف 
التعلم عن بعد والتواصل مع الطالبات وتحفيزهن بشكل 

دوري.
  وقالت مديرة المدرسة: ما هذا الفوز إال مقدمة لتحقيق 
منطقية  ونتيجة   2030 االقــتــصــاديــة  البحرين  ــة  رؤيـ
لجهود تراكمية حققتها المدرسة على مدار سنوات منذ 
تأسيس مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل، 
ونؤمن بأن المستقبل يحمل مزيًدا من التقدم واالبتكار 
في التعليم، مشيرًة إلى حصول 10 موظفات من مدرسة 
 MIE الخبير  التربوي  شهادة  على  االبتدائية  األنــدلــس 
مشاريع  تطبيق  عليها  الحصول  يتطلب  والتي   Expert
رقمية تربوية ينفذها كل موظف مترشح لهذه الشهادة، 
كما  )مايكروسوفت(.  خبراء  من  لتدقيق  تخضع  والتي 
المبتكر المعلم  65 معلمة على شهادة  أكثر من  حصلت 

. MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR
  من جانبها قالت أميرة الحلواجي، أخصائية تكنولوجيا 
حصولنا  إن  اإللكتروني  التعلم  قسم  ومنسقة  التعليم 
عــام  إنــجــاز  يــكــن  ــم  ل  Showcase school لــقــب  عــلــى 
إن  تراكمية ألعــوام مضت،  دراســي واحــد، بل حصيلة 
رؤيتنا في قسم التعلم اإللكتروني أننا ال نسعى للتمكين 
الــمــوارد  بكل  الرقمية  للمدرسة  بــل  فحسب،  الــرقــمــي 

تمكنا  النوعي  التدريب  فمع  الُمتاحة،  والمادية  البشرية 
من تأهيل الكوادر البشرية بالمدرسة تقنًيا، ووضح هذا 
نسبة  بلغت  إذ  الجائحة،  عام  خالل  كبير  بشكل  التميز 
لتظافر  يعود  والفضل  عاليا،  مستوى  الكلية  التدريب 
الجهود ووجود فريق تدريبي متميز من خيرة المعلمات 
الخبيرات، وهذا كلُه أثر إيجاًبا على معدل دمج برامج 
بعد،  عن  التعلم  ومنصات  التعليم  في  الرقمي  التمكين 
فقد بلغت نسبة الدمج 321.55 %، ونحن اآلن بعد هذا 
المحافل  في  مملكتنا  اســم  لرفع  نطمح  العالمي  الفوز 

الدولية لنحقق فوزا جديدا بإذن هللا.
  وأشارت منار محمد، معلمة اللغة اإلنجليزية بالمدرسة 
إلى أنها فخورة بفوز المدرسة وحصولها على هذا اللقب 
العالمي، وفي خضم خوض المدرسة للترشح لهذا اللقب 
تحفزت لنيل لقب )معلم مايكروسوفت المبتكر الخبير(، 
وقالت: أجد أن إيمان قيادة المدرسة برؤية دمج التقنية 
في التعليم بما يحقق رؤية البحرين االقتصادية 2030 

هو أساس فوزنا بهذا اللقب.
 وتابعت حديثها قائلة: لقد قمت وزميالتي ببذل جهود 
خالل  من  وخارجها  الصفوف  في  كتربويات  متنوعة 
مشاريع عدة تخدم التعليم والتعلم، بعض هذه المشاريع 
قمت بتنفيذها مع طالباتي، وهي تخدم مهارات القرن 
الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  فمنها  والعشرين،  الواحد 
مشروع )أنا أبادر(، مشروع )أنا شمعة(، مشروع )الباحثة 
الــصــغــيــرة(، ومــشــروع )بــصــمــات رقــمــيــة( حــيــث تشجع 
معايير  ضمن  هادف  رقمي  محتوى  إنتاج  على  الطالبة 
خالل  مــن  المميزة  األعــمــال  نشر  يتم  وبعدها  مــحــددة 
جميع القنوات الرسمية، وأيضا قمت كعضو في الفريق 
بــعــدد من  التدريبي واإلعــالمــي فــي مــدرســة األنــدلــس 
الورش التدريبية لزميالتي في مجال دمج التقنية في 

التعليم.

9 مدارس حكومية تدخل العالمية كحاضنات للتكنولوجيا
تجربـــة علـــى  الضـــوء  تســـلط   ”^“
“ابتدائيـــة األندلـــس” فـــي التمكيـــن الرقمـــي

حصول 65 معلمة على لقب 
“المعلم المبتكر” لقدراتهن 

التكنولوجية

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
آل  محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  واآلثــــار 
خــلــيــفــة فـــي مــكــتــبــهــا أمــــس الــرئــيــس 
اإلدارة  مــجــلــس  ــو  وعـــضـ ــفــيــذي  ــن ــت ال
ــــش” الــمــالــيــة  ــي إف إتـ لــمــجــمــوعــة “جــ
هشام الريس، وذلك في إطار مناقشة 
التعاون المشترك لتعزيز العمل الثقافي 

في البحرين.
آل  محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  وأكــــدت 
به  يــقــوم  ــذي  ــ ال الــــدور  أهــمــيــة  خليفة 
القطاع الخاص في االرتقاء بالمنجزات 
مملكة  فـــي  ــاريـــة  والـــحـــضـ ــثــقــافــيــة  ال

لمجموعة  الــشــكــر  مــوجــهــة  الــبــحــريــن، 
المستمر  وقوفها  على  إتــش”  إف  “جي 
للوجه  تــرّوج  التي  الثقافة  جانب  إلــى 

الحضاري للمملكة.
التعاون  إن  الــرّيــس:  قــال  مــن جــانــبــه، 
في  والــخــاص  العام  القطاعين  بين  ما 
يساهم  أن  شأنه  من  الثقافي  المجال 
في الحفاظ على المكتسبات الحضارية 
في البحرين، مؤكًدا استعداده المستمر 
لدعم مشروعات وبرامج هيئة الثقافة 
التي تحمل صوت الحضارة البحرينية 

األصيلة إلى المحافل العالمية.

“جي إف إتش”: مستعدون لدعم مشروعات “الثقافة”
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إبراهيم النهام

وخالد  النفيعي  إبراهيم  النائبان  تقدم 
بشأن  بقانون  باقتراح  أمــس،  بوعنق، 

تنظيم جمع المال لألغراض العامة. 
للمقترح  اإليضاحية  المذكرة  وأشــارت 
الدستور  )4( من  المادة  “نصت  أنه  إلى 
على أن العدل أساس الحكم، والتعاون 
المواطنين،  بين  وثقى  صلة  والتراحم 
والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة 
وتكافؤ  االجتماعي  والتضامن  والعلم 
ــات  ــامـ الـــفـــرص بــيــن الــمــواطــنــيــن دعـ

للمجتمع تكفلها الدولة”. 
ــراح  ــتـ ــاء االقـ ــ وأضـــافـــت الـــمـــذكـــرة “جـ
ــع الــتــبــرعــات  ــل تـــوزيـ بــقــانــون مـــن أجــ
المالية في داخل مملكة البحرين فقط، 
خصوًصا أن الكثير من العوائل واألسر 
للتبرعات  حــاجــة  فــي  هــي  البحرينية 
بالمساعدات  أحــق  وهــي  والــمــســاعــدة، 

بدالً من إرسال األموال إلى الخارج”. 
وزادت “من غير المعقول وال المنطقي 
لــلــخــارج من  أن يــتــم جــمــع األمــــــوال 
داخل  وفي  الخيرية،  الجمعيات  بعض 

البحرين العديد من المحتاجين”.

اقتراح يحظر على الجمعيات الخيرية إرسال األموال للخارج

كوادر تدريسية على كفاءة عاليةتمكين رقمي فاعل

جائزة عيسى بن علي تتوسع في دائرة المكرمين لتشمل المؤسسات

طالب “سافرة االبتدائية” يصنعون مكتبة إلكترونية بعربة متنقلة

بوحسن: البحرينيون من أكثر الشعوب مبادرة للبذل والعطاء

النعيمـــي: التجربـــة تفعيـــل للتمكيـــن الرقمـــي وتعكس الحـــرص علـــى االرتقاء بـــأداء الطلبة

صرح نائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة 
سمو  لــجــائــزة  المنظمة  اللجنة  رئــيــس 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
ــور بــوحــســن، أن الــجــائــزة  الــتــطــوعــي أنـ
العام  هذا  عشرة  الحادية  نسختها  في 
اســتــحــدثــت فــرعــا جــديــدا يحمل اســم 
“جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
المجتمعي”،  العمل  في  للريادة  خليفة 
وذلك في إطار اهتمام الجائزة بتقدير 
وتــشــجــيــع الـــمـــؤســـســـات والــمــنــظــمــات 
األهــلــيــة ذات اإلســهــامــات الـــبـــارزة في 

مجال العمل التطوعي والخيري.
وأوضـــح أن هــذا الــفــرع هــو عــبــارة عن 
نظرًا  تطوعية؛  لمؤسسة  تمنح  جائزة 
ــا وتــمــيــزهــا فـــي إحـــــداث أثــر  ــه ــادت ــري ل
وذلك  المجتمع،  في  إيجابي  اجتماعي 

الشباب  وتمكين  التعليم  مــجــال  فــي 
للوصول  قدراتهم  وتطوير  البحريني 
إلى  باإلضافة  المستويات،  أفضل  إلــى 
المجتمعي  الــعــمــل  فــي  الـــبـــارز  دورهــــا 
المجتمع  وخدمة  التطوع  قيم  وغــرس 
والشباب؛  الناشئة  جيل  لدى  البحريني 
الحياة  في  الشباب  جيل  لــدور  تعزيزًا 

االجتماعية والعمل اإلنمائي.
وأضــاف أن جائزة سمو الشيخ عيسى 
التطوعي  للعمل  خليفة  آل  عــلــي  بــن 
الزمن  مــن  عقد  مــدى  على  استطاعت 
بالعمل  الــمــجــتــمــعــي  االهــتــمــام  تــنــمــيــة 
إحــداث صدى  التطوعي، ونجحت في 
ــمــا يــعــكــس اإلرث  ب ــيــمــي  عـــربـــي وإقــل
وشعبها  الــبــحــريــن  للمملكة  الــحــضــاري 
الشعوب  أكثر  مــن  يعد  والـــذي  الــوفــي، 

مبادرة للبذل والعطاء.
عام  كل  في  تحرص  الجائزة  أن  وأكــد 

المكرمين  اختيار  دوائـــر  توسيع  على 
سواء األفــراد أو المؤسسات بما يسهم 
في نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي 
الجهات  مختلف  وتحفيز  المجتمع  في 
على مواصلة جهودها في مجال العمل 
وإصــرار  بعزيمة  واإلنــســانــي  التطوعي 

على تحقيق أهدافها اإلنسانية النبيلة.
للجائزة  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  وأشــار 
الدعم  بأعمالها مستمدة  القيام  تواصل 

والــمــســانــدة مــن ســمــو الــشــيــخ عيسى 
من  انتهت  وأنــهــا  خليفة،  آل  علي  بــن 
الجائزة  منح  لحفل  النهائية  الترتيبات 
عن  “االتــصــال  تقنية  عبر  سيقام  ــذي  ال
يوم   ”Zoom“ برنامج  خــالل  مــن  ُبــعــد” 
2021؛  سبتمبر   15 الــمــقــبــل  ــاء  ــعـ األربـ
وامتثاال  كورونا  جائحة  لظروف  نظرا 
التي  االحترازية  واإلجراءات  للقرارات 

أقرها فريق البحرين الوطني.

زار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
ضمن جوالته الصباحية، مدرسة سافرة 
تابع  إذ  للبنين،  ــة  ــداديـ اإلعـ االبــتــدائــيــة 
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق  عملية 
ــحــاضــريــن بــحــســب الــجــدول  لــلــطــلــبــة ال
التعليمية  الخدمات  وتقديم  الــدراســي، 

بكل الوسائل لبقية الطلبة.
واطــلــع عــلــى األنــشــطــة الــتــربــويــة التي 
المكتبة  بينها  ومـــن  الــمــدرســة،  تنفذها 
عن  عــبــارة  وهــي  المتنقلة،  اإللكترونية 
عربة متنقلة تمت صناعتها في المدرسة، 
فـــي جهتين  ــيــن  تــثــبــيــت حــاســوب وتــــم 
على  يــحــتــويــان  الــعــربــة  مــن  متقابلتين 
ــذي  ال الــرقــمــي  الــمــحــتــوى  ــرامــج  ب جميع 

تقدمه الوزارة.

التطور  مواكبة  إلــى  الــمــشــروع  ويــهــدف 
ــتــكــنــولــوجــي وتــســهــيــل تــقــديــمــه إلــى  ال
ــارات الــبــحــث  ــهــ ــبــة، وإكــســابــهــم مــ ــطــل ال

بــاســتــخــدام هـــذه الــمــكــتــبــة، ومــســاعــدة 
ــديــهــم أجــهــزة  ــن لــيــســت ل ــذيـ الــطــلــبــة الـ
إلــكــتــرونــيــة عــلــى حـــل الــتــطــبــيــقــات في 

إلكترونية  مسابقات  وعــمــل  الــمــدرســة، 
كون  بينهم  التباعد  مــراعــاة  مــع  للطلبة 
الــحــاســوب يــقــعــان فـــي جهتين  جـــهـــازا 
على  الحرص  مع  العربة،  من  متقابلتين 
بالمدرسة،  اإللكتروني  التعليم  استدامة 
تمثلت  إيجابية،  نتائج  المشروع  وحقق 
الماضي  العام  في  الطلبة  مساعدة  في 
تقديم  وتسهيل  التطبيقات،  حــل  على 
الــمــحــتــوى الــرقــمــي لــهــم وتــوظــيــفــه في 
ــهــم على  ــب الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتــدري
على  يساعد  ما  العلمي،  البحث  مهارات 

نشر الثقافة اإللكترونية في أوساطهم. 
وأشاد الوزير بالتجربة التي تأتي تفعياًل 
إدارة  حرص  وتعكس  الرقمي،  للتمكين 

المدرسة على االرتقاء بأداء طلبتها.

جمعية الكلمة الطيبة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

سمو الشيخ عيسى بن علي  أنور بوحسن

وزير التربية والتعليم يستمع إلى شرح عن المكتبة اإللكترونية المتنقلة

محرر الشؤون المحلية



محادثات مثمرة وبناءة بين البحرين وقبرص عكست عمق عالقات الصداقة
ــمــنــطــقــة ــي ال ــ ــان تــــدارســــا تــــطــــورات األوضــــــــاع الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة ف ــبـ ــانـ ــجـ الـ

عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية 
قبرص الصديقة، نيكوس ريســتودوليديس، في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها 

الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص إلى مملكة البحرين.

الوزيـــران  وخـــال االجتمـــاع، اســـتعرض 
المســـار المتميـــز لعاقـــات الصداقـــة التي 
تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
قبـــرص، وما تتســـم به من تقديـــر متبادل 
وتنســـيق مشـــترك، كمـــا بحثا ســـبل تعزيز 
وتنميـــة التعاون الثنائي في كل المجاالت 
واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة  السياســـية 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
وجرى في االجتماع، التباحث بشـــأن عدد 
مـــن الموضوعات والقضايـــا ذات االهتمام 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المشـــترك 

والدولية.
وقد أدلى الوزيران بعد جلســـة المباحثات 
ببيان إعامي بهذه المناسبة، حيث رحب 
وزير الخارجيـــة بوزير خارجية جمهورية 
خريســـتودوليديس،  نيكـــوس  قبـــرص، 
التـــي  الرســـمية  الزيـــارة  بنتائـــج  مشـــيًدا 
قـــام بها الرئيـــس نيكوس أناستاســـيادس 
رئيس جمهورية قبـــرص الصديقة لمملكة 
البحريـــن بناء على دعوة كريمة من عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.

وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى عقـــد جالة 
القبرصـــي،  الرئيـــس  وضيفـــه  الملـــك 
الصديقيـــن،  البلديـــن  وفـــدي  وبمشـــاركة 
جلســـة محادثات مثمرة وبناءة، عكســـت 
عمق عاقات الصداقة واالحترام المتبادل 
التي تربط بيـــن البلدين الصديقين، حيث 
تم خال جلســـة المباحثات بحث التعاون 
الثنائي المشـــترك وسبل تطويره وتعزيزه 
في مختلف المجـــاالت الحيوية، التي من 
شـــأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن جالـــة الملـــك 
والرئيـــس القبرصـــي عبـــرا عـــن رغبتهمـــا 
المشتركة في المضي قدما لتعزيز عاقات 
الصداقة والتعاون المشترك واالرتقاء بها 
إلى آفاق أشـــمل بمـــا يعود بالخيـــر والنفع 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 
مؤكدين ضرورة اســـتمرار تبادل الزيارات 

بين كبار المسؤولين والوفود الرسمية.
وأكد وزير الخارجية أن الجانبين تدارســـا 
تطـــورات األوضـــاع السياســـية واألمنيـــة 
فـــي المنطقـــة والتحديـــات التـــي تواجـــه 
دولهـــا، والســـبل الكفيلـــة بالتعامـــل معهـــا، 

وأكدا ضـــرورة العمل على إحال الســـام 
في منطقة الشـــرق األوسط وحماية أمنها 
واستقرارها، واستمرار التعاون والتنسيق 
الثنائـــي المشـــترك لتوحيـــد المواقـــف في 
المحافـــل الدوليـــة تجاه مختلـــف القضايا 
الدوليـــة، مؤكديـــن أهميـــة إعـــان تأييـــد 
الســـام واتفاق مبادئ إبراهيم، في توفير 
نقطـــة انطاق لمزيد من التعاون اإلقليمي 
واالزدهـــار،  والســـام  التعايـــش  نحـــو 
وتحقيـــق تطلعات شـــعوب المنطقة لألمن 

واالستقرار.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن الطرفين 
شـــددا علـــى أهميـــة مباحثات فيينـــا فيما 
يخـــص الملـــف النـــووي اإليرانـــي، كمـــا تم 
أفغانســـتان  فـــي  الوضـــع  إلـــى  التطـــرق 

واالحتياجات اإلنســـانية لشـــعبها وأهمية 
ضمان عدم تحول أفغانســـتان إلى مصدر 
ومـــاذ  المنطقـــة  فـــي  االســـتقرار  لعـــدم 

للتنظيمات اإلرهابية.
وبيـــن وزيـــر الخارجيـــة أن الجانبيـــن أكدا 
اإلمكانـــات المتوافـــرة لتطويـــر العاقـــات 
مجـــاالت  فـــي  القبرصيـــة  البحرينيـــة 
والســـياحة  كالتجـــارة واالســـتثمار  عـــدة، 

والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إنـــه تـــم التوقيـــع 
بين الجانبين علـــى مذكرة تفاهم للتعاون 
االقتصادي والتقني بيـــن البلدين، واتفاق 
بشـــأن اإلعفـــاء مـــن متطلبـــات التأشـــيرة 
الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  لحاملـــي 

والخاصة والخدمة بين البلدين.

وأشـــار وزيـــر الخارجية إلى أنـــه تم خال 
جلســـة المباحثـــات، التي عقدهـــا مع وزير 
مســـار  تـــدارس  القبرصـــي،  الخارجيـــة 
عاقات الصداقـــة التي تربط بين البلدين 
فيها، وســـبل تعزيز التعـــاون الثنائي، وفقا 
لمـــا تم التوجيه بشـــأنه خـــال لقاء جالة 
الملك مع فخامة الرئيس القبرصي، معرًبا 
عـــن تطلعه إلى العمل مـــع وزير الخارجية 
القبرصـــي للمضـــي قدما في ذلـــك، مؤكًدا 
وجود مجال واســـع لتعميق الشـــراكة بين 

البلدين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية القبرصي 
عن ســـعادته بزيارة مملكة البحرين ولقاء 
وزيـــر الخارجيـــة، مشـــيًرا إلـــى مـــا يجمـــع 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهوريـــة قبرص 
مـــن عاقـــات صداقـــة وثيقـــة وتاريخية، 
فهما جزيرتان تشـــكان جـــزًءا من منطقة 
مركبـــة ولكنها واعـــدة. وأشـــار الوزير إلى 
أن جلســـة المباحثات مع وزيـــر الخارجية 
تضمنت التباحث بشـــأن العاقات الثنائية 
بيـــن البلدين وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها، 
والعاقـــات بين مملكـــة البحرين واالتحاد 
التطـــورات  إلـــى  إضافـــة  األوروبـــي، 

اإلقليمية.
إنـــه  خريســـتودوليديس  نيكـــوس  وقـــال 
تـــم التوقيـــع علـــى اتفـــاق بشـــأن اإلعفـــاء 

مـــن متطلبات التأشـــيرة لحاملي جوازات 
الســـفر الدبلوماســـية والخاصـــة والخدمة 
بين البلدين، وتأكيد ضرورة دفع مجاالت 
العمـــل المشـــترك بيـــن البلدين نحـــو آفاق 
أوسع، بما في ذلك التعاون بين أكاديميتي 
البلديـــن الدبلوماســـيتين، ومواصلـــة عقد 

المشاورات السياسية.
وهنـــأ خريســـتودوليديس مملكة البحرين 
إبراهيـــم  اتفاقيـــات  توقيعهـــا  علـــى 
التاريخيـــة، التـــي تعتبـــر محفـــزة للتغييـــر 
الذي ناحظه في المنطقة، مشيًرا إلى أنه 
تم مناقشة ســـبل انضمام مملكة البحرين 
إلى آليـــات التعاون الثاثية، مع جمهورية 
قبـــرص وجمهوريـــة اليونـــان ودول أخرى 

في المنطقة.
إلـــى  القبرصـــي  الخارجيـــة  وأشـــار وزيـــر 
أن قبـــرص كدولـــة فـــي المنطقـــة وكدولة 
عضو فـــي االتحاد األوروبـــي تؤكد أهمية 
المشـــاركة اإليجابيـــة لاتحـــاد األوروبـــي 
فـــي المنطقـــة، معلًنـــا دعـــوة عبداللطيـــف 
الزيانـــي لتنـــاول إفطـــار عمـــل مـــع وزراء 
خارجيـــة االتحاد األوروبي في بروكســـل 
لمناقشة سبل تعزيز العاقات بين االتحاد 

األوروبي ومملكة البحرين.
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غـــادر البـــاد رئيـــس جمهوريـــة 
قبرص نيكوس أناستاسيادس، 
والوفـــد المرافق أمـــس مختتما 
زيارته لمملكـــة البحرين، التقى 
البـــاد صاحـــب  خالهـــا عاهـــل 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
الرئيـــس  وداع  فـــي  وكان 

مغادرتـــه  لـــدى  القبرصـــي 
الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزياني، ووزير شـــؤون الشباب 
والرياضـــة رئيس بعثة الشـــرف 
أيمن المؤيـــد ومحافظ المحرق 
ســـلمان بـــن هنـــدي، وعـــدد مـــن 

المودعين.

رئيس قبرص يغادر البالد

قام رئيـــس جمهورية قبرص الصديقة 
نيكـــوس انا ستاســـيادس، الـــذي يزور 
مجلـــس  مقـــر  بزيـــارة  حاليـــًا،  البـــاد 
التنمية االقتصادية، إذ كان في مقدمة 
مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، بحضـــور نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان 

وعـــدد من الـــوزراء وكبار المســـؤولين 
في مجلس التنمية االقتصادية.

 واطلـــع رئيس جمهورية قبرص خال 
عـــرض  علـــى  المجلـــس،  إلـــى  زيارتـــه 
شامل قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصادية تنـــاول من خاله 
التنمويـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة 
وعمل مجلس التنمية االقتصادية وما 
يقـــوم به من دور فـــي الترويج لمملكة 
البحرين في مختلف األسواق العالمية 

واســـتقطاب االســـتثمارات المباشـــرة، 
كمـــا تم تســـليط الضـــوء علـــى الخطة 
وســـعيها  للمجلـــس  االســـتراتيجية 
لتحقيـــق رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030 ومبادئهـــا القائمـــة علـــى العدالة 

والتنافسية واالستدامة.
 وتناول العرض التسهيات والخدمات 
التـــي يوفرهـــا المجلس للمســـتثمرين، 
االســـتثمارية  الفـــرص  إلـــى  إضافـــة 
الواعـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن والتي 

يعمـــل المجلـــس على الترويـــج لها في 
اســـتقطاب  فـــي  الرئيـــس  إطـــار دوره 
خلـــق  فـــي  للمســـاهمة  االســـتثمارات 

فرص العمل في السوق المحلية.
 وجـــرى فـــي اللقـــاء بحث ســـبل تعزيز 
العاقـــات الثنائية بين مملكة البحرين 
وجمهورية قبرص على صعيد التعاون 
االســـتثماري وتطويرها في المستقبل 
اســـتعراض  جانـــب  إلـــى  القريـــب، 
مجـــاالت التعاون الثنائـــي بين البلدين 

الصديقين.
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 الرئيس القبرصي لدى زيارته مجلس التنمية االقتصادية

الرئيس القبرصي يطلع على الفرص االستثمارية الواعدة
ــة” ــي ــم ــن ــت ـــ “مـــجـــلـــس ال ــ ــيــه ب ــل ــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــب ــ ــارك ف ــ ــب ــ ــن م ــ ــد ب ــم ــح م

أكد وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
بمســـارات  الدفـــع  أهميـــة  الزيانـــي  زايـــد 
العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة قبـــرص وبمـــا يعـــود بالتطـــور 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  واالزدهـــار 
الصديقيـــن، الســـيما فـــي قطـــاع الصناعة 
والتجـــارة الـــذي يشـــكل أحد ركائـــز رؤية 
البحريـــن 2030، منوًها إلـــى أهمية تبادل 
الزيـــارات والخبرات بيـــن البلدين في هذا 
المجـــال وبمـــا يحقـــق التنميـــة المشـــتركة 

المنشودة.
جـــاء ذلك على هامش اجتماعه مع وزيرة 
الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليدز، 
والتـــي ترافـــق  فخامـــة الرئيـــس القبرصي 
نيكوس أناســـــتاسيادس فـــي إطار زيارته 
الرسمية إلى المملكة، وذلك بحضور وكيل 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان 
الدوســـري وعدد مـــن المســـؤولين من كا 
الجانبين، مشدًدا على أن تطوير العاقات 
الثنائيـــة في قطاع الصناعة والتجارة بين 
مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة القبرصية 
ســـينعكس إيجاًبـــا على تطوير وترســـيخ 
العاقات بيـــن مملكة البحرين وجمهورية 

قبرص.

وعقـــب االجتمـــاع، أدلـــى وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة ونظيرتـــه القبرصية 
ببيانـــات إعاميـــة، حيـــث نـــوه الوزير إلى 
أن االجتماع يشـــكل أرضيـــة صلبة لتبادل 
وجهـــات النظـــر إزاء الكثيـــر مـــن المحاور 
التي تم التطرق إليها، مشدًدا على ضرورة 
توجيـــه ُمخرجات الزيـــارات المتبادلة في 
دعـــم التعـــاون البناء بين مملكـــة البحرين 

وجمهورية قبرص الصديقة.
الوزيـــرة  مـــع  اســـتعرض  أنـــه  وأضـــاف 
فـــي  البحريـــن  القبرصيـــة جهـــود مملكـــة 
تنمية قطـــاع الصناعة والتجارة وتطويره 
عليهـــا  تعمـــل  التـــي  المشـــروعات  وأبـــرز 

الـــوزارة فـــي هـــذا الخصوص، كمـــا ناقش 
معها ُســـبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، خصوصـــا فـــي 
القطاعـــات التجاريـــة واالقتصاديـــة، كمـــا 
بيـــن أنـــه قـــدم لوزيـــرة الطاقـــة والتجارة 
والصناعة القبرصية إيجاًزا بشأن عدد من 
المبـــادرات الوطنيـــة التـــي تتبناهـــا مملكة 
القطـــاع، متطلًعـــا  لتنميـــة هـــذا  البحريـــن 
لمواصلـــة تعزيز عاقات البلدين الصديقة 

واالنتقال بها إلى أفق أرحب.
وأكدت ناتاشـــا بيليدز، تطلعها الســـتكمال 
نتائـــج االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه مـــع وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، مســـجلة 

االســـتراتيجية  بالخطـــط  إعجابهـــا 
والمبـــادرات النوعيـــة التـــي تنفذها مملكة 
البحرين لتطوير قطاع الصناعة والتجارة.
وأكـــد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للسياحة والمعارض زايد الزياني، ضرورة 
البنـــاء علـــى مـــا وصلـــت إليـــه العاقـــات 
المميزة بيـــن البحرين و قبرص في قطاع 
الســـياحة، وترجمة نتاجات هذه العاقات 
إلـــى مشـــروعات عمليـــة تحقـــق األهداف 
المشـــتركة بينهمـــا، وبما يعـــود بالنفع على 

مواطنيها.
جـــاء ذلك على هامـــش اجتماعه مع نائب 
وزير الســـياحة القبرصي سافاس بيرديو، 
الـــذي يرافق  فخامة الرئيس القبرصي في 
إطار زيارته الرســـمية إلـــى المملكة، وذلك 
بحضـــور مديـــر إدارة التســـويق والترويج 
بهيئة البحرين للســـياحة والمعارض مريم 
توراني، مشـــدًدا على أن تطوير العاقات 
الثنائيـــة في قطاع الســـياحة بيـــن مملكة 
البحرين والجمهورية القبرصية سينعكس 
إيجاًبا على تطوير وترسيخ العاقات بين 

مملكة البحرين وجمهورية قبرص.
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الزياني ملتقيا نائب وزير السياحة القبرصي

وزير الخارجية ونظيره القبرصي في المؤتمر الصحافي 

الزياني: التنسيق مستمر مع قبرص لتعزيز التعاون
فـــــــي الــــــمــــــجــــــاالت االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة والــــســــيــــاحــــيــــة



أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ضرورة المضي بمسارات 
العالقــات بيــن مملكــة البحرين وجمهورية قبرص نحــو مراحل متقدمة، وبما 
يحقــق التطــور واالزدهار للبلدين والشــعبين الصديقيــن، خصوصا في مجال 

فرص التعاون واالستثمار في مجال النفط والغاز.

جاء ذلك علـــى هامش اجتماع وزير 
النفـــط مـــع  وزيرة الطاقـــة والتجارة 
والصناعـــة القبرصية ناتاشـــا بيليدز، 
الرئيـــس  ترافـــق  فخامـــة  والتـــي 
الرســـمية  زيارتـــه  فـــي  القبرصـــي 
الوزيرعلـــى  مشـــددا  المملكـــة،  إلـــى 
أهمية تطوير العالقـــات الثنائية في 
مجـــال النفـــط بيـــن مملكـــة البحرين 
والجمهوريـــة القبرصيـــة بمـــا يعكس 

مـــدى متانـــة العالقـــات بيـــن البلدين 
وشعبيهما الصديقين.

االجتماعـــات  هـــذه  أّن  وأضـــاف 
واللقاءات تشكل فرصة بناءة لتبادل 
الخبـــرات واالطـــالع علـــى أحدث ما 
الحديثـــة،  التقنيـــات  إليـــه  توصلـــت 
االســـتثمارية  الفـــرص  وإيجـــاد 
التطويرية فضـــالً عن إيجاد الحلول 

االبتكارية في مجال النفط والغاز.

وعقـــب االجتمـــاع أدلى وزيـــر النفط 
ونظيرته القبرصية ببيانات إعالمية، 
هـــذا  أّن  الـــى  الوزيـــر  أشـــار  حيـــث 

االجتماع شـــكل فرصة مهمة لتبادل 
اآلراء حيال العديد من الموضوعات 
التـــي تـــم التطـــّرق إليهـــا، ناهيك عن 

أهميـــة الزيـــارات المتبادلـــة في دعم 
التعـــاون الثنائي بين مملكة البحرين 

وجمهورية قبرص الصديقة.
وأكـــد أن قطـــاع النفـــط فـــي مملكـــة 
ذات  القطاعـــات  مـــن  البحريـــن 
األولويـــة، حيـــث تـــم التباحـــث مـــع 
الفـــرص  حـــول  القبرصيـــة  الوزيـــرة 
تعـــاون  لتعزيـــز  المختلفـــة  الواعـــدة 
البلديـــن في هـــذا المجال، كما أشـــار 
لتقديمه ايجازا حول أبرز المشـــاريع 
الخاصـــة بهـــذا القطاع والتـــي تعمل 
تنفيذهـــا،  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
منهـــا  المرجـــوة  النتائـــج  وتوضيـــح 
في تحقيق تطلعـــات المملكة لتطور 

وازدهار هذا القطاع.

وأضاف الشـــيخ محمد بن خليفة أنه 
ناقـــش مع الوزيـــرة القبرصيـــة عددا 
مـــن التطـــورات الراهنـــة فـــي قطـــاع 
النفـــط علـــى المســـتويين اإلقليمـــي 
والدولـــي، كما تم االتفاق على أهمية 
مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما 
يعـــود بالنفع على البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
مـــن جانبهـــا أكـــدت وزيـــرة الطاقـــة 
القبرصيـــة  والصناعـــة  والتجـــارة 
تطّلعهـــا للبناء على نتائـــج االجتماع 
المثمـــر الذي عقدته مـــع وزير النفط، 
تتبناهـــا  التـــي  بالمبـــادرات  مشـــيدة 
مملكـــة البحريـــة لتنمية هـــذا القطاع 

الحيوي.

المنامة - بنا

مباحثات بحرينية قبرصية في مجال النفط والغاز
ــدم ــق ــى تــطــور وت ــل ــن مــقــبــلــة ع ــدي ــل ــب ــن ال ــي ــيــفــة: الـــعـــاقـــات ب ــن خــل مــحــمــد بـ

قبرص تدعو البحرين لحضور قمة بشأن المناخ في أكتوبر
بـــن دينـــه: مواصلـــة تطويـــر التعـــاون البيئـــي بيـــن الجانبيـــن

دعا وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة 
أمـــس،  كاديـــس،  كوســـتاس  القبرصـــي، 
المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ، الرئيس 
التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى للبيئة، محمد 
بن مبارك بن دينه، الى حضور قمة بشـــأن 
المناخ وتغير درجات الحرارة، ستعقد في 
قبـــرص في شـــهر أكتوبر المقبـــل. كما دعا 
البحريـــن لحضـــور اجتمـــاع وزاري بشـــأن 
المنـــاخ يعقـــد فـــي فبرايـــر 2022. وثمـــن 
وزيـــر الزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة والبيئة 
القبرصي الخطوات التي تتخذها المملكة 

بشـــأن المنـــاخ والمحافظـــة علـــى المـــوارد 
الطبيعيـــة، واصفـــا المحادثـــات التي تمت 

مع بن دينه بالمفيدة والمثمرة. 
وقد أكد المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة، 
ضـــرورة البنـــاء على مـــا تحقق بمســـارات 
العالقات بيـــن مملكة البحرين وجمهورية 
قبـــرص، وبمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء على 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، ال ســـّيما 
فـــي المجال البيئي وبمـــا يحقق التطلعات 

المشتركة.
جـــاء ذلـــك على هامـــش اجتماع بـــن دينه 
الريفيـــة  والتنميـــة  الزراعـــة  وزيـــر  مـــع 

كاديـــس،  كوســـتاس  القبرصـــي،  والبيئـــة 
والـــذي يرافق الرئيـــس القبرصي نيكوس 
أناستاســـيادس فـــي زيارته الرســـمية إلى 
المملكـــة، الفتـــا بـــن دينـــه غلـــى أن تطوير 
العالقات بيـــن مملكة البحرين وجمهورية 
قبرص فـــي المجال البيئي ســـيحقق نقلة 
نوعية تعكس تطور ومتانة العالقات بين 

البلدين وشعبيهما الصديقين.
وعقـــب االجتمـــاع أدلى المبعـــوث الخاص 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئـــة ونظيره القبرصـــي ببيانات 
أّن  إلـــى  دينـــه  بـــن  أشـــار  إذ  إعالميـــة، 
االجتمـــاع شـــّكل فرصـــة لتبـــادل وجهات 

النظـــر إزاء العديد مـــن الموضوعات التي 
تهم الطرفين، مشددا على أهمية استمرار 
الزيارات المتبادلة لدعم المشاريع والرؤى 

المشتركة.
وأضاف أّنه استعرض مع الوزير القبرصي 
الجهـــود التـــي تبذلها مملكـــة البحرين من 
أجـــل حماية البيئة والعمل على اســـتدامة 
مواردهـــا  علـــى  والمحافظـــة  عناصرهـــا 
وتنميتهـــا، كما تطـــرق لمختلف االلتزامات 
ضمـــن  البحريـــن  طبقتهـــا  التـــي  البيئيـــة 
سعيها المستمر لتعزير التنمية المستدامة 

والتصدي لتداعيات التغير المناخي.
وبّيـــن المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 

أّنـــه أّكـــد للوزيـــر القبرصـــي أهميـــة تعزيز 
الجهود الدوليـــة لمكافحة التغير المناخي 
وضـــرورة مضاعفتهـــا مع ازديـــاد خطورة 
هذه الظاهرة على المســـتوى العالمي، كما 
اســـتعرض معه أبـــرز الجهود فـــي البلدين 
الصديقيـــن للحفاظ علـــى البيئة، حيث تم 

التطّرق للتجارب المتبعة في هذا الشأن.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الزراعـــة والتنميـــة 

الريفيـــة والبيئـــة القبرصـــي تطّلعـــه للبناء 
علـــى نتائج االجتماع الذي عقده المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
علـــى  مشـــددا  للبيئـــة،  األعلـــى  للمجلـــس 
والتشـــاور  التنســـيق  اســـتمرار  ضـــرورة 
العالقـــات  إطـــار  فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل 
البلديـــن  تجمـــع  التـــي  القويـــة  الثنائيـــة 

الصديقين.

المؤتمر الصحافي بين الجانبين
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أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف أهمية 
الدفـــع بمســـارات العالقـــات بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة قبـــرص نحـــو آفاق 
أرحـــب بمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، الســـيما 
فـــي المجـــال الزراعي الذي يشـــكل البنية 
األساســـية فـــي رؤيـــة البحريـــن المتعلقة 
باألمـــن الغذائي، منوًهـــا إلى أهمية تبادل 
الزيـــارات والخبرات بين البلدين في هذا 
المجال وبمـــا يحقق األهداف المشـــتركة 

بينهما.
جـــاء ذلك على هامـــش اجتماع خلف مع 
وزيـــر الزراعـــة والتنمية الريفيـــة والبيئة 
القبرصي كوستاس كاديس، الذي يرافق 
الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس 
في زيارته الرســـمية إلى المملكة، مشدًدا 
الوزيـــر على أن تطويـــر العالقات الثنائية 
فـــي المجال الزراعي بين مملكة البحرين 

نقلـــة  القبرصيـــة ســـيحقق  والجمهوريـــة 
نوعيـــة تعكـــس تطـــور ومتانـــة العالقات 

بين البلدين وشعبيهما الصديقين.
وعقـــب االجتمـــاع، أدلـــى وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
إعالميـــة،  ببيانـــات  القبرصـــي  ونظيـــره 
شـــكل  االجتمـــاع  أن  خلـــف  أشـــار  إذ 
فرصـــة لتبـــادل اآلراء حيـــال العديـــد من 
إليهـــا،  التطـــرق  تـــم  التـــي  الموضوعـــات 
ناهيك عن أهميـــة الزيارات المتبادلة في 
دعم التعاون الثنائي بين مملكة البحرين 

وجمهورية قبرص الصديقة.
مـــن جانبه، أكـــد وزيـــر الزراعـــة والتنمية 
الريفيـــة والبيئـــة القبرصي تطلعـــه للبناء 
على نتائج االجتماع الذي عقده مع وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
المبـــادرات  أن  علـــى  مشـــدًدا  العمرانـــي، 
الزراعيـــة التـــي تتبناهـــا مملكـــة البحرين 
جديرة باالهتمام، مضيًفا تطلعه لمواصلة 
مملكـــة  مـــع  الثنائـــي  التعـــاون  تطويـــر 
البحرين، وبما يحقق األهداف المنشـــودة 

للبلدين الصديقين.

أرحــب آفــاق  نحو  الــعــاقــات  بــمــســارات  الــدفــع  خلف: 
التعاون الزراعي يحقق نقلة نوعية

رجال أعمال: البحرين بوابة واعدة إلعادة تصدير المنتجات القبرصية في المنطقة
مـــن  واقتصاديـــون  أعمـــال  رجـــال  أكـــد 
للشـــأن  ومراقبـــون  مختلفـــة  قطاعـــات 
االقتصـــادي في مجاالت عدة، أّن توقيع 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
جمهوريـــة قبـــرص لمذكـــرة تفاهـــم فـــي 
والتـــي  والتقنـــي  االقتصـــادي  التعـــاون 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون االقتصادي 
أســـاس  علـــى  واالســـتثماري  والفنـــي 
فـــي  المتبادلـــة  والمنفعـــة  المســـاواة 
مجـــاالت عدة، بمـــا في ذلك مشـــروعات 
اقتصادية مشـــتركة، تمهـــد ألفٍق جديدة 
مـــن التعاون البّناء والمثمـــر بين البلدين 
الصديقيـــن، األمر الذي من شـــأنه تعميق 
وتوثيق الروابط والصالت التجارية بين 
البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، 

ويحقق األهداف المنشودة.
 وقالـــوا فـــي تصريحـــات خاصـــة لوكالة 

أنبـــاء البحريـــن “بنا” إن التعـــاون الثنائي 
سيسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مشـــيرين إلى 
أن توقيـــع هـــذه المذكـــرة ســـيرفد قطاع 
االســـتثمارات فـــي المجـــاالت الصناعية 
والتعليميـــة  واللوجســـتية  والزراعيـــة 
والتكنولوجيـــة، وســـيفتح المجـــال أمام 
المســـتثمرين مـــن كال البلديـــن لخـــوض 

تجارب تجارية واستثمارية جديدة.
 وقـــال رجـــل األعمـــال خالـــد األميـــن إّن 
مملكـــة  بيـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع 
البحريـــن والجمهوريـــة القبرصيـــة يعتبر 
لـــكل مســـتثمر بحرينـــي  فرصـــة ثمينـــة 
والمنتجـــات  الصناعـــات  الســـتقطاب 
القبرصية المختلفـــة، مؤكدًا أّن البحرين 
وبحكـــم مـــا تتمّتـــع به مـــن بنيـــة تحتية 
اللوجســـتي  الصعيـــد  علـــى  متقدمـــة 
ســـتكون بمثابـــة بوابـــة واعـــدة إلعـــادة 
تصدير المنتجـــات القبرصية في منطقة 

الخليج العربي.
 وأضـــاف األميـــن أّن تعزيـــز التعـــاون مع 
بتوقيـــع  الصديقـــة  قبـــرص  جمهوريـــة 
هـــذه المذكـــرة قد دّشـــن مرحلـــة جديدة 
مـــن االســـتثمارات للشـــركات البحرينية 
المتخصصـــة فـــي مجاالت عدة الســـيما 
فـــي قطاعي الزراعـــة واألغذية، مشـــيرا 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تعتمـــد علـــى 
اســـتيراد العديد من المنتجات الغذائية، 
فيمـــا تعتمـــد جمهوريـــة قبـــرص على ما 
الزراعـــي  إنتاجهـــا  مـــن   %  70 يقـــارب 
المحلـــي، وبالتعاون المشـــترك ســـتزدهر 
بيـــن  واالســـتيراد  التصديـــر  عمليـــات 
البلدين الصديقين، األمر الذي من شـــأنه 
أن يحقق أحد أهداف األمن الغذائي في 

مملكة البحرين.
 وأكـــد رجـــل األعمال راشـــد عبـــد هللا آل 
سنان أّن مملكة البحرين تعمل باستمرار 
على تنميـــة وتعزيز عالقاتهـــا الخارجية 

العربيـــة  والهيئـــات  الـــدول  كافـــة  مـــع 
والدوليـــة، األمر الذي يصبُّ في مصلحة 

المستثمر البحريني بالدرجة األولى.
تـــم  التـــي  التفاهـــم  مذكـــرة  إّن  وقـــال   
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  مـــا  توقيعهـــا 
وجمهوريـــة قبـــرص ســـتضمن خيـــارات 
متعددة لتشجيع وتوسيع االستثمارات، 
وسُتشـــّكل نقلـــة نوعيـــة فـــي األســـواق 
الخليجية واألوروبية، مؤكدًا أّن البلدين 
يشـــكالن بوابة لعبور الكثير من البضائع 

والمواد من وإلى األسواق.
المذكـــرة  ســـتنعش  كمـــا  قائـــالً:  وتابـــع 
االقتصادية االســـتثمارات التكنولوجية، 
وبـــكل تأكيـــد سيســـتفيد الجانبـــان مـــن 
تقنياتهمـــا المتطـــورة عـــن طريـــق تبادل 
الخبـــرات في هذا المجال، فالتكنولوجيا 
تضمن دعم استمرارية األعمال التجارية 
وتعمل على تطوير وتنمية االستثمارات 

الحديثة في الشبكة السحابية.

 وشـــدد رجل األعمال فريـــد بدر على أّن 
توقيع المذكرة االقتصادية مع جمهورية 
قبـــرص الصديقـــة مـــن شـــأنه أن يخـــدم 
مصالـــح البلدين، مشـــيرا إلى أن التعاون 
ســـيوفر فرصا متعددة لمشـــاركة وتبادل 
الخبرات والتجارب في مختلف القضايا 
وسيســـهم  والتجاريـــة،  االقتصاديـــة 
فـــي إيجـــاد الحلـــول الالزمـــة لمواجهـــة 
التحديـــات االقتصاديـــة التـــي تواجههـــا 
المنطقـــة بشـــكل خاص واإلقليم بشـــكل 

عام.
 وأضـــاف: مجـــال التعـــاون االقتصـــادي 
أصبـــح مفتوحـــا اآلن أمام المســـتثمرين 
مـــن البحرين وقبرص، وذلك عبر شـــحن 
المنتجات وإعادة تصديرها، فاألســـواق 
البحرينية والخليجية بحاجة للمنتجات 
القبرصيـــة التـــي تمتاز بجودتهـــا العالية، 
خصوصـــا فـــي مجـــال الصناعـــة، ويمكن 
للقطـــاع الخـــاص البحريني أن يســـتفيد 

بـــه  تتمتـــع  لمـــا  الصناعـــات،  تلـــك  مـــن 
مـــن جـــودة عاليـــة، الســـيما الصناعـــات 
للشـــركات  يمكـــن  كمـــا  التكنولوجيـــة، 
مـــن  تســـتفيد  أن  القبرصيـــة  الصناعيـــة 
كبوابـــة  االســـتراتيجي  المملكـــة  موقـــع 
للسوق الخليجي، باإلضافة إلى الحوافز 
األســـعار  مثـــل  المملكـــة  فـــي  المتوفـــرة 
التنافســـية لألراضـــي الصناعيـــة والبيئة 

الجاذبة لألعمال.
 أّمـــا رجـــل األعمـــال خالـــد عصـــام ســـعد 
فقـــال: تعتبر مملكة البحرين مركزا ماليا 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي، وهي تشـــكل 
نقطـــة عبـــور للســـوق الخليجـــي وتمثـــل 
أرضـــا خصبـــة لجـــذب المســـتثمرين من 
الخـــارج، وأّن توقيع مثل هذه المذكرات 
االقتصاديـــة بينهـــا وبين الـــدول األخرى 
تكّثف من عمليات التصدير واالستيراد، 
األمـــر الذي من شـــانه أن يرفد االقتصاد 

الوطني.

المنامة - بنا

وزير النفط  ملتقيا نظيرته القبرصية 

المنامة - بنا

أدلـــى الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
خالـــد حميـــدان ببياٍن إعالمي عن زيـــارة رئيس جمهورية 
قبـــرص الصديقـــة نيكـــوس اناستاســـيادس لمقـــر مجلس 
التنميـــة االقتصادية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة ونائـــب رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل خليفة وعدد 
مـــن الوزراء.وأوضـــح أن الوفـــد القبرصـــي الرفيع اســـتمع 
لملخـــص عـــن اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن المتنـــّوع، ودور 
مجلـــس التنمية االقتصادية والقطاعات التي يركز عليها، 
وكذلـــك الحوافز والمّيزات الجاذبة التـــي توفرها المملكة 
للمســـتثمرين، إضافة للمبادرات التـــي عمل المجلس على 
تنفيذها منذ إنشـــائه العام 2000، والتي أســـهمت في رفد 
االقتصـــاد الوطنـــي الـــذي أصبـــح أحـــد أكثـــر االقتصادات 

تنوًعا وأكثرها مرونة في المنطقة.
وأشـــار إلى أن زيارة الوفد القبرصي الرفيع تخللها عرض 
ألبـــرز إنجازات مملكـــة البحرين في جذب االســـتثمارات، 
إضافـــة إلـــى ما تقّدمه المملكة للشـــركات مـــن قوى عاملة 
ماهرة وتكاليف تشغيل تنافسية، والسماح بملكية أجنبية 
بنســـبة 100 % في معظـــم القطاعات، والتـــي جعلتها من 

أفصل الدول بالنسبة لكلفة التشغيل في المنطقة عموما.
وأعـــرب المتحـــّدث باســـم الحكومـــة القبرصيـــة ماريوس 
بيليكانـــوس عـــن اإلعجاب بالـــدور الالفت الـــذي يقوم به 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة والنجاحات التـــي يحققها، 
معرًبـــا عـــن تطلـــع حكومـــة بـــالده لمواصلـــة التعـــاون بين 
البلدين الصديقين وتعزيز آفاق جديدة من االســـتثمارات 
والعالقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة للدفع بوتيـــرة العمل 
نحـــو مزيـــٍد مـــن التنســـيق الثنائـــي لرفـــد االســـتثمار فـــي 
القطاعـــات الحيوية وخلق فرٍص نوعيـــة للجميع ينعكس 

أثرها اإليجابي على اقتصاد البلدين.

حميدان: رئيس قبرص يطلع على تجربة البحرين التنموية
البحرين توفر حوافز جاذبة للمستثمرين

جانب من المؤتمر الصحافي 

المباحثات بين الجانبين

المحرر االقتصادي
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تعتبـــر جامعة العلـــوم التطبيقيـــة واحدة من الجامعـــات الخاصة 
الرائدة على مستوى مملكة البحرين، إذ استطاعت ومنذ تأسيسها 
العام 2004 أن تحتل مرتبة متقدمة بين المؤسســـات األكاديمية 
والعلميـــة فـــي المملكـــة.  تضم الجامعة 4 كليات هـــي كلية العلوم 
اإلداريـــة وكلية الحقوق وكليـــة اآلداب والعلوم وكلية الهندســـة، 

وتطرح مجموعة من البرامج المتنوعة في درجتي البكالوريوس 
والماجســـتير.  كما أن الدراســـة في الجامعة عملية، وتعتمد على 
المهـــارات، بما يســـهم في تخريج قـــادة لديهم مهـــارات التواصل 
والقيادة واإلدارة، عبر التركيز على الخريج الذي يمتلك المهارات 

المطلوبة لسوق العمل، وروح ريادة األعمال مع الشهادة.

الدراسة بـ “العلوم التطبيقية” عملية 
وتعتمد على المهارات

“األهلية” تفتح باب القبول 
بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البد من تدارك الموقف... فالطفيليون سيطروا على الدراما الخليجية
تـــرى الدكتـــورة نســـمة أحمد البطريـــق أن المنهـــج الكيفي فـــي األعمال 
الدراميـــة يؤكـــد القيمـــة الجماليـــة واإلبداعيـــة لهـــا، إلـــى جانـــب قيمتها 
الفكريـــة واالجتماعيـــة والسياســـية كعناصر مهمة لقـــوة العمل ككل في 
عمليـــة التأثيـــر، هذا المنهج يأخـــذ في االعتبار عامـــل الكيف إلى جانب 
الكـــم، وعلـــى هذا األســـاس يمكن دراســـة جماليـــات أعمال مثـــل “ليالي 
الحلميـــة”، و”رأفـــت الهجـــان” وأعمـــال أخـــرى مـــن منطلق علـــم اجتماع 
النص الكيفي، على اعتبار أن هذه األعمال الدرامية من األعمال القادرة 
علـــى بناء نماذج خاصة فـــي إطار نمطي يتعرف عليـــه الجميع، وكذلك 
تســـعى لحل مشـــكلة سياســـية أو فلســـفية جمالية أو فكرية اجتماعية 
تضـــع في المقام األول الوظيفة النقديـــة للمجتمع، ال الوظيفة التجارية 

االستهالكية.
بكل أسف لقد أدار بعض المسؤولين في الخليج ظهورهم للدور الخطير 
الـــذي تلعبـــه الدراما التـــي تصل كلمتها إلـــى الماليين، فقد أســـاء الكثير 
مـــن المنتجين والفنانيـــن الكبار الذين يمتلكون مؤسســـات إنتاجية إلى 
الفن أبلغ إساءة، عبر إغراق الفضائيات بأعمال غير الئقة أخالقيا وفنيا، 

وتفتقد إلى الهدوء الفكري والفلسفة الجديدة والرسالة الحقيقية للفن، 
فكل ما نشـــاهده فنا يائســـا، شـــاذا، مريضا، منتقما من عاداتنا وتقاليدنا 
وثقافتنـــا، ويحق لنـــا كصحافة أن ندق ناقوس الخطر ونبين المســـتوى 
الـــذي وصلت إليه الدراما فـــي الخليج، وعزوف الجمهور عنها وانزواءه 

في ركن مغمور من الحياة.
لقـــد تجاهل المنتجـــون والفنانون واجبهم المقدس نحـــو المجتمع الذي 
يعيشـــون فيه، وأصبحوا مثل الشياطين، يســـعون لتربية إنسان فاضل 
ال يســـتهويه الشـــر وتغييـــر مالمح الحيـــاة في المجتمع عبر مسلســـالت 
ضعيفـــة خاوية من المعنى والهدف، وكأن هناك مخططا فكريا متكامال 

لنشر التفاهات والسخافات على الشاشة.
على أصحاب القرار في دول الخليج تدارك الموقف، ألن قضية الدراما 
مـــن القضايـــا الراهنة والمهمة في شـــؤوننا الفكرية والفنيـــة، لكنها اليوم 
تســـير بال أســـس وقواعد بســـبب دخول طفيليات تشـــوه الفن أكثر مما 
تنهض به، فعندما يغيب االهتمام برعاية الفنون من الطبيعي أن يتكاثر 

الطفيليون والنصابون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شهدت مملكة البحرين منذ انطالق التعليم النظامي في المحرق “أم المدن” في 
)1919م( تأســـيس مدرســـة الهداية الخليفية بقامات مـــن رواد من الجيل األول، 
حيـــث تركوا بصماتهـــم الواضحة في كل المـــوارد االقتصاديـــة المحققة للتنمية 
المســـتدامة والشـــاملة لجميـــع مجاالت تطور الحيـــاة في البالد، ولعـــل أهم هذه 
الموارد الكوادر البشـــرية المتعلمة، وكما ذكرنا ســـابقًا نتابع اليوم وفي مجموعة 
مقاالتنا القادمة اإلشادة بمن ساهم في تنمية التعليم والتدريب المهني ألكثر من 

مئة عام منذ انطالق التعليم الحديث.
وكمـــا بدأنـــا بـ “مربي األجيال” األســـتاذ أحمد بن علي موســـى العمـــران الذي ولد 
بالمحـــرق فـــي )1909م( واســـتعرضنا ســـيرته الحافلـــة بالعطـــاء خـــالل )1923 - 
1968م(، حيـــث قدمـــت لـــه الجمهوريـــة العراقيـــة وســـام الرافديـــن مـــن الدرجة 
الثالثة )المحادين(، نكمل اليوم المراحل التالية لمساهماته المخلصة منذ باكورة 

المعارف مرورًا بالتربية والتعليم حتى تقاعده ووفاته رحمه هللا.
في نهاية احتفاالت البحرين باليوبيل الذهبي للتعليم في )1969م( “تحت رعاية 
المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين 
آنـــذاك، أهدى فيه ســـيفًا ذهبيًا للعمـــران تكريما وتقديرًا له، وشـــارك باالحتفاالت 
وزراء التربية والتعليم من الدول الشقيقة والصديقة وقادة الجامعات ورؤساء 
المنظمـــات التعليميـــة والتربويـــة بالعالـــم وكبـــار التربوييـــن فـــي العالـــم العربـــي 

واإلســـالمي وجامعـــة الـــدول العربية ممثلـــة بأمينها العـــام عبدالخالق حســـونة، 
وافتتـــح تحت إدارة العمران متحف مدرســـة الهداية الخليفية متحف التعليم - 
وكنت ممن ســـاهم فيه كتشـــكيلي وطالب في مدرسة الهداية مع أستاذي الرائع 
الفنـــان التشـــكيلي راشـــد العريفـــي - إلـــى جانب معـــرض صور، وعـــرض رياضي 
شـــارك فيه )4000( طالب وطالبة كنموذج مقتبس من يوغسالفيا، وفقًا للدكتور 

عبدالحميد المحادين. 
فـــي )1970م( عُين رئيســـًا لمديرية التربيـــة والتعليم، وأصبـــح أول وزير للتربية 
والتعليم بعد االســـتقالل في )1971م(، ومستشـــارًا للمغفور له الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة أمير البالد آنذاك، وذلك في 12 ديســـمبر )1972م(، وفي العام 
التالي قلدته المملكة العربية السعودية وسام الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية 
ومنحته المملكة األردنية الهاشمية وسام االستقالل من الدرجة األولى، وقلدته 
جمهوريـــة مصر العربية وســـام الجمهورية من الدرجـــة األولى في )1974م(. في 
)1976م( قلدتـــه البحريـــن وســـام البحريـــن مـــن الدرجـــة األولى، وفـــي )1989م( 
منحته سلطنة عمان وسام التكريم من السلطان قابوس )آنذاك( رحمه هللا نيابة 

عن أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكرمتـــه مملكـــة البحريـــن، بإطـــالق اســـم “أحمـــد العمـــران” على مدرســـة ثانوية 

بمنطقة الحورة. وغادرنا رحمه هللا تعالى عن عمر )98( في )2007م(.

hmaalmahdi 
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حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. أحمد العمران )2(

ســـتظل أحداث 11 ســـبتمبر 2001 من األحداث التاريخية المفصلية التي غيرت 
مالمـــح أساســـية في النظـــام الدولي، وفي سياســـات ومواقف الـــدول، بل وفي 
تطورات وحياة العديد من دول العالم، فكانت وباالً على أناس ومنحة آلخرين، 
كارثـــة علـــى دول وباب تمكين ونفوذ ألخـــرى، فتضرر البعض واســـتفاد آخرون، 
ووقـــف ثالث موقـــف المشـــاهد والمتابع للفريقيـــن لظنه بابتعاده عـــن الموضوع 

برمته.
المفتـــرض والمتصـــور أن يكون تأثير تلك األحداث ســـلبًيا تماًما على المســـلمين 
داخل الواليات المتحدة األميركية بعد أن تم الربط بين اإلسالم واإلرهاب، وراج 
مصطلـــح اإلســـالموفوبيا رواجا كبيرا ووجد ســـوًقا واســـعة وزبائـــن من أصناف 
شتى من البشر كأنها كانت تترقب مثل هذا اليوم لتنال من هذا الدين وأتباعه.

إال أن مجلة “إيكونوميست” نشرت تقريًرا مؤخًرا يقول خالف ذلك، إذ تؤكد أن 
العشـــرين عاًما الماضية كانـــت فترة ذهبية للمســـلمين األميركيين، فقد تضاعف 
عددهـــم إلـــى 3.5 مالييـــن وزاد حضورهم في الحيـــاة العامة أضعافـــا مضاعفة، 

كما زاد عدد المســـاجد في مرحلة ما بعد 2001 إلى الضعف، وزادت نســـبة تعلم 
المسلمين، ومن يشغلون مهنا مرموقة مثل الطب والصحافة، إضافة إلى وجود 
فنانيـــن وكتاب مســـلمين بأعداد مقبولة ولهم إســـهامات وتأثيرات ملموســـة في 
المجتمـــع، حيـــث حصلوا على جوائز مهمـــة، إضافة إلى سياســـيين تم انتخابهم 
على مســـتويات ودوائر مختلفة وصلت إلى الكونغرس بانتخاب كل من رشـــيدة 

طليب وإلهان عمر.
الغريب أن كل هذا التقدم والتحسن في أوضاع المسلمين األميركيين يتزامن مع 
زيادة عدد من يرون أن “اإلســـالم” يحـــض على العنف، إذ يرى نصف األميركيين 
وغالبيـــة الجمهورييـــن ـ وفقـــا للمجلـــة األميركية ـ أن اإلســـالم يدعو إلـــى العنف، 
وهـــو ضعـــف العدد الذي كان يحمـــل نفس الرأي عام 2002، فهـــل هؤالء ال يرون 
حقيقة المسلمين وتعامالتهم وتأثيراتهم وإسهاماتهم في المجتمع؟! أم أن هناك 
حجابا ما على إنجازاتهم، أم أن هناك موقفا ثابتا لم ولن يتغير تجاه المســـلمين 

واإلسالم؟.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

المسلمون بعد 20 عاًما من أحداث 11 سبتمبر

دائرة الفصول األربعة
في عالم عمالق يعيش اإلنسان ويتفاعل مع األنظمة والقوانين التي ُتمكنه 
من صياغة سيناريوهات وتصورات حقيقية أو خيالية، قد ُتكتب تفاصيلها 
وأحداثهـــا، وتصنـــع فرًقا وُتكســـي لوًنـــا يلمع ويبرق، أو ُتحـــدث ضجيًجا قد 
يصـــدم ويهـــدم، باختصـــار شـــديد، إننا نتحدث هنـــا عن اإلنســـان من وجهة 
نظـــر تتفـــق وتختلـــف في صناعة الســـيناريو، اســـتناًدا إلى ما يتـــم اختياره 
مـــن مفاهيم ومصطلحات، وهكذا تنشـــأ أصداء العالقات البشـــرية في هذا 

الكوكب المتنامي.
والســـؤال هنا، كيف يصنع اإلنســـان لنفســـه األمان الشـــخصي؟ اختلفت مع 
نفســـي كثيـــًرا أثناء الوقـــوف بالتحليل المنطقي لهذا األمـــر، وراودتني أكثر 
مـــن فكـــرة وضعـــت منها تصورات، ال أعلـــم دواعيها إال مـــا يؤكد ضرورة أن 
يكـــون اإلنســـان ذاتـــه حقيقة ال يســـمح من خاللهـــا للتزييـــف أو التهويل أن 
يتخلـــل عالقاتـــه ويتحكم فـــي ردود أفعالـــه، فكما تســـير منظومة الفصول 
األربعة في العالم بأســـره، فلن يجد اإلنســـان نفســـه إال وهو يســـير في ذات 
المنظومـــة التي تتطلب منه أن يســـتوعب تداعياتهـــا األصلية ويتفاعل مع 
صورها الحقيقية، ومن ثم يعبر عن نتائجها بواقعية تضمن له توسيع نطاق 
االتفاق مع من يعيش معهم، باعتبار أنه ال ينجح في وضع أي سيناريو دون 
أحداث يصنعها أشخاص مختلفون في الفكر، متفقون في الرؤية والهدف.
ومـــن هنـــا يأخذنـــي حمـــاس انتهـــاء فصـــل الصيـــف لنســـتعد لفتـــرة غامرة 
بأجـــواء لطيفـــة كـــي نتناغم مع حالة تحســـن الظروف الصحيـــة التي ألمت 
بالعالـــم، ونـــدرك ما نمر بـــه في هذا الكون من حالة دوران مســـتمرة تتطلب 
التركيـــز فيمـــا نريـــد أن نكـــون عليه في منظومـــة الفصول األربعـــة، فإما أن 
نقبلها ونتكيف معها حسب الحالة والظروف ونبقى جاهزين مستعدين لما 
يتطلبـــه كل فصـــل منهـــا، أو أن نترك األمـــر دون اســـتعداد ونتحمل عواقب 
مـــا يحدث، ولنا في ذلـــك مثال بعدم مالءمة ارتـــداء مالبس الصيف الحار 
في فصل الشـــتاء القارص، كذلك األمر في العالقات اإلنســـانية وبناء فرق 
العمـــل في المؤسســـات، فإن الوصول بها نحو غايـــة محددة تضمن نجاحها 
واســـتمرارها، يتطلـــب بناء عالقـــات إيجابيـــة ذات نظرة شـــمولية لصياغة 
رســـالة كل شـــخص، بما يعكس وعيـــه التام حول الكيفية التـــي تبنى عليها 
ســـيناريوهات الحـــدث بالصورة التي ينبغي بهـــا أن تبني منظومة العالقات 
وفـــق منهجيـــة األمان اللفظـــي والقبول المجتمعي، فال أمان شـــخصي دون 

شعور بالقدرة على تقبل أي ظرف يمر به أي فصل من فصول السنة.

د. حورية الديري

3 رسائل مهمة
 فـــي مواقـــع عمل كثيرة، يســـعى البعـــض عن طريق “الشـــورت كات” 
للوصـــول إلى مصالحهم، تحت مبرر “الغاية تبرر الوســـيلة”، مختصرين 
بظلـــم وجور ســـنوات مـــن العمل والجهـــد الذي يبذلـــه زمالؤهم األكفاء 

والمخلصون.
النـــوع األول، مـــا كان لـــه أن يعيش، ويقتـــات، وينمو، إال بوجـــود البيئة 
الصالحة والمشـــجعة لذلك، من زمالء وأقارب ومعارف ال ينهونهم عن 
التملـــق والنفاق وظلـــم اآلخرين، اتقوا هللا في يوم ال ينفع فيه مال وال 

بنون.

 أثار مقترح النائب إبراهيم النفيعي بشأن حظر جمع وإرسال األموال 
الخيريـــة للخـــارج غضب البعض، والذين اســـتماتوا على الفـــور ليبرروا 
أهميـــة اســـتمرار هـــذا النهـــج العقيـــم، ملقيـــن بالتهمـــة علـــى المتبرعين 

أنفسهم.
فبالوقـــت الذي تغرق به “قروبات” تطبيق “الواتســـاب” ومكاتب النواب 
والبلدييـــن وصفحـــات بريـــد القراء والمؤسســـات الخيريـــة والصناديق 
وغيرهـــا بطلبـــات األســـر المتعففـــة والمحتاجـــة، ويقابلها أيضًا انتشـــار 
المصليـــات الخشـــبية بالعديـــد مـــن المناطـــق، يســـتميت البعـــض للدفع 
بأموال التبرعات للخارج، ملقين المســـؤولية علـــى المتبرع، والذي يتم 

بالغالب توجيهه منهم. اتقوا هللا.

 ال يزال بعض المرشحين المحتملين لالنتخابات البرلمانية، يسيرون 
علـــى ذات النهـــج المعـــروف، وهو ضرب مجلس النـــواب وأعضائه على 
مدار الساعة بالنار والحديد، واعتبارهم الشماعة الكبرى لكل األخطاء، 

وهو أمر غير صحيح.
مـــا يحـــدث نوع مـــن المزايـــدة الرخيصة الســـتقطاب مشـــاعر الناخبين 
واســـتمالتهم، لنيـــل أصواتهـــم والوصول للمجلـــس القادم بأية وســـيلة 
كانت، متناســـين أن لهؤالء النواب مكانـــة اجتماعية، وعوائل، وأطفاال، 
وأقـــارب، كلهم يتأثرون باإلســـاءات التي توجـــه البنهم من كالم بذيء، 

ومفبرك، وظالم. اتقوا هللا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

التاريخ  12 / 09 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2021 -132132 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

اسم  بطلب  سكاكاوي  عبدهللا  عيسى  محمود   : أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
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 : محمود عيسى عبدهللا سكاكاوي

االسم التجاري الحالي : بوابة الحصباء للتنظيفات 1
االسم التجاري الجديد : بوابة الحصباء لدعم المرافق

قيد رقم : 80561 – 10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة السيم الستيراد وتصدير مواد البناء ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
/ VARUGHESE MATHEW KUTTIPPURATHU السيد

باعتباره المصفي القانوني ، لشركة السيم الستيراد وتصدير مواد البناء ذ.م.م، 
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة، بموجب من   القيد رقم     1-74805
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها السجل   طالبا إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد   12004 -  التاريخ : 2021/9/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن رقم   0000   لسنة 2021

بشأن تحويل فروع 5.6.7  من مؤسسة فردية لتصبح 
شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

حسين  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)مؤسسة  الصيانة  و  التنظيفات  للخدمات  الشيماء  صاحب  الفردان  عبدهللا  عبدالعزيز 
فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 12004 طالب تحويل فرع 12004-5   والمسمى 
بوتيك أحيان و فرع  - 6-12004 والمسمى احيان فيشن وفرع 12004 7-   والمسمى 
احيان فيشن من المؤسسة الفردية لتصبح شركة ذات مسئولية قائمة تحت رقم 147330 

والمسمى نيو أحيان فيشن ذ.م.م.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   138616   لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اوركس لخدمات التامين ذ.م.م

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  التجارة  و  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعال  يوسف  السيد جاسم حسن  بحرينية  تضامن  - شركة  للتدقيق  الخليج  عبدالعال 
باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة اوركس لخدمات التامين ذ.م.م ،المسجلة كشركة 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  41803 رقم  القيد  بموجب  محدودة  مسئولية  ذات  شركة 
تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 174339 -  التاريخ : 2021/9/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2021 بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة شركة منازل عالي للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة شركة منازل عالي للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 147339، طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من : شركة منازل عالي للمقاوالت ذ.م.م

MANAZEL AALI CONTRACTING CO. W.L.L 
إلى: شركة إرم للمقاوالت ذ.م.م  

IRAM CONTRACTING CO. W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر  

يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

تاريخ :12/9/2021
 ) CR2021- 131677( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه السيدياسين عيسى يوسف شبر نصيب بطلب 
عبدالنبي عبدهللا  محمد   / السيد  إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل 
جمعه حسن 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 : 1 - 83890

االسم التجاري : خط التل للتجارة

القيد : 124547 التاريخ : 2021/9/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2021

بشأن تغييراسم شركة مطعم بحرين اسالم اباد شركة تضامن بحرينيه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها اصحاب شركة 
 ،124547 القيد رقم  المسجلة بموجب  بحرينيه  اباد شركة تضامن  مطعم بحرين اسالم 
بحرينيه  تضامن  اباد شركة  اسالم  بحرين  مطعم  من شركة  التجاري  االسم  تغيير  طالب 
الى كاكا بابا أفضل المأكوالت شركة تضامن بحرينية , فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

اإلعالن.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 -17111503- 17111504  

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111503 - 17111504 - 17111501

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

شركة اي يو بي انفست للصناديق االستثمارية ش.م.ب مقفلة
سجل تجاري رقم 71044

انفست  بي  يو  اي  شركة  إليها  تقدم  بأنها  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للصناديق االستثمارية ش.م.ب مقفلةوالمسجلة بموجب القيد رقم 71044 بطلب تصفية الشركة تصفية 
كمصفي  بحرينية  تضامن  - شركة  للتدقيق  الخليج  عبدالعال  عبدالعال(  )جاسم  السيد  وتعيين  اختيارية 
325 من قانون الشركات  للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 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، وذلك على العنوان التالي: بيانات المصفي
رقم الهواتف: 17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد اإللكتروني
المنامة - البحرين
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11 الثالثاء 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 - العدد 4718 Vacancies Available
TR Services Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17537979  or  trserviceshr@gmail.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.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 

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 

DANISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36767636  or  DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

BITE ALAMMED ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

BIKE ZONE BICYCLE AND MOTOR CYCLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

Point Document Clerance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479211  or  LAYLAHANIF@YAHOO.COM 

DRIVER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

DRIVER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

.LE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36202100  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

LE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36202100  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ALDAR MANPOWER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77011444  or  ALDARMANPOWERSERVICES7@GMAIL.COM 

KHALIL ALARADI TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252669  or  taweeljamal@gmail.com 

SINGAPORE ELECTRONICS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17214043  or  RAHEEMFASHION@GMAIL.COM 

ROAD LINE TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 36666355  or  YAS3366@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

POLLUX GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36414364  or  B.NAWA@YMAIL.COM 

Classic touches car upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36078731  or  SULTAN30184@HOTMAIL.COM 

AHAD HOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17730900  or  HALARADI5@GMAIL.COM 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SEKHA CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33610190  or  olwynp@gmail.com 

UM SAMRAH WELLDING SMITHER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784925  or  UMSAMRAH@GMAIL.COM 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17102960  or  nshah@bfharbour.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 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

SABAR AYOOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

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

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500416  or  salaha@benefit.bh 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

BAB AWAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33070060  or  COOOLMAN31@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Wellfit auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

BUSTAN ALRIFFA VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39030366  or  WAHEED776@HOTMAIL.COM 

FANTASTIC JEANS READY MADE CLOTHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35096931  or  BOSEBH@GMAIL.COM 

Alkouthar Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM 

Al Amal Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39657600  or  VENIVISH@BATELCO.COM.BH 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

MALABAR GRAVY Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

Three Aine Consultancy Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17641031  or  ammar.ashraf@thReeaineconltancy.com 

313 STAR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36999938  or  ZAHRA36171212@GMAIL.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

ALBURHAN TOWERS CONSTRUCTION Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34033059  or  afsal@gccbah.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 

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 

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 

SIDRA FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988546  or  ALI1988JUMA@GMAIL.COM 

Master uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845100  or  nishaforecastoutlook@gmail.com 

PRINCESS ISLAND SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39942266  or  PRINCESSESSISLAND@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

SAIF TRANSPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34441777  or  SAIF.0073@YAHOO.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 

S K G Publicity and Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250704  or  DINADVERTISING@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39424492  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33533606  or  fc@emi-bh.com 

JANNATUL NOYEM PHONE & PHOTO COPY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38884380  or  taher.abdulaziz@gmail.com 

Zandi InfoTech Services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33747830  or  salmanul12316@gmail.com 

Abu amaar auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 39775993  or  ABUAMMARAUTOSERVICE@HOTMAIL.COM 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

Land Life Trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33447111  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ABU NAWAL ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

SILVER STAR GATE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666432  or  FAISALALSELAITI@HOTMAIL.COM 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

KABUL BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35653714  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

PUNJAB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

PREMIA ENTERPRISES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253945  or  ROHIT@PREMIAENTERPRISES.COM 

Cafetera Hamah 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34030402  or  BBB90946@GMAIL.COM 

Naffco bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  BAHRAIN4040@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL MOHRA TOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35172925  or  ANOOP4623@YAHOO.COM 

Alsalloom dental lab 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39997703  or  alsalloomdental.lab@gmail.com 

FAWAD TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212825  or  NAW4Z@HOTMAIL.COM 

FAWAD TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17212825  or  NAW4Z@HOTMAIL.COM 

TECH PAC W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38931220  or  sunny@techpacwll.com 

Airtronics ac services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66908895  or  SHAADMANKHAAN@GMAIL.COM 

JOGADOR Marin 
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39097733  or  INTERMILAN_1984@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

Meral Medical Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404041  or  admin@mmcbahain.net 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

Mago Restaurant W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66668822  or  OKHALID848@GMAIL.COM 

Mago Restaurant W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 66668822  or  OKHALID848@GMAIL.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC REALATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33869900  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC REALATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33869900  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

BINISH AYAZ INTERNATIONAL CARGO company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642816  or  AYAZ_WAHEED@HOTMAI.COM 

CITY MAX FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 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 

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 

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 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.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 

JASIM ATEYAH JASIM MOHAMED  ALKUWAITI (129885) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555542  or  JASSIMALKUWATY2@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

REAL VENTURE Consulting SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414142  or  REALVENTUREAN@GMAIL.COM 

REAL VENTURE Consulting SERVICES
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414142  or  REALVENTUREAN@GMAIL.COM 

Schottky Solutions-Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(INFORMATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 37784857  or  SCHOTTKYSOLUTION@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

M KASHIF RIAZ AC REPAIRING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045481  or  KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

Vienna motors 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36361696  or  VIENNAMOTORS7@GMAIL.COM 

A G DYNAMICS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
 38205373  or  info@agulfdynamics.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39447289  or  SAMABAITHOLIDAYS@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

AL MEDINA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34306903  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

Qasr Alshabab Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

AFEEF PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33300784  or  USMAN_DESHMUKH@YAHOO.COM 

  Adeel anees for Machinery and equipment Bahraini partnership com 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 35472751  or  ADEEL.ANEES95@GMAIL.COM 

ALHIKMAH ALYEMANIAH BAKERY AND 
CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact  33337248

DHA COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

ALAMMARIA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17297371  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

VENEZUELA FOR CARS TIERS  OILS & BATTERIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33838515  or  MS.MEEM@HOTMAIL.COM 

MD SHAHJAHAN SIRAJ FOR TEXTILES
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33782310  or  Buayaan75@gmail.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33387641  or  ANVERMEPALLY@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

SH AND MI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35438368  or  SHANDMIBH@GMAIL.COM 

M SALIM FIBERGLASS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38951478  or  sahed.sen@gmail.com 

SEASON MAKER MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36365583  or  JOHNPOUL99@GMAIL.COM 

KHALIFA ABDULLA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39237771  or  ABDULLAHAMADA8933@GMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

EBDAA CORNER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

EBDAA CORNER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@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 

SHAHAD ALKHALEEJ AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34188431  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36994343  or  SALMAN.BUKHARI@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35966274  or  DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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 

ALABRAAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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 

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 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.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 

NAJLA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17645001  or  NAJLACENTER@LIVE.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 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.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 

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

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

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 

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 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

AREEJ WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33476741  or  Y3mk22@GMAIL.COM 

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 

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 

THE FIRST TECHNOLOGY HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66905668  or  TARIQ400@HOTMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.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 

NAAZ HOMES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785170  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

TEAM MARKHOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33786818  or  JABEIN98@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33954309  or  H.ALTHAWADI004@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

LINE SPACE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

THE BEST SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

CARTWHEEL MACHINERY REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

YOUNG STYLE TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33655884  or  THY.SOLUTION123@GMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

AL MAHMEED FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38278627  or  CAPTAINBASEL@GMAIL.COM 

KASHAF KIANI DECORATER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39970057  or  SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

AWAN ELECTRONIC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33916590  or  IRFANMILIK6590@GMAIL.COM 

TANVEER AHMED EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33715412  or  KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

NEW BEST LINE FACILITIES SUPPORT SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

NEW BEST LINE FACILITIES SUPPORT SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

PRIME PHASE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36495575  or  KMGR651@GMAIL.COM 

AL MALKIYA CITY FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37277049  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

AL MALKIYA CITY FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37277049  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST FOOD TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738008  or  EBRAHIM.HISHAM@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

Nooh Pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39613713  or  info@noohpharmacy.com 

KARANAH STARS FOR DOCUMENT CLEARENCE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39664919  or  JAFAR2021A@OUTLOOK.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 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39275734  or  M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

Tara Beauty Center 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17770811  or  tara-salon@hotmail.com 

TABREEZ TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39777614  or  ZAINABM3939@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

RAFAA AL EZZ FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38881181  or  ABUMAHER60@HOTMAIL.COM 

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

IMPEX TELECOMS 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39911154  or  KAMEL@FCC.BH 

IN AND OUT SUPERMARKET AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

FASHT ALDEEBL AUTO ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39662796  or  M.R.S.24@HOTMAIL.COM 

MEGCHIANI INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17256615  or  MUKESH@APTECHBAHRAIN.COM 

Atlantis dream cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32231755  or  husainduhaim@yahoo.com 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KHAWATER PHINE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33630033  or  tariq07073@gmail.com 

ANAM TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33718942  or  FARAHIRAM28@GMAIL.COM 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

Hores auto parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17292961  or  SIDDIQA2013@GMAIL.COM 

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR & RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778032  or  PSAQER@GMAIL.COM 

Taha Palace Clearing 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALRAQI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39636536  or  GHATAM2@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@
GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.
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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

ICICI BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17576114  or  adminbahrain@icicibank.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT 
CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact
 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Taha Palace Clearing 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@

GMAIL.COM 

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

AL SEEF & ALDARA KITCHENS FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17626243  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

The Childrens Place 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

Younis naji car services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33955233  or  BUS_MEN@HOTMAIL.COM 

AL MONASAQ BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33758965  or  ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM 

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

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

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

MAUN GULF TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39865798  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.
com 

SHADE CORPORATION LTD 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17582249  or  infobh@SHADECO.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@

YAHOO.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BORAKAY RESTAURANT FILIPINO CHINESE 
CUISINE 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36736725  or  marilou.martinez@

unitedhotelscompany.com 

MARSIM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  kookitoco@hotmail.com 

JAFFAR ALI MEABAD EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344801  or  Malmabad@gmail.com 

DAR AL NAEEM PLUMBING AND MAINTANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39099757  or  HUSSAININTERNET@GMAIL.COM 

ABU AYSHA INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682366  or  DAWOOD3597@YAHOO.COM 

DAR ALARAB CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17478287  or  ISAALI1956@GMAIL.COM 

RT BLOCK RESTAURANT AND LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.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 

DYAR QALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698408  or  MOHAMED-POOR@HOTMAIL.
COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE 
CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SULTAN SHAIKH SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39168031  or  AMINASULTAN66@GMAIL.COM 

CREATIVITY TEAM FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication 
Workshop 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

EMILIA DECOR MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

Maham restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

RAHIM AUTO CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783511  or  CRAHIMAUTO@YAHOO.COM 

Kazerooni Building Products W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33343777  or  SIRUSKBP@BATELCO.COM.BH 

Waleedalkabah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32244866  or  ALMAHDAWYAA@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Tandoori Tawah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.
NET 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.
NET   
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األمــم المتحدة: قلقون مــن قمع طالبان المعارضين والنســاء

غريفيث: الشعب األفغاني يواجه انهيارا تاما للدولة

أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة 
غريفيث،  مارتن  اإلنسانية،  للشؤون 
انهيارا  يــواجــه  األفــغــانــي  الشعب  أن 

تاما للبالد.
ــالل كــلــمــة ألــقــاهــا أمــس  وأضـــــاف خــ
جنيف  مؤتمر  افتتاح  خــالل  اإلثنين 
اإلنسانية في  األوضــاع  الدولي حول 
3 مواطنين  1 من كل  أفغانستان، أن 
الحصول  في  يواجه صعوبات  أفغان 

على الغذاء.
كما حث دول العالم على الوقوف إلى 
جانب األفغانيين ومساعدتهم، مضيفا 
على  التي سيطرت  طالبان  أن حركة 
البالد منذ منتصف أغسطس الماضي، 
من  أكثر  على  دولية  مساعدة  طلبت 
صعيد. إلى ذلك، شدد على أن الوضع 
األمــنــي فــي الــبــالد خطير وغــيــر آمن 
ــيــة، إال  الــدول لعمل مــوظــفــي اإلغــاثــة 
أنه لفت أيضا إلى أن طالبان تعهدت 

بتسهيل عمل هؤالء الموظفين.
وفيما يتعلق بملف الحريات والحقوق 
في أفغانستان، أعلن أنه تلقى رسالة 
مـــن طـــالـــبـــان تـــقـــدم فــيــهــا ضــمــانــات 

بالحفاظ على حقوق المواطنين.
المتحدة  األمــم  التزام  على  شــدد  كما 
والحريات  واألقليات  النساء  بحقوق 

الدينية في أفغانستان كما غيرها.
وخــتــم كــلــمــتــه داعـــيـــا إلـــى مــســاعــدة 
الشعب األفغاني وعدم تركه، كما حث 

األفغانيين على عدم فقدان األمل.

تسعى  المتحدة  األمــم  أن  إلــى  يشار 
أكثر من  إلــى جمع  هــذا  في مؤتمرها 
دعــم  أجـــل  مـــن  دوالر؛  مــلــيــون   600
ــدخــول  ــتــي تــوشــك عــلــى ال ــبـــالد، ال الـ
ــة إنــســانــيــة، بحسب  ــ ــوأ أزمـ ــ فـــي أسـ
تــصــريــحــات ســابــقــة لــألمــيــن الــعــام 

أنطونيو غوتيريش.
لتنسيق  المتحدة  األمــم  وكــان مكتب 
الشؤون اإلنسانية، حذر سابقا من أن 
البالد تواجه انهيارا تاما في الخدمات 
ــدء نــفــاد إمــــدادات  األســاســيــة، مــع بـ
الغذاء وغيرها من المساعدات، السيما 
المنظمات  مــن  الــعــديــد  تــوقــف  عــقــب 
األجــنــبــيــة والــحــكــومــات الــغــربــيــة عن 
ــال الــمــســاعــدات واألمـــــوال، منذ  إرســ
البالد  على  الخاطفة  طالبان  سيطرة 

السيما كابل.
العليا  المفوضة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
المتحدة  األمــم  فــي  اإلنــســان  لحقوق 

مــيــشــيــل بــاشــلــيــه أمـــس اإلثــنــيــن عن 
طالبان  حكومة  الفتقار  أمــل”  “خيبة 
فــي أفــغــانــســتــان لــلــتــنــوع، مــعــربــة عن 
والقمع  الــنــســاء  معاملة  بــشــأن  قلقها 
الـــــذي يــــــزداد عــنــفــًا ضـــد األصـــــوات 

المعارضة.
 48 وقالت باشليه في افتتاح الدورة 
جنيف،  فــي  اإلنــســان  حقوق  لمجلس 
عــدم  بسبب  أمـــل  بخيبة  تشعر  إنــهــا 
شمولية ما يسمى الحكومة االنتقالية، 
التي ال تتضمن أي امرأة وتضم عددًا 

ضئيالً من األعضاء غير البشتون.
ــه “خــالفــًا  كــمــا أعــربــت عــن قلقها ألنـ
لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق 
تدريجيًا  النساء  استبعاد  تم  الــمــرأة، 
من  الماضية  الثالثة  األسابيع  خــالل 

الشأن العام”.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نـــــددت بــعــمــلــيــات 
منزل؛  إلــى  منزل  من  تجري  مــطــاردة 

بحثًا عن أعضاء الحكومة السابقة أو 
الجنود أو األشخاص الذين عملوا مع 
القوات األجنبية المتمركزة في البالد 

حتى وقت قريب.
ومحاوالت  بالتهديدات  نددت  كذلك، 
المنظمات  تستهدف  التي  الترهيب 
غــيــر الــحــكــومــيــة أو مــوظــفــي األمـــم 
التي  بالعفو  للوعود  خالفًا  المتحدة، 

قطعتها حركة طالبان.
تم  الحاالت،  “في بعض  أنه  وأضافت 
وفي  المسؤولين،  بعض  عن  اإلفـــراج 
حاالت أخرى تم العثور عليهم قتلى”، 
عنفًا”  يـــزداد  “الـــذي  القمع  مستنكرة 
الــســلــمــيــة فـــي جميع  لــالحــتــجــاجــات 
الصحافيين  البالد وكذلك ضد  أنحاء 

الذين يقومون بتغطيتها.
المجلس  مناشدتها  كــررت  ذلــك،  إلــى 
لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع 
حــقــوق اإلنــســان فــي الــبــالد عــن كثب 

وإخطار المجلس بذلك.
ــمــتــحــدة شـــددت  ال يـــذكـــر أن األمـــــم 
الصحفية  مــؤتــمــراتــهــا  ــالل  خـ مـــــرارًا 
باحترام  االلتزام  على وجوب طالبان 
ــا فــــي ذلــــك،  ــمـ ــان. بـ ــ ــســ ــ ــ ــوق اإلن ــقــ حــ
الـــوفـــاء بــوعــودهــا وتــعــهــداتــهــا بمنح 
بالحكومة  السابقين  للعاملين  عفو 
ــج الــنــســاء والــســمــاح  األفــغــانــيــة، ودمـ

للفتيات بمواصلة التعليم.

جنيف ـ وكاالت

تظاهرات نسائية ضد طالبان في كابول )أ ف ب(

شرم الشيخ ـ وكاالت

المصري عبدالفتاح  الرئيس  دعا 
ــاء رئــيــس  ــقـ ــــاء لـ ــن ــ ــســيــســي أث ال
الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
ــس االثـــنـــيـــن، إلـــى  ــ بــيــنــيــت، أمـ
التهدئة  على  الحفاظ  ــرورة  “ضـ
بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن الــفــلــســطــيــنــي 

واإلسرائيلي”.
الرئاسة  باسم  المتحدث  وقــال 
الـــمـــصـــريـــة بـــســـام راضـــــــي، إن 
المصري استقبل رئيس  الرئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بمدينة شرم 
عـــقـــدت جلسة  الــشــيــخ، حــيــث 
الجانبين  بين  ثنائية  مباحثات 

ــورات  ــطــ ــ ــم خـــاللـــهـــا بـــحـــث ت ــ تـ
مختلف  فــي  الثنائية  الــعــالقــات 
المجاالت، فضال عن مستجدات 
األوضـــــــــــاع عـــلـــى الـــســـاحـــتـــيـــن 
ما  خــاصــًة  والــدولــيــة،  اإلقليمية 

يتعلق بالقضية الفلسطينية.
لكافة  مصر  دعم  السيسي  وأكد 
الشامل  الــســالم  تحقيق  جــهــود 
بــالــشــرق األوســــط، اســتــنــادا إلى 
ــاس  ــل الــدولــتــيــن وعـــلـــى أسـ حـ
بما  الــدولــيــة،  الشرعية  قـــرارات 
يسهم في تعزيز األمن والرخاء 

لكافة شعوب المنطقة.

قمة مصرية إسرائيلية في شرم الشيخ

بيروت ـ وكاالت

نجيب  اللبنانية،  الحكومة  رئيس  قال 
“الكثير  إن  اإلثــنــيــن،  أمـــس  مــيــقــاتــي، 
الحكومي؛  العمل  ينتظر  التعب”  مــن 
ــى إجــــراءات  ألن الــبــلــد فــي حــاجــة إلـ
على  األزمـــة  تفاقم  جــراء  استثنائية؛ 

مختلف األصعدة.
ــرح مــيــقــاتــي، فـــي مــســتــهــل أول  ــ وصـ
الــــــوزراء “صحيح  لــمــجــلــس  اجــتــمــاع 
فالوضع  ســحــريــة.  عــصــا  نملك  ال  أنــنــا 
الصلبة  ــاإلرادة  ــ ب ولــكــن  للغاية،  صعب 
والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع 
نحقق  أن  واحــد،  عمل  كفريق  جميعا، 
لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله 

ويتمناه”.
ــيــــس الــــــــوزراء  ــ وأضــــــــاف رئ

آمال  تخيبوا  “ال  اللبناني 
اللبنانيين. لتكن أقوالكم 
مــــقــــرونــــة بــــاألعــــمــــال. 
مجال  وال  ثمين  الــوقــت 

إلضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني 
نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى 
ما يؤمن لهم حياة كريمة ال ذّل فيها”. 
وطلب ميقاتي من الوزراء التقليل من 
اإلطالالت اإلعالمية “ألن الناس تتطلع 
الــكــالم  يــعــد يهمها  إلـــى األفـــعـــال ولـــم 
للناس في  بالنسبة  والــوعــود. واألمــور 
الحكومة  أن  على  وشــدد  خواتيمها”. 
أجل  ومــن  لبنان  كل  أجــل  ستعمل من 
جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو 

موال أو معارض.
أمــام  نفسها  ميقاتي  حــكــومــة  وتــجــد 
ــادرة على  لــن تــكــون قــ مــهــمــات صعبة 
حدا  تضع  “سحرية”  حلول  تأمين 
اليومية جراء  اللبنانيين  لمعاناة 
تــداعــيــات انــهــيــار اقــتــصــادي 
صــّنــفــه الــبــنــك الــدولــي من 
بــيــن األســــوأ فــي الــعــالــم 

منذ العام 1850.

ميقاتي في أول اجتماع حكومي: ينتظرنا الكثير من التعب

طهران ـ وكاالت

رافاييل  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  الــعــام  المدير  قــال 
لها  إيران  في  الجديدة  الحكومة  إن  اإلثنين،  أمس  غروسي، 
مواقف متشددة إزاء البرنامج النووي، موضحا أن طهران لم 

تقدم أي وعود للمؤسسة الدولية.
المحادثات  الستئناف  مستعدة  أنها  إيــران  أعلنت  حين  في 

النووية المتوقفة في فيينا منذ يونيو الماضي.
زادة،  خطيب  سعيد  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
وفق ما نقلت وسائل إعالم محلية أمس، إن بالده مستعدة 
يأتي  أن  آمال  القريب،  المستقبل  في  المفاوضات  الستئناف 
المشاركون إلى المفاوضات آخذين في االعتبار الوقائع على 

األرض.
بــالده “ستحتفظ  فــارس لألنباء أن  وأوضــح نقال عن  وكالة 
بعالقاتها مع الوكالة ما دامت األخيرة تحافظ على الطابع غير 
اإليرانية”،  السلطات  مع  لعالقاتها  التمييزي  وغير  السياسي 

وفق تعبيره.
ومع انطالق اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الــوكــالــة رافاييل  أمـــس، اســتــعــرض مــديــر  الــذريــة فــي فيينا 

غروسي مخرجات زيارته الخاطفة يوم األحد إلى طهران.
تقدم  لم  أن طهران  الجلسة  خــالل  ألقاها  كلمة  في  وأوضــح 

عليها  عثرت  التي  اليورانيوم  آثــار  لسبب  كافية  توضيحات 
الوكالة في بعض المواقع النووية.

كما شدد على أنه لم يتلق أي وعود من طهران خالل زيارته 
لها.

واعتبر أن هذا اللبس قد يؤثر على قدرة الوكالة في تقديم 
ضمانات للمجتمع الدولي حول سلمية برنامج إيران النووي.

وأوضح أن موقف الحكومة اإليرانية الجديدة متشدد بشأن 
المنشآت  مراقبة  نظام  أن  إلى  أشار  أنه  إال  النووي،  البرنامج 

النووية اإليرانية يوفر للوكالة قدرا من المعلومات.

غروسي: لم أتلق أية وعود إيرانية وموقف الحكومة الجديدة متشدد
طهران: مستعدون الستئناف مفاوضات النووي قريبا

عواصم ـ وكاالت

أعلنت كوريا الشمالية عن إجراء تجربة ناجحة إلطالق صاروخ 
“إستراتيجي” جديد بعيد المدى من طراز كروز، وهو األمر الذي 

قالت وزارة الدفاع األميركية إنه “يمثل تهديدا لجيرانها”.
التجارب  إنه يتابع  “البنتاغون”  الدفاع األميركية  وقالت وزارة 
الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية خالل الساعات الماضية، 
مشيرة إلى أن واشنطن تنسق مع الحلفاء بشأن تداعيات هذه 
التجارب. وأكد البنتاغون أن هذه التجارب تعكس إصرار بيونغ 
يانغ على مواصلة تطوير برامجها العسكرية التي تشكل تهديدا 
اختبرت  أنها  أعلنت  الشمالية  كوريا  وكانت  الدولي.  للمجتمع 
بنجاح إطالق صاروخ جديد من طراز كروز بعيد المدى، بحسب 

ما ذكرت وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأوضحت بيونغ يانغ أن الصاروخ قطع مسافة 1500 كيلومتر، 

قبل بلوغ الهدف وسقوطه في المياه اإلقليمية للبالد.
اإلطالق  لعمليات  الشمالية  كوريا  استئناف  اإلعالن عن  ويأتي 
الصاروخية، بعد أيام على إعالن كوريا الجنوبية قيامها بتجربة 
من غواصة من صنعها،  إستراتيجي  باليستي  إطــالق صــاروخ 
وفــقــا لــفــرانــس بـــرس. وقـــال محللون إنــه إذا مــا تــأكــد إطــالق 
تقدًما  ذلــك سيمثل  فــإن  هـــذه،  الــمــدى  بعيدة  كـــروز  صــواريــخ 

ا لكوريا الشمالية. تكنولوجيًّ

وفي واشنطن، أصدر البنتاغون بيانا أكد فيه أنه يتابع التجارب 
الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية في الساعات الماضية، 
وأن واشنطن تنسق عن قرب مع حلفائها في المنطقة تداعيات 
البنتاغون أن هذه التجارب تعكس إصرار  ما يحصل. وأضاف 
التي  العسكرية  برامجها  تطوير  مواصلة  على  الشمالية  كوريا 

“تشكل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي”.
المتحدة  الــواليــات  الــتــزام  إن  بالقول  بيانه  البنتاغون  وختم 
في  أساسية  ركيزة  هو  واليابان  الجنوبية  كوريا  عن  الــدفــاع 

العالقات معهما.

قطع مســافة 1500 كيلومتر قبل بلوغ الهدف وســقوطه في المياه اإلقليمية
بيونغ يانغ تختبر صاروخ “كروز” والبنتاغون يعتبرها تهديدا

واشنطن ـ وكاالت

أعلنت وزارة الخارجية األميركية 
ضخمة  مكافأة  عن  اإلثنين  أمس 
مقابل قيادي كبير في حزب هللا. 

وأوضح برنامج “مكافآت من أجل 
ــة” الــتــابــع لــلــخــارجــيــة على  ــعــدال ال
سيقدم  ــه  أن تــويــتــر،  على  حسابه 
مبلغا قدره 7 ماليين دوالر مقابل 
رئيس  معلومات عن طالل حمية 
مكتب األمن الخارجي لحزب هللا 

المدعوم من إيران.
كما أضاف أن حمية يعتبر مسؤوالً 
اإلرهابي  التنظيم  عن عمل خاليا 

في جميع أنحاء العالم.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، أوضــحــت 

الـــحـــزب  أن  الـــخـــارجـــيـــة 
يحتفظ بخاليا منظمة 
ــاء  ــحـ ــي جـــمـــيـــع أنـ ــ فـ
يتولى  فيما  الــعــالــم، 
الخارجي  األمن  قسم 

في حزب هللا مسؤولية التخطيط 
تنفيذ  عن  فضال  بينها،  والتنسيق 

الهجمات اإلرهابية خارج لبنان.
هذا  أن هجمات  إلــى  أشـــارت  كما 
الــمــكــتــب اســتــهــدفــت فـــي الــمــقــام 
وأميركيين،  إسرائيليين  األول 
لم تقدم أي معلومات عن  أنها  إال 
حصلت  التي  المواقع  أو  تواريخ 

فيها تلك االعتداءات.
يــذكــر أن بــرنــامــج الــمــكــافــآت من 
أجـــل الــعــدالــة كـــان عـــرض أيــضــا 
 )2021 )أغسطس  الماضي  الشهر 
5 ماليين  قــدرهــا  مــالــيــة  مــكــافــأة 
دوالر لمن يدلي بمعلومات عن 
قائد آخر في ميليشيا حزب 
يوسف  خليل  يدعى  هللا 
ــوعــه فــي  ــضــل ــرب؛ ل ــ حــ
مالية  مبالغ  تهريب 

كبيرة للحوثيين.

واشنطن: 7 ماليين مقابل قيادي كبير في “حزب اهلل”
طرابلس ـ وكاالت

ــأ مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي البت  أرجــ
الوطنية  الوحدة  حكومة  مصير  في 
برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك بعد 
جلسة طويلة، أمس االثنين، ُخصصت 
لمناقشة إجابات األخيرة أثناء جلسة 
األربعاء  انعقدت  التي  االســتــجــواب، 

الماضي.
المجلس  لرئيس  األول  النائب  وقــال 
فوزي النويري، في نهاية الجلسة، إن 
الحكومة  مــن  الثقة  سحب  مناقشة 
ســتــتــم فـــي جــلــســة أخــــرى األســبــوع 
اليوم  سينعقد  البرلمان  لكن  المقبل، 
قــانــون  مــشــروع  لمناقشة  الــثــالثــاء، 

االنتخابات النيابية.
وحملت جلسة أمس، الكثير 

االنــتــقــادات ألجوبة  مــن 
وإن  وأدائــهــا،  الحكومة 
أجمع عدد ليس بالقليل 
ــواب عــلــى عــدم  ــنـ مـــن الـ

االنتخابات،  عقد  لقرب  الثقة  سحب 
المقررة في 24 ديسمبر.

ــتــقــد رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة نصر  وان
ــن مـــهـــنـــا، عـــــدم وجــــــود “خــطــة  ــ ــدي ــ ال
كــورونــا  فــيــروس  لمجابهة  واضــحــة” 
المستجد، قائال “لم نعلم كيف جاءت 
التطعيمات، هل تم شراؤها أم جاءت 
كهدية؟.. أداء الحكومة ليس ُمرضيا، 
تكن  لــم  المستشفيات  بناء  ومعايير 

مقنعة”.
وأعــــــرب نـــــواب عـــن اســتــيــائــهــم من 
تونس،  مع  العالقات  “بــرود”  استمرار 
حيث حمل النائب جاب هللا الشيباني، 
تونس  إن  قائال  المسؤولية  دبيبة 
“اتخذت المزيد من اإلجراءات 
استقبال  دون  تــحــول  الــتــي 
لها،  زيارته  عقب  الليبيين 
تكن  لــم  أنــهــا  يعني  مما 

زيارة موفقة”.

البرلمان الليبي يؤجل البت في مصير حكومة دبيبة

طعن إسرائيليْين في 
محطة حافالت بالقدس

عن  نــقــاً  إعـــام إسرائيلية  ــادت وســائــل  أفـ
متحدث باسم هيئة اإلسعاف أمس اإلثنين، 
بــوقــوع حــــادث طــعــن اســتــهــدف شخصين 

خارج محطة للحافات بوسط القدس.
في  المهاجم  “تحييد”  إلــى  تقارير  وأشــارت 
موقع الحادث. وقال المتحدث إن المصابين 
في العشرينات من العمر وحالتهما مستقرة.

في غضون ذلك، أطلق الجيش اإلسرائيلي 
الحافات  محطة  في  فلسطيني  على  النار 

بالقدس بذريعة تنفيذ عملية طعن.
وأصيب المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في 

القدس بجراح خطيرة.

المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادةنجاح تجربة إطالق صاروخ كروز في كوريا الشمالية

القدس المحتلة ـ وكاالت

كابول ـ وكاالت : تبرأ المتحدث باسم حركة طالبان،  «
محمد نعيم، أمس اإلثنين، من تقارير تحدثت 

عن إيواء الحركة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري في أفغانستان. وقال المتحدث باسم 

حركة طالبان لوكالة “سبوتنيك” إن تلك األنباء “ال 
عالقة لها بالحقيقة”. وكان القائم بأعمال جهاز 
االستخبارات المركزية األميركي السابق، مايكل 

موريل، أعلن في وقت سابق، أن الظواهري يعيش 
في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه. وعاد 

الظواهري إلى الواجهة ثانية بعد ظهوره في مقطع 

مصور السبت الماضي، تزامنًا مع الذكرى الـ 20 
لهجمات 11 سبتمبر التي روعت الواليات المتحدة 
العام 2011 مخلفة نحو 3 آالف قتيل، إثر أشهر من 

الشائعات التي تحدثت عن احتمال وفاته. وكان 
المتحدث باسم طالبان، محمد سهيل شاهين، 

أكد السبت الماضي، أن الحركة تعهدت في الدوحة 
خالل المفاوضات األفغانية أنها لن تسمح بتواجد 
أي مركز لجمع األموال أو تدريب أو تجنيد لعناصر 

القاعدة. كذلك، قال إن الحركة لن تسمح أبدا 
باستخدام األراضي األفغانية ضد أي دولة أخرى.

طالبان تتبرأ من القاعدة: “لم نوفر ملجأ للظواهري”

أيمن الظواهري
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يعرض في “سينكو” هذه األيام 
الفيلم المصري الجديد “30 

مارس”. وتدور قصة الفيلم في 
إطار من ”السيكو دراما“ حول 

بطل لديه مرض نفسي ما، يتم 
اتهامه في جريمة ما حدثت 

يوم 30 مارس، ما يجعله رحلة 
إلثبات براءته وذلك في إطار 

من اإلثارة والتشويق.

يستعد النجم أحمد عز للسفر خارج مصر، بإحدى الدول 
األوروبية، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية من فيلمه 
الجديــد “كيــرا والجن”، أمــام كاميرات المخــرج مروان 
حامــد، وهو العمل المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد 

تحمل االسم نفسه، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، 
ويتم فيه تجســيد شخصيات “كيرا والجن” بحسب الرواية. 

ويقــول عنه “عز”: إنه تجربة مميزة، وســتكون مفاجأة لجمهوره، خصوًصا أن 
العمل مع المخرج مروان حامد الذي يمثل مدرسة صعبة.

تســتعد النجمة العراقيــة رحمة ريــاض إلحياء حفل 
غنائــي ضخم في المملكة العربية الســعودية وذلك 
يوم 16 ســبتمبر الجاري، بمشــاركة الفنان المصري 
رامــي جمــال ضمــن مهرجانــات الظهران اكســبو، 

وبرعاية الهيئة العامة للترفيه لتقديم جديد األغاني.
من جهــة أخرى، تواصــل النجمة العراقيــة رحمة نجاح 

أغنيتها التي حملت عنوان “الكوكب”، التي تخطت 22 مليون مشاهدة عبر 
قناتها الرسمية على “يوتيوب” رسميا.

تحقــق النجمة بلقيــس فتحي نجاًحا تلــو اآلخر بفيديو 
كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان “دبلوماسي”، 
ونشــرت مقطع فيديو مــن الكليب عبر حســابها على 
“االنســتغرام”.  وكتبــت بلقيــس “دبلوماســي تحقق 

قرابة 7 ماليين مشــاهدة ومازالت في الترند العربي بعد 
مــرور أســبوعين على اإلطــالق.. من كلمــات وألحان عزيز 

الشــافعي.. وتوزيع جــالل حمداوي وإخراج علي أبو طالــب”. وتواصل األغنية 
تصدر الترند على “يوتيوب” واليوم تحتل المركز 30.

بلقيس تواصل نجاح “دبلوماسي”رحمة رياض في الدمامعز مع مروان حامد

انطلقت في إمارة أبوظبي، عمليات تصوير الفيلم الكوميدي السعودي “بكل 
ســرور”، للمخــرج رائــد التميمــي ومن إنتاج شــركة األشــمل، وســيعرض قريًبا 
فــي دور الســينما الســعودية. ويســتهدف الفيلــم شــريحة اجتماعية منتشــرة 
كثيًرا في عالمنا العربي، يتخذ أفرادها من السوشــال ميدًيا مصدًرا الســتقاء 
المعلومــات دون التأكــد مــن دقتهــا. وأكــد مخرج العمــل رائد التميمــي أهمية 
الفيلــم مــن جميع النواحي، معتبًرا أن الطريقة التي طرحت فيها الفكرة أبرز 

ما يميز هذا العمل.

خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
كوميـــدي  بشـــكل  العمـــل  “يتحـــدث 
خفيـــف عـــن معانـــاة فئـــة معينة من 
أخيـــًرا،  ظهـــرت  العربـــي،  المجتمـــع 

وانتشرت بشكل واسع للغاية”.
وأوضـــح أن “هـــذه الشـــريحة تضـــم 
أيـــة مهنـــة  أن  يعتقـــدون  أشـــخاًصا 
أصبحـــت بمتنـــاول اليـــد مـــن خالل 
السوشـــال ميديـــا. ويتصـــورون أنـــه 
مـــن الممكـــن أن يتعلمـــوا كل شـــيء 
عـــن طريـــق اليوتيـــوب وغيـــره مـــن 
وســـائل التواصل، ونقـــل المعلومات 
وتطبيقهـــا على أرض الواقع دون أي 

معلم”.
وتابـــع “ســـلطنا الضـــوء علـــى هـــذه 
الشـــريحة من خالل شـــخصية شاب 
سعودي اسمه سرور، يدخل المدينة 
ويـــرى تناقضـــات، فيحـــاول تطبيق 
مـــا تعلمه مـــن اليوتيـــوب على أرض 

الواقع، فيورط نفسه باستمرار”.
واختتـــم “الفيلـــم كوميـــدي بســـيط، 
يحمـــل فكـــرة جميلة تصل بســـهولة 
اإلخـــراج  أدوات  أن  كمـــا  للجميـــع، 
بسيطة ببساطة الفكرة الكوميدية.. 
أهـــم ما يميزه تقديم فكرة لم تطرح 
بشـــكل واســـع حتـــى اآلن، وبطريقة 

مختلفة جذرًيا”.
من جهتـــه، أبـــدى الممثل الســـعودي 
طـــارق الحربي ســـعادته بالمشـــاركة 

فـــي الفيلم، مؤكـــًدا فـــي تصريحات 
خاصـــة، أن فكـــرة العمـــل وطريقـــة 
للغايـــة.  مميزتيـــن  كانتـــا  طرحـــه 
وأضـــاف “يحكي الفيلم قصة شـــاب 
قـــروي يدعـــى ســـرور، انتقـــل للعمل 
دوامـــة  فـــي  ودخـــل  المدينـــة،  فـــي 

الحياة بســـبب تغير كل شيء حوله، 
يتصرف الشـــاب على الســـليقة دون 
مبـــررة  تصرفاتـــه  فتغـــدو  خبـــث، 
وحســـنة النية، فتتقبله األســـرة بكل 

سرور”.
وتابـــع “تجربة رائعة جـــًدا مع هؤالء 

النجـــوم والعامليـــن، وطاقـــم العمـــل 
والمخـــرج، أحيـــي الجميـــع، وأتمنى 
إعجـــاب  الفيلـــم  ينـــال  أن  وأتوقـــع 
عمـــل  وأنـــه  خصوصـــا  الجميـــع، 
كوميـــدي الطابـــع، وخفيـــف مطروح 

دون تكلف أو تصنع”.
ويشـــارك فـــي العمـــل من الســـعودية 
مجموعة من نجوم السعودية منهم 
“طـــارق الحربـــي، ريما، بريفـــان عبد 
الرحمن، محمد شامان، بندر خضير، 
عمران العمـــران، عبـــدهللا قحطاني، 
فـــوزي المتعـــب ونور حســـين”، ومن 
اإلمـــارات الفنـــان والمخـــرج عبدهللا 

الجنيبي وآالء شاكر.

الدرامــي  المسلســل  األصيلــة   ”OSN“ إنتاجــات  أحــدث  مــن 
.”OSN Streaming“ الكوميدي “الوضع مستقر” على تطبيق

المطاردات  وتحتدم 
ــلـــو الـــمـــواقـــف  وتـــحـ
ــة مــع  ــ ــدي ــ ــي ــومــ ــكــ ــ ال
الــدرامــي  المسلسل 
الـــمـــصـــري “الـــوضـــع 
ــقــر”، ويــلــعــب  مــســت
في  الــبــطــولــة  دور 
ــمــســلــســل نــخــبــة  ال
مــــــن الـــمـــمـــثـــلـــيـــن 
ــن  ــ ــي ــ ــدي ــ ــي ــومــ ــكــ ــ ال
ــيــن في  ــمــوهــوب ال
أبرزهم  من  مصر، 
ــنـــصـــور  خـــــالـــــد مـ
ألفونس  وشـــادي 
وســــــيــــــد رجـــــب 
سيف  وشــيــمــاء 
واإلعــــــالمــــــيــــــة 
وعارضة األزياء 

إنجي كيوان، ومن إخراج وائل فرج. 
ويلقي المسلســـل نظرة ســـاخرة وخفيفة علـــى مغامرات رجال 
األمـــن والمجرميـــن. كما يتســـم ببســـاطة مميزة تجعـــل حلقاته 

التي تبلغ مدة الواحدة منها 30 دقيقة ممتعة للمشاهدين.
ويســـرد المسلســـل قصـــة رجال األمن فـــي مهمـــة مراقبة داخل 
سيارتهما بانتظار األوامر أثناء عملية كبيرة لضبط الممنوعات، 
ليتضح لهما أنهما سيقضيان مًعا وقًتا أطول مما كانا يتخيالن. 
وفـــي هـــذه األثنـــاء، ينتظر مروجا مخـــدرات واقعـــان في غفلة 
تامـــة عن التطورات الجارية حولهما، إشـــارة ما لبدء عمليتهما. 

ويجدون أنفسهم في مآزق تفيض بروح الدعابة.

:”OSN“ من إنتاجات
مسلسل “الوضع مستقر”

tariq_albahhar

بمهرجـــان  التحكيـــم  لجنـــة  أعلنـــت 
البندقية الســـينمائي أخيرا، أحد أقدم 
مهرجانـــات الســـينما فـــي العالـــم، فـــي 
احتفال كبير ختام أيام المهرجان الذي 
بدأت فعالياته من 1 سبتمبر بفينيسيا 
الساحرة. وتم اإلعالن عن فوز النجمة 
بينلوبـــي كـــروز بجائزة أفضـــل ممثلة 
لهـــذا العـــام لدورها في فيلـــم المخرج 
Par� “اإلسباني الكبير بدرو ألمودوفار 
allel Mothers”، الـــذي تـــدور أحداثـــه 
حـــول امرأتيـــن علـــى وشـــك الـــوالدة 
في المستشـــفى، وتخوضـــان التجربة 
بمخاوفهـــا وإرهاقهـــا وتواجهان بعض 
النـــدم علـــى التجربـــة. ومـــن المرتقب 
أن يبـــدأ عـــرض الفيلـــم فـــي الصـــاالت 
اإلســـبانية في سبتمبر الجاري، من ثم 

العالمية.
 ”l ‘v’nement“ وفـــاز الفيلـــم الفرنســـي
بجائـــزة األســـد الذهبي، التـــي تنافس 
عليها 21 فيلما هذا العام في عروضها 
إخـــراج  مـــن  وهـــو  األولـــى،  العالميـــة 
فـــي  اودري ديـــوان. وتـــدور أحداثـــه 
الســـتينات عـــن اإلجهاض بطـــرق غير 

قانونيـــة. وفاز الممثـــل الفلبيني جون 
اكريـــال بجائزة أفضـــل ممثل عن دوره 
On the Job: The Miss� “فـــي فيلـــم 
ing 8”، أما جائزة لجنة التحكيم، ففاز 
بها المخرج اإليطالي باولو ســـورنتينو 
 .”the hand of god“ فيلمـــه  عـــن 
وذهبـــت جائزة األســـد الفضي ألفضل 
مخـــرج، المخرجـــة النيوزيلندية جين 
 The Power of the“ كمبيون لفيلمهـــا

.”Dog
وانطلـــق “البندقية الســـينمائي” بعودة 
إجـــراءات  وســـط  هوليـــوود  نجـــوم 
المهرجـــان  ألـــزم  إذ  وقائيـــة مشـــددة، 
المشـــاركين والحضـــور إلبـــراز بطاقـــة 
تثبـــت الخلـــو مـــن الفايـــروس، وقـــال 

مديـــر المهرجان ألبرتـــو باربيرا لوكالة 
رويتـــرز “الجميـــع متحمســـون للعودة، 
ولالنطالق من جديد، ولعرض األفالم 
التـــي ظلت على األرفـــف لعام ونصف 
العام بل ربما عامين”. وافتتح المخرج 

اإلســـباني بيدرو ألمودوفـــار المهرجان 
بعـــرض فيلمه “باراليـــل مازرس”، ومن 
بيـــن األفـــالم األخـــرى التـــي عرضـــت 
للمنافســـة فيلم “سبنسر”، الذي تجسد 
فيـــه كريســـتين ســـتيوارت شـــخصية 

األميرة ديانا.
وكان للحضـــور العربي هـــذا العام دور 
كبير في المشـــاركة واالســـتفادة، فقد 
أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولـــي عن مواصلـــة تعاونه مع هيئة 
المواهـــب  وتطويـــر  لدعـــم  األفـــالم 
الســـعودية، إذ تـــم ابتعـــاث 8 مواهـــب 
ســـعودية لمرافقة وفده المشـــارك في 
فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من 
المهرجان. وشـــارك العديد من النجوم 
واإلعالمييـــن في المهرجـــان، أبرزهم: 
اإلعالميـــة رايـــا أبـــي راشـــد، الممثلـــة 
الســـعودية فاطمـــة البنـــوي، ياســـمين 
صبـــري، مهيـــرة عبدالعزيـــز، واألردنية 

صبا مبارك وتارا عبود وغيرهم.

فيلم فرنسي عن اإلجهاض يفوز بـ “األسد الذهبي” في “البندقية السينمائي”

انطالق تصوير الفيلم السعودي “بكل سرور” في إمارة أبوظبي

هذه الئحة للفائزين هذا العام في إكرام مؤمن من إيطاليا

المسابقة السينمائية األوروبية الكبيرة:

األسد الذهبي ألفضل فيلم: “ليفنمان”  «
للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري 

ديوان.

األسد الفضي - جائزة لجنة التحكيم الكبرى:  «
“ذي هاند أوف غاد” )ايه ستاتا ال مانو دي ديو( 

لباولو سورنتينو )إيطاليا(.

األسد الفضي - جائزة أفضل إخراج: “ذي باور  «
أوف ذي دوغ” لجين كامبيون )نيوزيلندا(.

أفضل أداء لممثلة: بينيلوبي كروز عن دورها  «
في “مادريس باراليالس” لبيدرو ألمودوفار 

)إسبانيا(.

أفضل أداء لممثل: جون أرسيال عن دوره في  «
“أون ذي جوب: ذي ميسينغ إيت” إلريك ماتي 

)الفلبين(.

جائزة مارتشيلو ماستروياني ألفضل موهبة  «
واعدة: فيليبو سكوتي عن دوره في “ذي هاند 

أوف غاد” لباولو سورنتينو )إيطاليا(.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: “إيل بوكو”  «
لميكيالنجلو فرامارتينو )إيطاليا(.

جائزة أفضل سيناريو: ماغي جيلينهال عن “ذي  «
الست دوتر” )الواليات المتحدة(.

لجنة تحكيم المهرجان فريق الفيلم العربي أميرة الوفد السعودي بالمهرجان 

بينيلوبي كروز وبيدرو ألمودوفارفيلم ليفنمان يروي قصة امرأة تجهض سرا
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اتحاد اليد

التقـــى رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكرة اليد علي إســـحاقي بمجلس 
برئاســـة  التضامـــن  نـــادي  إدارة 
محمـــد الفردان وبحضـــور أعضاء 
إدارة االتحـــاد، وذلـــك فـــي مجمع 

الصاالت بأم الحصم.
وتـــم خـــال اللقـــاء التطـــرق إلـــى 
العديـــد من المواضيـــع ذات الصلة 
بلعبة كـــرة اليد وعن اســـتعدادات 
نـــادي التضامـــن للموســـم الجديد، 
حيث أشاد رئيس االتحاد بالجهود 
المبذولـــة مـــن قبـــل إدارة النـــادي 
فـــي تطوير النشـــاط الرياضي في 
النجـــاح  متمنيـــًا  األلعـــاب،  جميـــع 

فـــي  اإلدارة  لمجلـــس  والتوفيـــق 
عملها في الفترة الحالية.

الجوانـــب  الجانبـــان  ناقـــش  كمـــا 
المتعلقـــة باالســـتعدادات الجارية 
قـــرب  مـــع   2022 /2021 لموســـم 
انطـــاق مســـابقات دوري الدرجة 
بعـــد  العمريـــة  والفئـــات  األولـــى 
التوقـــف الطويـــل بســـبب جائحة 
اإلجـــراءات  وعـــن  كورونـــا، 
واالحتـــرازات التـــي ســـيقوم بهـــا 
تأميـــن  أجـــل  مـــن  اليـــد؛  اتحـــاد 
الصحيـــح  بالشـــكل  المســـابقات 
التعليمـــات  وفـــق  والمناســـب 

الرسمية بالمملكة.

اتحاد اليد يلتقي إدارة نادي التضامن

الطائـــرة  للكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  تلقـــى 
الخسارة األولى في نهائيات بطولة آسيا الـ 21 التي 
تحتضنهـــا اليابان حتى 19 ســـبتمبر الجـــاري بعدما 
ُهـــزم من نظيره اليابانـــي صاحب األرض والجمهور 
بنتيجـــة 3/2 فـــي المواجهـــة التـــي جمعتهمـــا أمس 
على صالة “تشيبا بور آرينا” ضمن منافسات الجولة 

الثانية ولحساب المجموعة األولى من البطولة.
وانتهـــت نتائـــج األشـــواط الثاثة بالنتائـــج 23/25، 
عرضـــا  منتخبنـــا  وقـــدم   ،25/16  ،25/23  ،25/17
متميـــزا قارع مـــن خالـــه اليابانيين وفاز بالشـــوط 
األول بجـــدارة وكان ندا عنيدا تحت قيادة المدرب 

البرازيلي ماركو انتونيو.
وقـــدم منتخبنـــا نفســـه بصـــورة جيدة أمـــام اليابان 
حظـــوظ  ومازالـــت  اآلســـيوي  التصنيـــف  متصـــدر 
األحمـــر قائمـــة فـــي بلـــوغ دور الثمانيـــة، إذ تتصدر 

اليابـــان المجموعة بـ 6 نقـــاط يليها منتخبنا 3 نقاط 
متفوقـــا على قطـــر 3 نقاط بفارق األشـــواط والهند 

في المركز األخير برصيد خال من النقاط.
وســـيلتقي منتخبنا اليوم الثاثاء أمام قطر الساعة 

م   12:00( البحريـــن  مملكـــة  بتوقيـــت  صباحـــا   6
بتوقيت طوكيو(، وستحدد المواجهة هوية الفريق 

الصاعد برفقة اليابان إلى دور الثمانية.
ولعـــب منتخبنـــا بالتشـــكيلة المكونـــة مـــن محمـــود 

وعلـــي   )4( بمركـــز  يعقـــوب  ومحمـــد  عبدالواحـــد 
إبراهيـــم بمركز )2( وعلـــي الصيرفي وعباس الخباز 
بمركز )3( مع صانع األلعاب محمود حســـن والليبرو 
حســـين عبـــدهللا، فيمـــا أشـــرك الحقـــا ناصـــر عنـــان 

بـــدال من محمد يعقـــوب ومحمود العافيـــة بدال من 
محمود حســـن. وأحرز منتخبنـــا 81 نقطة من بينها 
50 نقطـــة من الهجـــوم من أصل 103 محاوالت، و5 
نقـــاط مـــن البلوك من أصـــل 50 محاولـــة، ونقطتين 
مـــن اإلرســـال مـــن أصـــل 82 محاولة وهو مـــا يظهر 
تراجـــع أداء منتخبنـــا على مســـتوى حوائـــط الصد 
تحديـــًدا فـــي اللقـــاء. ويعتبر الاعب علـــي إبراهيم 
أفضل مســـجل في اللقاء بعد تحقيقه 18 نقطة من 
بينها 17 نقطة من الهجوم ليكون الاعب األبرز في 
تخليص الكرات عن طريق الضرب الســـاحق، ويليه 
ثانيـــا الاعب علـــي الصيرفي الذي أحـــرز 12 نقطة 
من بينها 11 نقطة في الهجوم ونقطة من اإلرسال، 
فيمـــا يأتـــي الاعب عباس الخباز ثالثـــا بعدما حقق 
7 نقـــاط وناصـــر عنـــان رابعا 6 نقـــاط، ومحمد عنان 
ومحمـــد  عبدالواحـــد  ومحمـــود  نقـــاط،   5 خامســـا 

يعقوب 4 نقاط لكل منهما.

ــا ــي ــي بـــكـــأس آس ـــانـ ـــث ــوغ الـــــــدور ال ــلـ ــبـ ــر لـ ــه قـــطـ ــ ــواج ــ ــرة ي ــ ــائ ــ ــط ــ أحـــمـــر ال

منتخبنـــا يخســـر مــن اليــابـــان بــأداء قـــوي
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أشــاد بفوز الفريق وتصدر المجموعة الرابعة للدوري اإلسباني

ناصر بن حمد: مسيرة قرطبة مبعث للتفاؤل وتحقيق األهداف

أعـــرب ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته باالنتصار الثانـــي الذي حققه 
بالرئاســـة  اإلســـباني  قرطبـــة  نـــادي 
اإلســـباني  الـــدوري  فـــي  البحرينيـــة 
للدرجـــة الثانيـــة علـــى فريـــق قاديش 
ب بثاثـــة أهـــداف مقابـــل هـــدف في 

األسبوع الثاني من الدوري.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
علـــى  يســـير  الفريـــق  أن  خليفـــة  آل 
خطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف 
النـــادي فـــي الموســـم الحالـــي بعـــد أن 
نجح في ترجمة عـــدة أهداف لإلدارة 
فـــي الموســـم الماضـــي، مبينـــًا ســـموه 
أن الفريـــق قادر علـــى مواصلة تقديم 
الـــدوري  فـــي  المميـــزة  المســـتويات 

ومواصلة حصد النقاط.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن المتتبـــع لمســـيرة نـــادي 
قرطبة اإلســـباني يدرك تمامًا ما وصل 
إليه الفريق مـــن تطور ملحوظ، حيث 
إن الفريق حريص على ترجمة أهداف 
اإلدارة، مشيدًا سموه بحرص الاعبين 

على تقديم أفضل المستويات.
وتمنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيق والنجـــاح للفريق 
فـــي الفترة القادمـــة ومواصلة تحقيق 
المنافســـة  ســـبيل  فـــي  االنتصـــارات 

القوية على الصعود. 

وتمكـــن فريـــق قرطبـــة مـــن تحقيـــق 
التوالـــي، حيـــث  الثانـــي علـــى  فـــوزه 
فـــاز علـــى قاديـــش ب بثاثـــة أهداف 
مقابـــل هـــدف فـــي األســـبوع الثانـــي، 
رافعـــًا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة 

المجموعة الرابعة.

المكتب اإلعالمي:

لقطة لفريق قرطبةسمو الشيخ ناصر بن حمد

تأهـــل العـــب منتخبنا الوطني للســـنوكر حبيب صباح إلى 
دور الــــ 16 للبطولـــة اآلســـيوية للســـنوكر والمقامـــة حالًيـــا 
في العاصمة القطرية الدوحة وتســـتمر حتى 16 ســـبتمبر 
الجـــاري. وجاء ذلك بعدما قدم حبيب مســـتويات ونتائج 
قويـــة من خـــال المجموعة التي وقع فيهـــا، حيث اعتلى 
صـــدارة المجموعة بثاثة انتصارات، اســـتهلها على العب 
الســـعودية بنتيجة )1/4(، ثم العـــب منغوليا )0/4( وأخيًرا 

العب فلسطين )0/4(.
وبحسب نظام البطولة اآلسيوية، فإن حبيب الذي تصدر 
المجموعـــة، ضمن التأهل المباشـــر لمرحلـــة اإلقصاء، فيما 
ســـيخوض صاحـــب المركز الثانـــي مواجهـــات أخرى قبل 

الوصول لتلك المرحلة.
كما شـــارك العب منتخبنا اآلخـــر حامد ضيف في البطولة 
ذاتهـــا، وقد خرج من المنافســـات بعد تعرضه لخســـارتين 
أمـــام العب قطـــري وآخر أفغاني، فيما حقـــق فوًزا وحيًدا 

أمام العب لبناني. 
ويشارك في البطولة اآلسيوية 42 العبا يمثلون 19 دولة، 

وقد تم تقســـيم الاعبين إلـــى 10 مجموعات، يتأهل منها 
صاحبـــا المركزيـــن األول والثانـــي، لتبـــدأ بعدهـــا المراحل 

المهمة والحساسة التي تلعب بنظام إخراج المغلوب.
ودون شـــك، أن اآلمـــال البحرينيـــة معقـــودة علـــى نجـــم 
منتخبنـــا حبيب صباح فـــي الظهور القوي الذي يؤهله كما 
هـــو معهـــود في الوصـــول للمراحـــل المتقدمة والمنافســـة 

عليها، وخصوًصا أنه يمتلك كل مقومات ذلك.

حبيب صباح

بسط سيطرته بمجموعته وحقق ثالثة انتصارات متتالية
حبيب يتأهل لدور الـ 16 لبطولة آسيا للسنوكر

اللجنة اإلعالمية

اختتم االتحـــاد البحرينـــي للتنس بطولة 
2021م، حيـــث  للموســـم  العـــام  الـــدوري 
فريقـــي  بيـــن  النهائيـــة  المبـــاراة  أقيمـــت 
علـــى   )1( والداخليـــة  ماســـتر  أســـكوبا 
ماعب اتحاد التنس بجامعة بوليتكنيك 
البحريـــن وســـط حضور جماهيـــري كبير؛ 
رئيـــس  يتقدهـــم  الفريقيـــن  لتشـــجيع 
التنـــس  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
وزارة  وضبـــاط  منتســـبي  مـــن  وعـــدد 
الداخليـــة فـــي أجـــواء رياضيـــة مثاليـــة، 
حيـــث ســـعى العبـــو الفريقيـــن لتحقيـــق 

الفوز بكأس البطولة.
واتســـمت المباريـــات بالحماســـة والندية 
والمنافســـة الشـــديدة وتقارب المســـتوى 
واألداء الجيد حتى بلغت النتيجة 4/4 إال 
أن العبـــي الداخلية كانـــوا مصممين على 
الفوز وحســـنوا من أدائهم وأنهوا المباراة 
لصالحهـــم بنتيجـــة 5/4 وليتـــوج الفريـــق 

بطـــا للـــدوري 2021م، وأدار المباريـــات 
طاقم حكام ومراقبون بحرينيون بقيادة 

الحكم الدولي أحمد محمد الحواج.
وبعد المباريات، تفضل الشيخ عبدالعزيز 
بن مبارك الخليفة وأعضاء مجلس إدارة 
الفـــرق  علـــى  الجوائـــز  بتوزيـــع  االتحـــاد 
الفائزة، بدءا بفريق )بلو برذر( الحائز على 

المركـــز الثالث والميداليات البرونزية، ثم 
فريق )أســـكوبا ماســـتر( في المركز الثاني 
والـــكأس والميداليـــات الفضيـــة، وتقـــدم 
رئيـــس فريـــق الداخليـــة )1( الحائـــز على 
البطولـــة  كأس  الســـتام  األول  المركـــز 
ـــَد الاعبـــون  وكأس أخـــرى للفريـــق، وتقلَّ

الميداليات الذهبية.

جانب من التتويج

ــس ــة للتنـ ــام بطولـ ــى ختـ ــس رعـ ــاد التنـ ــس اتحـ رئيـ
فريق وزارة الداخلية )1( بطل دوري العام

علي مجيد

حسن علي

علي ابراهيم تألق أمام اليابانأداء رجولي للمنتخب أمام اليابان 

ناصر بن حمد: الفوز تتويج لجهود ومسيرة البحرين 
ـــرق ـــا للط ـــب أوروب ـــى لق ـــي عل ـــوني كولبريل ـــدراج س ـــول ال ـــاد بحص أش

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
فيكتوريـــوس  البحريـــن  فريـــق  أن 
للدراجـــات الهوائية عامـــة فارقة في 
التمثيـــل والترويـــج لمملكـــة البحريـــن 
فـــي المحافـــل العالميـــة ويترجم رؤى 
حضرة صاحـــب الجالة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه فـــي تحقيق الرؤية 
االقتصادية للمملكة “2030” واستغال 
الجانـــب الرياضي الذي يعتبـــر عنصرًا 

أساسيًا في إبراز الترويج للمملكة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة أن فوز دراج الفريق ســـوني 

كولبريلـــي بالمركـــز األول فـــي بطولـــة 
أوروبا للطرق يجسد مكانة الفريق في 
مشـــاركاته األوروبية المتعددة، والتي 

ســـجل فيهـــا نجاحـــات كبيـــرة وحصد 
علـــى العديـــد من األلقـــاب، كما أن لقب 
بطولـــة أوروبـــا للطـــرق يتـــوج جهـــود 

الفريق طوال الفترة الماضية.
وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن فريق البحرين فيكتوريوس 
للدراجـــات ضـــرب أروع األمثلـــة فـــي 
المحافـــل  فـــي  المملكـــة  اســـم  إبـــراز 
األوروبيـــة طوال الفتـــرة الماضية عبر 
صعـــوده علـــى منصـــات التتويـــج فـــي 
عـــدة بطوالت، وهـــو ما يؤكـــد الجهود 
الفريـــق متمثلـــة  بذلهـــا  التـــي  البـــارزة 
بالدراجين والجهازين الفني واإلداري. 
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بجهود الدراج سوني كولبريلي 
يمتلكهـــا،  التـــي  العاليـــة  واإلمكانـــات 
متمنيـــًا ســـموه للفريـــق دوام التوفيق 

والنجاح.

المكتب اإلعالمي:

سوني كولبريليسمو الشيخ ناصر بن حمد 



 سموه: نادي المحرق 
عراقة وتاريخ وإنجازات 

كبيرة ساهمت في 
النهضة الرياضية 

Sports@albiladpress.com
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خالـــد بــــن حمـــد يـزور نـاديي المحـرق والحالـــة
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرارا لـــــــــــــزيـــــــــــــارات ســــــــمــــــــوه لــــــــأنــــــــديــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة

يواصل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، زياراتـــه الميدانيـــة لألنديـــة 

الوطنية.
 حيث قام سموه يوم “االثنين” الموافق 
13 سبتمبر 2021، بزيارة لنادي المحرق 
ونـــادي الحالـــة، وذلـــك في إطـــار النهج 
الـــذي رســـمه ســـموه لتعزيـــز التواصـــل 
مع الجهـــات الرياضية، مـــن أجل تنفيذ 
فـــي  تســـهم  التـــي  والبرامـــج  الخطـــط 
االرتقـــاء بمســـتوى األلعـــاب الرياضيـــة 
ومنتســـبيها، على الشـــكل الذي يتوافق 
مع سياسات الهيئة العامة للرياضة، في 
سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد 

من النجاحات في الرياضة البحرينية.
وشـــهدت هـــذه الزيـــارة حضـــور ســـمو 
نائـــب  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس 
د.  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن صادق عسكر. 
والتقى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة خـــال الزيـــارة، برئيـــس نـــادي 
المحـــرق معالي الشـــيخ أحمـــد بن علي 
آل خليفة، ورئيس نادي الحالة ســـعادة 
الســـيد هشام عبدالعزيز العوضي وعدد 

من أعضاء الناديين. 
وثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها 
النادييـــن، مـــن خـــال إقامـــة الفعاليات 
واحتضان الشـــباب من مختلف األعمار 
فـــي الفـــرق الرياضيـــة والمشـــاركة في 
المســـابقات المحليـــة، و تمثيـــل مملكـــة 
البحرين في مختلف البطوالت، مشيدا 
سموه باإلنجازات التي حققها الناديين، 
حاثا ســـموه على مواصلة العمل بهدف 
االرتقاء بمســـتوى األلعاب والرياضيين 
على الشـــكل الذي يســـهم في اســـتمرار 
الجهـــود فـــي دعـــم الديمومـــة التنموية 

بالقطاع الرياضي. 

واســـتمع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 

آل خليفـــة إلـــى إيجاز مـــن رئيس نادي 

المحـــرق ورئيـــس نـــادي الحالـــة، حـــول 
يســـعى  التـــي  المســـتقبلية  الخطـــط 
اســـتمرار  لضمـــان  لتنفيذهـــا،  النادييـــن 
الكـــوادر  تطويـــر  بهـــدف  الجهـــود 
االداريـــة والفنيـــة ورفع مســـتوى الفرق 
ومنتسبيها، لضمان المشاركة الحقيقية 

في بناء وتقدم القطاع الرياضي. 
وقال ســـموه: “ســـعداء بزيارتنـــا لناديي 
المحـــرق والحالـــة، فالمحـــرق بعراقتـــه 
وأصالتـــه وتاريخـــه الممتـــد منـــذ عـــام 

التـــي  الكبيـــرة  باإلنجـــازات  و   1928
حققتهـــا في مختلف األلعاب الرياضية، 
قد ساهم وبشكل واضح في بناء نهضة 
الرياضـــة البحرينيـــة. ونشـــيد بالعطـــاء 
الكبير لنـــادي الحالة وما قدمه للرياضة 
من أجيال ســـاهمت فـــي خدمة تطوير 
الحركـــة الرياضيـــة”، مقدرا ســـموه دور 
الجميع فـــي النهوض بالقطاع الرياضي 
بالمملكة، مشـــيرا ســـموه إلى أن األندية 
شـــريك رئيســـي في تنمية وتطوير هذا 

القطـــاع، متطلعا ســـموه لمواصلة دعمه 
االرتقـــاء  بهـــدف  لألنديـــة  ومســـاندته 

بعملها اإلداري والرياضي. 
مـــن جهتهما، قدم رئيـــس نادي المحرق 
معالي الشـــيخ أحمد بن علي آل خليفة، 
ورئيـــس نـــادي الحالـــة ســـعادة الســـيد 
الشـــكر  العوضـــي،  عبدالعزيـــز  هشـــام 
والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفـــة، مؤكديـــن أن زيـــارة ســـموه 
تعكس حرص واهتمام سموه على دعم 
الجهود بهدف مواصلة البناء والتطوير 
فـــي القطاع الرياضي إلحـــراز مزيد من 
النجاحـــات، معاهديـــن ســـموه للمضـــي 
قدمـــا نحـــو مواصلـــة العطـــاء لتحقيـــق 
كل ما من شـــأنه رفعة وازدهار الرياضة 

البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

األهلي والحالة يواجهان النويدرات وسماهيج
2022/2021 لــلــمــوســم  ــة  ــســل ال ــرة  ــك ل زيـــن  دوري  ــاح  ــت ــت اف

تفتتــح اليــوم )الثالثــاء( منافســات دوري زين لكرة الســلة للموســم الرياضــي 2022/2021 بإقامة 
مباراتين، إذ يلتقي في المباراة األولى الحالة مع ســماهيج في تمام الســاعة 5.30 مســاًء تعقبها 

مباراة األهلي والنويدرات عند الساعة 7.30 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

األربعـــاء  غـــٍد  يـــوم  المنافســـات  وتســـتكمل 
بمواجهتي سترة والمنامة والبحرين مع النجمة، 
وتختتم باليوم التالي بلقاء االتحاد مع المحرق. 
وســـيكون مدينـــة عيســـى خـــارج هـــذه الجولـــة 
الرفـــاع ســـيغيب عـــن الموســـم  إجبارًيـــا، فيمـــا 

الجاري بسبب تجميد اللعبة. 
الفـــرق المشـــاركة بطموحـــات  كالعـــادة، تدخـــل 
وآمـــال مختلفـــة عـــن بعضهـــا بحســـب إمكاناتها 
البشـــرية والفنية، وســـيكون الســـعي فـــي المقام 
األول نحـــو السداســـي المؤهـــل للمنافســـة علـــى 

المربع الذهبي ومنصة التتويج.
األهلـــي “حامـــل اللقـــب” وبطـــل الســـوبر األخيـــر 
يدخل اللقاء ولديه اســـتقرار تـــام في الجهازين 

الفنـــي والاعبيـــن، باإلضافـــة إلـــى صفقـــة نارية 
للغاية متمثلة في محمد كويد بجانب المحترف 
انتونـــي، وهـــذا مـــا يجعلـــه علـــى رأس القائمـــة 

المرشحة للحفاظ على األلقاب المحلية. 
لديـــه  النويـــدرات  فـــإن  األخـــرى،  الجهـــة  وفـــي 
تغييرات واسعة، وقد استعان بالمدرب الصربي 
دراغـــان “القديم الجديد”، ولديـــه بعض العناصر 
التي رحلت عنه، وسيعتمد في هذا الموسم على 
العناصر الشـــابة التي يمتلكهـــا بجانب المحترف 

األمريكي والكر.
وفـــي المبـــاراة األخرى، يدشـــن الحالة مشـــواره 
بقيادة مدربه الكويتي فيصل بورسلي، ويمتلك 
مجموعـــة مـــن العناصـــر الجيـــدة فـــي صفوفـــه، 

وقد عـــززه بالمحترف األمريكـــي ويليامز. وفي 
الجهـــة األخـــرى ســـماهيج، لديـــه اســـتقرار فني 
متمثل في المدرب علي كويد الذي يقود الفريق 
للموســـم الثالـــث متتالًيا، ومجموعـــة العبين من 
العناصر الشـــابة، دعمها ببعـــض العناصر المحلية 

والمحترف األمريكي مارتن.

اتحاد الكرة

زار رئيـــس وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
مقـــر  عيســـى،  مدينـــة  نـــادي  إدارة 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم. وحضر 
االجتمـــاع عضوا مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم عبدالرضا حقيقي 
العـــام  واألميـــن  الحمـــادي،  ومحمـــد 
لاتحـــاد البحريني لكـــرة القدم إبراهيم 

البوعينين.

االتحـــاد  اطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــال 
البحرينـــي لكرة القدم علـــى احتياجات 
فـــرق  نـــادي مدينـــة عيســـى وأوضـــاع 
اللعبة للموســـم الرياضي 2021-2022، 
إذ يأتـــي ذلك تنفيـــًذا لتوجيهات رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
في المتابعة المتواصلة لشؤون األندية 
األعضاء، ومساندتها لتعزيز دورها في 

منظومة كرة القدم البحرينية.

اتحاد الكرة يستقبل وفد نادي مدينة عيسى

اللجنة األولمبية

استقبل األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف 
السفير الكوري لدى مملكة البحرين Hae Kwan Chung بمقر 

اللجنة األولمبية بضاحية السيف.
ورحـــب النصـــف بالســـفير الكـــوري، مشـــيدا بعمـــق العاقـــات 
األخوية التي تربط البلدين الصديقين على مختلف األصعدة 
والمجـــاالت خصوصا في الجانب الرياضي وأهمية اســـتمرار 
ســـبل التعـــاون والتنســـيق بيـــن الجانبيـــن بما يخـــدم مصالح 

الطرفين.
وتنـــاول النصف مع الســـفير الكـــوري المشـــاركة األخيرة لكا 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 والتجربـــة 
االســـتثنائية لجميع الدول المشـــاركة في ظل جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، إذ أشـــاد النصـــف بالجهـــود التـــي تبذلهـــا كوريـــا 
على صعيـــد االرتقاء بالحركة الرياضيـــة وتحقيق اإلنجازات 

المتميزة للمنتخبات.
كمـــا بحـــث الطرفـــان تفعيـــل التعـــاون الثنائـــي المشـــترك في 
المجال الرياضـــي وأهمية تعزيز قنوات التواصل والتنســـيق 

بين الســـفارة الكورية في مملكة البحريـــن واللجنة األولمبية 
البحرينيـــة وفـــق القنوات الرســـمية المتبعة لتبـــادل الخبرات 
والتجـــارب الرياضيـــة، إذ أبـــدى الســـفير الكـــوري اســـتعداده 
لفتح آفاق التعاون لاستفادة من التجربة الكورية في بعض 
األلعـــاب الرياضيـــة كالتايكونـــدوا وبعـــض األلعـــاب األخـــرى، 
مشـــيدا بالمكانـــة المتطـــورة للرياضة البحرينيـــة واإلنجازات 

التي حققتها على المستوى اإلقليمي والقاري والعالمي.

 

أشــاد بالعالقات القوية والتنسيق بين البلدين الصديقين
النصف يستقبل السفير الكوري ويبحث معه التعاون الرياضي

اتحاد السيارات

اختتـــم كل من المتســـابقين المتميزيـــن إبراهيم المبارك 
 Toyota Gazoo وحســـن خليل مشـــاركتهما في بطولـــة
أقيمـــت  والتـــي   Racing Mena Digital Cup 2021
منافســـاتها في العاصمة األردنية عمان وذلك في الفترة 
مـــن 9 وحتى 12 من شـــهر ســـبتمبر الجـــاري بتحقيقهما 
العـــام  الترتيـــب  ضمـــن  والعاشـــر  التاســـع  المركزيـــن 

للمتسابقين.
وقدم كل من المبارك وخليل مستوى تنافسيا رائعا، حيث 
تأهل إبراهيم المبارك في تحدي الدول في المركز األول، 
وأنهى الســـباق في المركز الســـادس، وفي التصفيات فاز 
في األولى وخســـر فـــي الثانية، وفي اليـــوم الثاني تأهل 
في ســـباق النصف نهائي في المركز الثالث، وفي السباق 
النهائـــي أنهى المبارك ســـباقه في المركز الســـادس إال أنه 
أقصي للمركز التاســـع؛ بسبب مخالفة أعطيت له من قبل 
محكمي الســـباق. أما المتسابق حســـن خليل في السباق 
نصـــف النهائـــي، فحل رابعًا،  وفي الســـباق الختامي جاء 

فـــي المركز العاشـــر وهو المركز نفســـه الـــذي انطلق منه. 
وجاء توزيع المتســـابقين الذين بلغ عددهم 22 متســـابقًا 
علـــى مجموعتين، مجموعة A والتي شـــارك فيها حســـن 
خليـــل، والمجموعة الثانية B والتي شـــارك فيها إبراهيم 
المبارك، وتأهل المتســـابقان البحرينيان إبراهيم وحســـن 
للســـباق النهائـــي بعدمـــا حقـــق إبراهيـــم مركـــز االنطاق 

الثالث، وحسن مركز االنطاق العاشر.

حققــا المركزين التاســع والعاشــر فــي الســباق الختامي
المبارك وخليل يختتمان مشاركتهما ببطولة تويوتا

إبراهيم المبارك وحسن خليل

 سموه: نشيد بعطاء 
الحالة وما قدمه من 

أجيال أسهمت في 
خدمة الرياضة  

 سموه: نقدر 
دور األندية في 

النهوض بالقطاع 
الرياضي بالمملكة 

زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي المحرق

زيارة سموه لنادي الحالة

جانب من اللقاء

علي مجيد



الثانية، يعقبها بـ 3 أشهر النسخة الثالثة”.
وأضاف األمين العام رئيس اللجنة المنظمة 
للجائزة حسن كمال “نسعى لتطوير الفكرة 
فـــي الســـنوات المقبلـــة لتشـــمل عـــددا أكبر 
مـــن المؤسســـات، وتقديـــم الدعـــم لفئـــات 
أوسع من األســـر المحتاجة والمتعففة في 
جميع المجاالت الخيرية واإلنسانية، ومن 
هـــذا المنطلـــق كانـــت رؤية الوجيـــه فوزي 
لحـــث الجمعية علـــى تبني هذا المشـــروع؛ 
لكونه عمال إنســـانيا بحتا ومرتبطا بشـــكل 
أســـاس باإلنســـانية، وســـوف ننطلـــق إلـــى 

مجـــاالت أوســـع، منها علـــى ســـبيل المثال 
تكريم اإلعالميين والمؤسسات الصحافية 
والعامليـــن في مجال اإلعـــالم”. وعن عدد 
المشاركين، صرح كمال بأن النسخة األولى 
من الجائزة اســـتقبلت حجم مشاركة كبير 
فـــاق التوقعـــات، إذ وصـــل العـــدد إلى 700 
مشـــارك تقريبا، وبالنســـبة للجنـــة التحكيم 
تم اختيار أعضائها بشكل مهني متخصص 

ولهم خبرة واسعة في هذا المجال.
وأضـــاف “لقـــد حاولنـــا فـــي لجنـــة التنظيم 
أن يكـــون هـــذا الحفل الجميـــل متزامنا مع 

اليوم الدولي للعمـــل الخيري الذي يحتفي 
به العالم في الخامس من ســـبتمبر من كل 
عام. ال يســـعنا بهذه المناســـبة اإلنسانية إال 
أن نتقـــدم بالتهنئـــة إلـــى قيادتنا الرشـــيدة 
وعلى رأســـها عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى رئيس مجلس 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى عموم 
أهـــل البحريـــن”، مثنًيا على جهـــود الوجيه 
فـــوزي كانـــو وآل كانـــو الكـــرام فـــي رعاية 

المشروعات الخيرية واإلنسانية.

معايير االختيار

خالـــد  التحكيـــم  لجـــان  رئيـــس  وتحـــدث 
بومطيـــع عن معايير اختيـــار الفائزين قائاًل 
“تمـــت االســـتفادة مـــن الجائـــزة األميركيـــة 
األوروبيـــة  والجائـــزة  بالدريـــج(  )مالكولـــم 
)EFQM(؛ لكونهمـــا جائزتيـــن رائدتيـــن في 
آليـــات التقييـــم علـــى أســـس علميـــة، وتـــم 
وضـــع معاييـــر خاصـــة بالجوائـــز”. وأثنـــى 
بومطيـــع على عائلة كانـــو وعلى دورها في 
مجال المسؤولية االجتماعية وريادتها في 
البحريـــن والمنطقـــة في األعمـــال الخيرية 
التطوعيـــة.  بعـــد ذلـــك، ألقى األميـــن العام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
مصطفى السيد كلمة باسم المكرمين، شكر 
خاللها راعي الحفل ورئيس وأعضاء لجنة 
التنظيم، مثنيـــا على دور عائلة كانو الكرام 
في دعم مســـيرة العمل الخيري واإلنساني 
بمملكة البحرين. فيما ألقت الفائزة بالمركز 
األول بفـــرع القصيـــدة الخيريـــة الشـــاعرة 

نادية المالح قصيدة بالمناسبة.
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تكريم رئيس جمعية اإلصالح نيابة عن “كاف اإلنسانية” 

تكريم الطالبة زهراء محمد فرحان

تكريم خديجة محمد حسن

تكريم فيصل ميرزا

تكريم زينب علي عيسى

تكريم عائشة شهرزاد خان محمد

تكريم عبدالرحمن بديع مطهر

تكريم الجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد

الثالثاء 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 - العدد 4718

عدنـــان  محمـــد   -  1
العمري 

عدنـــان  مـــالك   -  2
العمري

3 - فاطمـــة عظيم 
محمـــد 

عظيم 

4 - عائشة شهرزاد خان محمد  
5 - زينة عدنان العمري  

6 - صديقة محمد طيب العوضي  
7 - رقية فواد عبده 

8 - عبدالرحمن بديع مطهر  
9 - زينب علي عيسى 

10 - عبدالرحمن حسان علي

الفائزون بجائزة المشروع الخيري المتميز

الفائزون بجائزة الفيلم المؤثر

الفائزون بجائزة الحديث الشريف

الفائزون بجائزة القصيدة الخيرية

الفائزون بجائزة القرآن الكريم

المحمود: انتخابات نزيهة التحاد مالك “أمواج” خالل 3 أشهر
المـــالك  التحـــاد  اإلداري  المديـــر  قـــال 
محمـــود  ”أمـــواج“  لجـــزر  المركـــزي 
المحمود، والذي عين قبل أيام من قبل 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري )ريـــرا(، أنه 
ســـلم خطته يوم أمس األول لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، إذ قامـــت األخيـــرة 
بالموافقـــة علـــى بنود الخطـــة، التي من 
شـــأنها حل مشـــكلة الخالفات المتعلقة 
بتشـــكيل اتحـــاد مـــالك )أمـــواج(،  فـــي 
حين أبدت تحفظهـــا على بعض البنود. 
وبيـــن أن الخطـــة التـــي اقترحهـــا علـــى 
)ريرا( ستســـتغرق نحو 3 أشهر من أجل 

التنفيـــذ، إذ تهـــدف فـــي نهايـــة المطاف 
انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة  إجـــراء  إلـــى 
الختيـــار أعضـــاء لمجلـــس إدارة اتحاد 
مـــالك جـــزر )أمـــواج( المركـــزي بشـــكل 
عادل وشفاف. وبين المحمود أنه جرى 
تشـــكيل فريق عمـــل مكون من 12 فردا 
مـــن مـــالك الوحـــدات في جـــزر )أمواج( 
لمباشـــرة تنفيذ الخطـــة، وتوزيعهم في 
لجان، حيث من المقرر أن يجتمع فريق 
العمـــل مع المالك األساســـي وممثل من 
)ريـــرا( مـــع ممثـــل نائـــب المنطقـــة خالد 
بوعنـــق اليوم، من أجـــل الحصول على 
المتطلبات تحتاجهـــا اللجنة من المالك 

الرئيـــس، مـــن أجـــل البدء في مباشـــرة 
عملهـــا. وبخصـــوص عـــدد الســـكان في 
الجـــزر والوحـــدات، أشـــار المحمود إلى 

أنـــه ليـــس لديه أرقـــام دقيقـــة ومؤكدة 
حتـــى اآلن بشـــأن المـــالك، ولكـــن هنـــاك 
تقديـــرات تشـــير إلـــى وجـــود نحـــو 25 
ألف قاطن للجـــزر ونحو 15 ألف وحدة 
ســـكنية ممن سيحق لهم التصويت في 

انتخابات اتحاد المالك المركزي.
وبيـــن أنه من بين أعمـــال الفريق حصر 
جميع مالك الوحدات وتوجيه الدعوات 
إليهـــم من أجـــل إجراء االقتـــراع. وأكد 
المحمـــود أن ســـكان الجـــزر متعاونـــون 
اشـــتراكاتهم  تســـديد  فـــي  ويرغبـــون 
للحصـــول علـــى الخدمات، وهـــي نقطة 

االستياء المثارة من قبل المالك.

“المركزي”: حل قضية 
صاحب شكوى “التأمين”

في  المنشورة  الشكوى  إلى  باإلشارة 
صحيفة البالد )العدد 4715 – الموافق 
تحت   )2021 11 سبتمبر  السبت  يوم 
ــوان “شـــركـــات تــأمــيــن تــتــأخــر في  عــن
الـــحـــوادث”،  بــعــد  الــســيــارات  معاينة 
ــح مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي  أوضــ
ــع صـــاحـــب الــشــكــوى  ــل مـ ــواصـ ــه تـ ــ أن
وبـــدوره  المعنية.  القضية  حــل  وتــم 
على  المصرف  الشكوى  شكر صاحب 

اهتمامه ومتابعته الشكوى وحلها.

علي الفردان

محمود المحمود

أقامــت جمعيــة البحرين الخيرية مســاء يوم االثنين الماضــي الحفل الختامي لجائزة 
أحمد بن علي كانو للتميز في العمل الخيري، تحت رعاية الوجيه فوزي بن أحمد كانو.

يقدمـــون  الذيـــن  إلـــى  الجائـــزة  وتمنـــح 
مشـــروعات وخدمـــات متميـــزة في قطاع 
العمـــل الخيـــري داخـــل مملكـــة البحريـــن، 
بدعم سخي من الوجيه فوزي أحمد كانو، 
وهي مقســـمة على 3 فئـــات، األولى بقيمة 
10 آالف دينـــار، والثانيـــة والثالثـــة تبلـــغ 
كل واحـــدة منهـــا 5 آالف دينـــار. والجائزة 
عبارة عن مكافآت مالية لدعم المؤسسات 
والجمعيـــات الخيريـــة واألفـــراد العاملين 
في القطاع الخيري التطوعي واإلنســـاني 

في مملكة البحرين.

تحفيز

وقـــال الوجيه فـــوزي كانو “نؤمـــن بالعمل 
التطوعي الخيري، ونسخر له كل إمكاناتنا 
إليماننـــا بأنـــه أســـاس تحضـــر المجتمعات 
ورقيها وُمساهمة فعلية واقعية في تنمية 
المجتمـــع، ومن خـــالل هـــذه الجوائز التي 
نأمـــل أن تكـــون ســـنوية، نســـعى لتحفيـــز 
المؤسســـات واألفراد علـــى بذل كل الجهد 
فـــي ســـبيل العمـــل التطوعـــي، واليوم هو 
حصاد النسخة األولى من الجائزة وخالل 
6 أشهر المقبلة سيكون االحتفال بالنسخة 

رئيس اللجنة المنظمة: 700 مشارك بالجائزة في نسختها األولى.. و20 ألف دينار إجمالي الجوائز

الوجيه فوزي كانو يتوج الفائزين بجائزة أحمد بن علي كانو للتميز الخيري

تكريم عضو لجنة التحكيم أمل الجودرعبداللطيف الشيخ وفوزي كانو ومصطفى السيد  سمير ناس وفوزي كانو

كانو مدليا بتصريح للزميلين هبة محسن ومحمد الساعي

تكريم عضو لجنة التحكيم المخرج أحمد المقلة

تكريم رئيس لجنة التحكيم

هبة محسن  | تصوير: رسول الحجيري

الفائزة بجائزة اإلبداع بفئة القصيدة 
الخيرية نادية المالح تلقي قصيدة 

الملكيـــة لألعمـــال  المؤسســـة   -  1
اإلنسانية 

2 - رضي صالح رضي 
3 - جمعية كاف اإلنسانية 

4 - الجمعيـــة البحرينيـــة لإلعاقـــة 
الذهنية والتوحد 

للثقافـــة  العاصمـــة  جمعيـــة   -  5
اإلسالمية

1 - جمعية إسكان جد حفص 
2 - الطالبة عال إبراهيم الحداد 

3 -  الطالبة حصة فيصل المالكي 
4 -  الطالبة زهراء محمد فرحان 

5 - الطالبة تولين مجدي عتيلي

1 - وضحة عبدهللا المهدي  
2 - أشرف سليم بودبوس  
3 - ميمونة عبدالرحمن أخوند  
4 - شيماء أحمد مثنى محسن 

5 - بشاير محمد زين أحمد  

6 - إيمان محمد الحيدري 
7 - خديجة محمد حسن 
8 - إسراء محمود سالم  

9 - رويدا حمدي عبدالحميد 
10 - ريم يوسف أحمد

أحمـــد  ناديـــة   -  1
المالح  

أحمـــد  ســـيد   -  2
هاشم  

3 -  الطالبة تسنيم 
عبدهللا حسن

4 - فيصـــل ميـــرزا 
أحمد

المحرر االقتصادي

تكربم الزميل المحافظة تقديرا لمساهماته اإلعالمية

تكريم الزميل سيد علي المحافظة 

جمعيـــة  خصصـــت 
الخيريـــة  البحريـــن 
لإلعالمييـــن  تكريًمـــا 
فـــي  ســـاهموا  الذيـــن 
اإلعالميـــة  التغطيـــة 
لجائـــزة أحمد بـــن علي 
كانـــو للتميز فـــي العمل 

الخيري. 
الجمعيـــة  وكرمـــت 
تكريـــم  احتفاليـــة  فـــي 
بالجوائـــز  الفائزيـــن 
بقســـم  الصحافيـــة 

الشـــؤون المحليـــة بــــ “البـــالد”، الزميل ســـيدعلي المحافظـــة ضمن فقـــرة تكريم 
اإلعالميين، تقديًرا لمساهمته في تغطية فعاليات الجائزة.

وتهنئ أسرة “البالد” الزميل المحافظة على التكريم.

https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724049.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724050.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724051.html
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الدوسري: االنطالق نحو اقتصاد قائم على السرعة والمرونة والثبات
دشـــنت جمعية الخالدية الشـــبابية، يوم 
اإلقليمـــي  االقتصـــادي  المؤتمـــر  أمـــس، 
األول، برعايـــة وزير الصناعـــة والتجارة 
وبمشـــاركة  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
عربية واسعة، وذلك عبر تطبيق )زووم(. 
ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى تســـليط الضـــوء 
اإلقليمـــي،  االقتصـــاد  مســـتقبل  علـــى 
وأثـــر الجهود الكبيـــرة التـــي بذلتها دول 
المنطقـــة لتحقيـــق التعافـــي االقتصادي 

من جائحة كورونا.
وألقـــى كلمة الراعـــي، بالنيابة عنه وكيل 
والســـياحة،  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
إيمان الدوســـري، قائلة “أتمنى أن يحقق 
فـــي  المنشـــودة،  المؤتمـــر أهدافـــه  هـــذا 
ظـــل مـــا تطرحـــه الحكومـــات للنهـــوض 
باالقتصاد العالمـــي من جديد، وفق أطر 

وقواعد أكثر مرونة وتطورا”.

وأردفـــت أن “مملكـــة البحريـــن، وبفضل 
الرؤية الشـــاملة لســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه، والعمل االستراتيجي 
الـــدؤوب الـــذي يقـــوده ســـيدي صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تمكنت 
البحريـــن مـــن مواجهـــة هـــذه التحديات 
وبخطـــط  ومهنيـــة،  احترافيـــة  بـــكل 

واستراتيجيات ممنهجة ومدروسة”.
وقالـــت الدوســـري “اســـتطاعت البحرين 
بفضـــل هللا التعامل مع جميع الصعوبات 
موقعهـــا  علـــى  والمحافظـــة  وتخطيهـــا، 
المتقدم دوليا في المجاالت االقتصادية 
والتنمويـــة، بل وبرهنت قـــدرة البحرين، 
وبفضـــل تكاتـــف الجميـــع علـــى تخطـــي 
وأصبحـــت  احترافيـــة،  بـــكل  األزمـــات 

هـــذه  لمواجهـــة  بـــه  يحتـــذى  نموذجـــا 
الجائحة”.

وتابعـــت “إن هـــذه الجائحة علـــى الرغم 
مـــن صعوبتها، إال أنها قدمـــت لنا العديد 
باإلضافـــة  المســـتفادة،  الـــدروس  مـــن 
الـــى أنها غيـــرت وبشـــكل ســـريع معايير 
التنمية واالنطالق بها بشكل أسرع، نحو 
االقتصـــاد القائم على الســـرعة والمرونة 
والثبـــات، قبالـــة أي مشـــكلة قـــد تعصف 
باالقتصـــاد العالمـــي، ومن هـــذا المنطلق 
يأتـــي دور أبنائنا رواد األعمال الشـــباب، 

لتحقيـــق  كثيـــرا  عليهـــم  نعـــول  والـــذي 
الغايات والطموح والرؤى من أجل رسم 

مستقبل زاهر للبحرين”.

كلمة الجمعية

مـــن جهته، قال رئيـــس جمعية الخالدية 
“يســـعدني  راشـــد  إبراهيـــم  الشـــبابية، 

الترحيـــب بكم فـــي المؤتمـــر االقتصادي 
اإلقليمـــي األول، الـــذي ُيعقـــد )عـــن ُبعد( 
يومـــي 13 – 14 ســـبتمبر 2021، ويأتـــي 
لتســـليط الضوء على مستقبل االقتصاد 
اإلقليمي، وليناقش أثـــر الجهود الكبيرة 
لتحقيـــق  المنطقـــة  دول  بذلتهـــا  التـــي 
التعافي االقتصـــادي من جائحة كورونا، 

ويهدف كذلك إلى رســـم مالمح واضحة 
اآلمـــن  االقتصـــادي  والنمـــو  للتطـــور 
بعناصـــره جميعهـــا”، مضيفـــا “مـــع طـــرح 
العديـــد مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي 
تهـــدف إلى تحقيـــق التعافي االقتصادي 
فـــي دول اإلقليـــم، بالشـــراكة والتعـــاون 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 

الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني”.
ويحتضن المؤتمر شخصيات اقتصادية 
كبيـــرة من الســـعودية والعـــراق واألردن 
ولبنان ومصر وســـوريا، ويستمر يومين، 

متوزعا على 8 جلسات علمية.
وتتركـــز محـــاور المؤتمر علـــى مقومات 
آثـــار  مـــن  للتعافـــي  الناجـــح  االقتصـــاد 
التحـــول  وإســـتراتيجيات   ،19 كوفيـــد 
الرقمـــي الفعـــال والتجـــارة اإللكترونية، 

والجرائم اإللكترونية.

جانب من المشاركين بالمؤتمر

مشاركون من دول 
خليجية وعربية 

بالمؤتمر االقليمي 
لـ ”الخالدية”
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المنامة - البنك األهلي المتحد

حـــاز البنـــك األهلي المتحـــد على عدد من الجوائز في مســـابقة 
أفضـــل البنـــوك الرقمية فـــي العالـــم 2021، الذي تنظمه ســـنوًيا 
مجلـــة غلوبـــال فاينانـــس لالحتفـــاء بالمؤسســـات الرائـــدة في 

قطاع الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى الدولي.
وأحـــرز البنـــك الجوائـــز التاليـــة: البنك الرقمـــي األكثر ابتـــكاًرا، 
والبنك األفضل في التســـويق والخدمات عبر قنوات التواصل 
االجتماعـــي، وذلـــك فـــي فئـــة بنـــوك التجزئـــة الرقميـــة. وأحرز 
البنـــك جائـــزة البنـــك األفضـــل في خدمـــات التمويـــل التجاري، 
البنـــك األفضل في خدمات الخزينـــة اإللكترونية، أفضل موقع 

للخدمـــات المصرفية للشـــركات، وأفضل الخدمـــات المصرفية 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، وذلك في فئة البنوك الرقمية 

للشركات والمؤسسات في البحرين.
 ويحتل البنك األهلي المتحد مكانة رائدة في مجال الخدمات 
المصرفية الرقمية في البحرين، وذلك بفضل طرحه المتسارع 
للعديـــد من الخدمات الرقميـــة المبتكرة، بدًءا من منصته لفتح 
الحســـابات الجديـــدة عبـــر اإلنترنـــت، ووصـــواًل إلـــى الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر الواتســـاب، نظام الخدمـــة الصوتيـــة والمرئية 
)VIVR(، الخدمـــات المصرفيـــة عبـــر الفيديـــو وطابـــور االنتظار 

االفتراضي.
وقال نائـــب الرئيس التنفيذي للمجموعـــة للخدمات المصرفية 

للشـــركات عثمـــان حجـــازي “نحـــن فخـــورون للغايـــة بالتقديـــر 
الـــذي منحته لنا مجلة غلوبـــال فاينانس، والتي تعتبر جوائزها 
معيـــاًرا للنجـــاح والتميـــز فـــي عالم المـــال واألعمـــال. لقد عمل 
فريق الخدمات المصرفية للشـــركات لدينا بجد من أجل تقديم 
خدمات على أعلى المســـتويات لعمالئنا، الذين يعتمدون علينا 

في الحصول على خدمات حديثة وموثوقة”.
للخدمـــات  للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  كمـــا صـــرح 
المصرفية لألفراد ســـوڤرات ســـيغال بالقول “الحظنا التغيرات 
فـــي متطلبـــات الســـوق واحتياجات العمـــالء، وقررنـــا أن يظل 
البنـــك األهلـــي المتحد الخيار األمثل لعمالئنـــا، وذلك من خالل 
االســـتثمار في خدمـــات التكنولوجيـــا المالية. ولحســـن الحظ، 

فقـــد منحنـــا ذلك ميزة مبكرة في ســـوق المملكة الذي يعد أحد 
أكثـــر األســـواق ديناميكيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط. لقد 
اتخذنا أســـلوًبا شـــاماًل ومتكامـــاًل في نقل منتجاتنـــا وخدماتنا 
ومختلـــف جوانـــب تجربة العميـــل إلى الفضـــاء الرقمي، ونحن 
ماضون في سبيل تقديم تجربة تتميز بالسهولة والبساطة في 

االستخدام لعمالئنا”.
يذكـــر أن هـــذه الجوائز تضاف إلى سلســـلة طويلـــة من األلقاب 
التـــي أحرزها البنك أخيـــًرا من عدد من المجـــالت المتخصصة 
في مجال االقتصاد، والتي كان من بينها جائزة أفضل بنك في 
البحريـــن 2021 من يورومانـــي؛ جائزة أفضل بنك في البحرين 

2021 من غلوبال فاينانس وغيرها.

“األهلي المتحد” يحرز جوائز ألفضل البنوك الرقمية عالمًيا 2021

تجار المحرق لـ “^”: المواطن المحور الرئيس باللقاء الملكي
ـــم ـــم وأولوياته ـــن وطلباته ـــكالت المواطني ـــى مش ـــف عل ـــك وق ـــة المل جالل

عبـــر عدد من رجال األعمال من أهالي 
وتقديرهـــم  ســـعادتهم  عـــن  المحـــرق 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، علـــى لقائـــه 
بهم، وحديثه المســـتمر معهـــم، والذي 
واحتياجاتـــه  المواطـــن  بفلـــك  دار 

ومتطلباته.  

لقاء مثمر

مـــن جهته، وصف رجـــل األعمال فؤاد 
شويطر، لقاء أهالي المحرق مع جاللة 
والشـــفاف،  والرائـــع  بالمثمـــر  الملـــك، 
موضحا أن “جاللته كان كعادته عفويا 
وواضحـــا في حديثه لجمـــع الحضور، 
المواطـــن  هـــو  الرئيـــس  والمحـــور 

البحريني”.
وأضاف شويطر “ســـعدنا جميعا بلقاء 
جاللتـــه بعد عـــام ونصف مـــن التباعد 
االجتماعي بسبب الكورونا، ولقد كان 
اللقـــاء الكريم بناء علـــى طلب جاللته 
حفظـــه هللا، للوقـــوف على مشـــكالت 

المواطنين وطلباتهم وأولوياتهم”.

وزاد “أشـــار جاللتـــه إلـــى أن مســـتقبل 
البحرين مشـــرق بإذن هللا، وأن دعمها 
أو  كانـــت  عربيـــة  الشـــقيقة  للـــدول 
إســـالمية قائم وسيســـتمر، وأن الدعم 
البحرينـــي للشـــعب األفغانـــي يعكـــس 
واهتمامهـــم  البحريـــن  شـــعب  أصالـــة 

باآلخرين”.

تباشير األمل

إلـــى ذلـــك، قـــال رجـــل األعمـــال علـــي 

المســـلم إن “تباشـــير األمل تنشـــر عبق 
انطـــالق لقـــاءات جاللة الملـــك ببعض 
قلـــوب  أبهجـــت  فلقـــد  المواطنيـــن، 
الزائرين وأسعدت عموم المواطنين”.

وأضـــاف “كان اللقـــاء الســـامي بمثابة 
بانتصـــار  الملـــك  جاللـــة  مـــن  إعـــالن 
مملكـــة البحريـــن على جائحـــة كورونا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، وإيذاًنا باالنطالق 
مـــن جديد لبنـــاء ما عطلتـــه الجائحة، 

ومـــا ســـببته مـــن عزلـــة وكآبـــة علـــى 
المستويين المحلي والعالمي”.

وأردف “إن مثـــل هذه اللقاءات، تبعث 
األمل في عودة الحياة إلى مســـاراتها 
الطبيعيـــة، للنهـــوض وبكل قـــوة لبناء 
مجتمع واع وواثق من نفســـه لتحدي 

الصعاب”.
وتابع المســـلم “كما أنها تقوي الروابط 
بقـــوة  لاللتحـــام  الشـــعب  أفـــراد  بيـــن 
وثقة مـــع القيادة، التي لم تدخر جهدا 
إال وبذلتـــه إعالمًيـــا ومهنيـــا مـــن أجل 
حماية المواطنين واألرض واألجواء، 
االقتصاديـــة  وتأثيراتـــه  الوبـــاء  مـــن 
والمعيشـــية من خـــالل الدعـــم المادي 
واإلعفاءات، وتخفيف كل ما من شأنه 
أن يمـــس الوضـــع الصحي والمعيشـــي 
ألي إنســـان علـــى هذه األرض، ســـواء 
كان مواطًنـــا أو أجنبيـــا، وبغض النظر 
عن دينه أو عرقه، حيث جســـد جاللة 
الملـــك المفـــدى فـــي أحلـــك الظـــروف 

معنى اإلنسانية بأجمل صورها”.

فؤاد شويطر علي المسلم

إبراهيم النهام

الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  ردت 
الكويتيـــة قبـــل فترة على مـــا أثير 
مـــن لبـــس علـــى وســـائل التواصل 
االجتماعـــي عـــن مســـتوى نظافـــة 
التـــي  الرحـــالت  فـــي  الطائـــرات 
تســـيرها الشـــركة، بعـــد التحديـــث 
الكبير الذي طال أســـطول الشركة، 
وهـــو ما يظهر التطـــور الكبير الذي 
طـــال أســـاطيل شـــركات الطيـــران 
شـــركة  ضمنهـــا  ومـــن  الخليجيـــة، 

)طيران الخليج(.
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وانتشـــر 
االجتماعـــي صـــورة لخبـــر منشـــور 
في إحـــدى الصحـــف األجنبية عن 
تصنيـــف مســـتوى نظافة الخطوط 
الجويـــة الكويتيـــة مـــن قبـــل مطار 
هيثـــرو فـــي لنـــدن، وأنهـــا جـــاءت 
في ذيـــل تصنيف هذه القائمة، كما 

جاءت األكثر إزعاًجا.
الجويـــة  الخطـــوط  وأوضحـــت 
علـــى  نشـــر  بيـــان  فـــي  الكويتيـــة، 

حســـاب الشـــركة فـــي )تويتـــر(، أنه 
“بشـــأن مـــا تـــم تداوله في وســـائل 
بشـــأن  االجتماعـــي،  التواصـــل 
تصنيف نظافة الطائرات في مطار 
لنـــدن هيثرو، فـــإن هـــذا التصنيف 
يعـــود للعـــام 2017 وقبـــل تجديـــد 
المســـتخدمة  الطائـــرات  أســـطول 
للســـفر إلـــى لنـــدن، كما أنـــه يخص 
مســـتوى الضوضـــاء الـــذي تحدثه 
بحســـب  الطائـــرات  محـــركات 
الناتـــج  البيئـــي  نوعهـــا،  والتلـــوث 
عـــن اســـتهالك الوقـــود، وال تقصـــد 
بـــه نظافة الطائـــرات مـــن الداخل، 
وقد تـــم التعامل مع الموضوع في 
حينـــه، وتـــم رفع مســـتوى تصنيف 
الخطـــوط الجويـــة الكويتية بدون 
أي مالحظـــات، مؤكديـــن لعمالئنـــا 
الكرام أن سالمة التشغيل ونظافة 
أولويـــات  رأس  علـــى  الطائـــرات 
الشـــركة.  شـــاكرين للجميع تفهمهم 

واهتمامهم”.

الخطوط الكويتية... نظيفة

العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  يناقـــش 
العاديـــة لمجموعـــة )فنـــادق الخليج( 
ســـجالت  تصفيـــة  علـــى  الموافقـــة 
الفنـــادق(،  إلدارة  )الخليـــج  شـــركة 

وشركة )هوسبيتاليتي رسورسيز(.
اجتمـــاع  يعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
الجمعيـــة العامة العاديـــة للمجموعة 
يـــوم األحد الموافق 3 أكتوبر المقبل 

المؤتمـــرات  قاعـــة  الخليـــج  بفنـــدق 
)الدانة 3 والدانة 4(.

كما يناقش جـــدول أعمال االجتماع 
اإلدارة  لمجلـــس  أعضـــاء  انتخـــاب 
وقـــراءة  المقبلـــة،  الثالثـــة  لألعـــوام 
العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  محضـــر 
والمنعقـــد بتاريـــخ 28 مـــارس 2021 

والمصادقة عليه.

عمومية “فنادق الخليج” تناقش 
تصفية سجالت شركتين

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

صورة انتشرت بوسائل التواصل االجتماعي توضيح نشرته الخطوط الجوية الكويتية

إبراهيم النهام

أكثر واردات البحرين من البرازيل ثم الصين
ــب  ــبائك الذهـ ــم سـ ــر ثـ ــادة التصديـ ــلع بإعـ ــر السـ ــب أكثـ ــيارات الجيـ سـ

أصدرت هيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية تقريرها األول إلحصاءات 
التجارة الخارجية لشهر أغسطس من 
العـــام 2021، إذ يشـــتمل التقرير على 
والصـــادرات  الـــواردات  عـــن  بيانـــات 
)وطنيـــة المنشـــأ(، وإعـــادة التصديـــر، 

باإلضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خالل شهر أغسطس 
إجمالـــي  قيمـــة  بلغـــت  الماضـــي، 
الـــواردات الســـلعية نحـــو 496 مليون 
دينـــار مقابل 428 مليون دينار للشـــهر 
نفســـه من العام السابق بنسبة ارتفاع 
16 %، ويمثـــل مجمـــوع واردات أهم 
10 دول مـــا نســـبته 72 % مـــن حجم 
إجمالـــي الـــواردات. أما الـــواردات من 
باقي الدول، فهي تمثل نسبة 28 %.

البرازيـــل  تحتـــل  التقريـــر،  وبحســـب 

المرتبـــة األولـــى فـــي حجم الـــواردات 
التـــي بلغـــت 92 مليـــون دينـــار، تليهـــا 
الصيـــن بقيمة 65 مليـــون دينار، بينما 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  تأتـــي 
فـــي المرتبـــة الثالثة مـــن حيث حجم 
الواردات التي بلغت 33 مليون دينار.
وتعتبر خامـــات حديد ومركزاتها غير 
مكتلـــة أكثر الســـلع اســـتيرادا بــــ 105 
مالييـــن دينـــار، ثـــم أوكســـيد ألمنيوم 
بــــ 28 مليـــون دينـــار، ويليهمـــا أجـــزاء 
مليـــون   21 بــــ  الطائـــرات  لمحـــركات 

دينار.
قيمـــة  ارتفعـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الصادرات وطنية المنشـــأ بنسبة 103 
%، حيـــث بلغـــت 386 مليـــون دينـــار 
مقابل 190 مليون دينار للشـــهر نفسه 
مـــن العـــام الســـابق، ويمثـــل مجمـــوع 

صادرات أهم عشـــر دول ما نسبته 79 
% من إجمالي حجم الصادرات، بينما 
مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 

.% 21
واحتلـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
حجـــم  حيـــث  مـــن  األولـــى  المرتبـــة 
البالغـــة  المنشـــأ  وطنيـــة  الصـــادرات 

الواليـــات  وتليهـــا  دينـــار،  مليـــون   77
المتحدة األميركيـــة بقيمة 62 مليون 
دينـــار، بينمـــا تأتـــي اإلمـــارات العربية 
المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث 
حجـــم الصـــادرات البالغـــة 53 مليـــون 

دينار.
وطنيـــة  الصـــادرات  صعيـــد  وعلـــى 
المنشأ حسب السلع، كانت خالئط من 
األلمنيـــوم الخـــام أكثر الســـلع تصديرًا 
خالل شهر أغسطس من العام 2021، 
وبلغـــت قيمتهـــا 110 مالييـــن دينـــار، 
ويأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة خامـــات 
حديـــد ومركزاتهـــا مكتلة التـــي بلغت 
قيمتهـــا 108 مالييـــن دينـــار، وتليهمـــا 
فـــي المرتبة الثالثـــة األلمنيـــوم الخام 
غيـــر المخلوط الذي بلغـــت قيمته 15 

مليون دينار. 

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/723975.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724052.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724053.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/723996.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724054.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724055.html
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بهزاد: مطالبة      
بإدراج قطاع الوقف 
وشركات االتصاالت 

والبرمجيات

المهدي: ارتفاع المؤشر 
العام.. وتداول 2,592,317 

سهما األسبوع الماضي 
بقيمة 933,225 دينارا

معين:المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 
هي العصب الرئيس 

لالقتصاد 

إبراهيم النهام | تصوير: محمد الدرازي

أكــد المشــاركون ببرنامــج “البحرين فــي أرقام” الذي بثته صحيفة “البــاد” األحد الماضي عبر 
منصاتها الرقمية أهمية انتقال سوق البحرين لألوراق المالية “البورصة” إلى مرحلة جديدة، 
تســتقطب خالهــا الشــركات العائليــة والمغلقــة، والشــركات الحديثــة بالســوق، كاالتصاالت، 

والمعلوماتية، مشيرين إلى أهمية االلتفات إلى قطاع الوقف بهذا الشأن.
وشهدت الحلقة األولى أكثر من 800 متابعة عبر منصة “انستغرام” صحيفة “الباد”.

البرنامـــج الـــذي يعـــده الخبير االقتصادي حســـين 
المهـــدي، اســـتضاف فـــي حلقتـــه األولـــى كالً مـــن 
مستشـــار أســـواق األوراق الماليـــة فـــوزي بهـــزاد، 
والمستشـــار االســـتثماري أســـامة معيـــن، وناقش 
فـــي  الماليـــة  لـــأوراق  البحريـــن  ســـوق  بيانـــات 
أســـعار األســـهم،  الماضـــي، وتوجهـــات  األســـبوع 
وتوقعاتهـــا المقبلـــة، وانطالقـــة الســـوق قبل ثلث 
قرن، ومراحل تطورها. ورحب المهدي بالضيوف 
المشـــاركين قبـــل أن يؤكـــد أن االقتصـــاد يعتمـــد 
علـــى 5 موارد، وهي الموارد البشـــرية، االتصاالت 
والمعلومات، رأس المال، التنظيم، وأخيرا الموارد 
الطبيعيـــة، الفتـــا إلى أن الحلقة ســـتركز على أداة 
من أهم أدوات قياس نشـــاط الســـوق وحيويتها، 

وهي “البورصة”.
وتابع أن “المؤشر المسجل أخيرا والذي يمثل أداء 
البورصة من تاريخ 7 ســـبتمبر وحتى 12 سبتمبر 
)5 أيام( يشير مع اإلقفال بمؤشر 1669.77 لزيادة 

بلغت 4.34 نقطة”.
وأضـــاف المهـــدي “هـــذا الرقـــم وعلى خلفيـــة آثار 
جائحة كورونا، جيد ومتميز، أما التغير الســـنوي، 

فقد وصل إلى 0.26 %”.
أمـــا الكميـــة التـــي تم تداولهـــا، فبحـــدود مليونين 
و500 ألـــف ســـهم، قيمتهـــا نحـــو 933 ألـــف دينـــار 

بحريني”.
وأردف “تبلغ القيمة الســـوقية منـــذ العام الماضي 
وحتـــى اليـــوم نحـــو 10 مليـــارات دينـــار بحريني، 
وهـــي أرقام أذكرها لأخ أســـامة معيـــن؛ لتحليلها 
وذكـــر مالحظاتـــه حولهـــا، خصوصـــا فيمـــا يتعلق 

باتجاهات السوق لأسبوع الجاري”.
إن  معيـــن  أســـامة  المستشـــار  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
“الســـوق المالية البحرينية تتحرك دوما بمعدالت 
معينـــة متوازية، تســـير بخطى ليســـت بالعالية أو 
المنخفضـــة، فالمعـــروف دائما عن ســـوق البحرين 

المالية الهدوء على مدار السنة”.
وأردف أن “معـــدل األربـــاح بالســـوق البحرينيـــة 
الســـنوي هو ما بين 4 و6 % فقط، ونحن نتحدث 
عن نســـبة جيدة من التـــداول في األيام الماضية، 
شملت سندات حكومية، و3 عمليات تداول لبنك 
الســـالم، وتـــداوال واحدا لبنـــك البحريـــن الوطني 
بعمليـــة خاصـــة، وآخـــر لمجموعـــة جـــي أف اتش 

المالية”.
ويستكمل معين “سيكون هنالك تداول بالطريقة 
نفسها لأســـبوع الجاري، فالمشتري يشتري دائما 
لغـــرض الربح، والبائـــع يبيع لتحقيـــق الربح، فهي 
بذلـــك معادلـــة شـــهرية بيـــن انخفـــاض وارتفـــاع؛ 

بسبب الطلب على بعض األسهم، وبيعها 
لتحقيـــق األربـــاح، مقدمـــًا بذلـــك 

الناتـــج بنهايـــة الســـنة لتحديـــد 
ربحية السوق”.

البحرينيـــة  “الســـوق  وقـــال 
أفضـــل بكثيـــر مـــن أســـواق 
أخرى، نجدهـــا تعاني بنهاية 

خســـائر  مـــن  العـــام 

كبيرة، فالمســـتثمر لدينا لو وضع أســـهمه بالمؤشر 
العام ستكون له نسبة ربحية أفضل من نظيراتها 

بأي سوق أخرى”.
وفي تســـاؤل للمهدي عن التوصيات للمؤسســـات 
المتوســـطة التي تمثـــل قرابة 97 % مـــن المكون 
“العصـــب  إن  معيـــن  قـــال  بلـــد،  ألي  االقتصـــادي 
الرئيـــس لالقتصاد فـــي أي دولة هي المؤسســـات 
المؤسســـات  ويتبعهـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 

متناهية الصغر”.
وأضاف “تتطلع المؤسســـات الصغيـــرة دائما لكي 
لـــذا البـــد ألي شـــركة  تكبـــر وتصبـــح متوســـطة؛ 
أن يكـــون لديهـــا رؤيـــة وخطـــة عمـــل لكـــي تصل 
للمســـتوى األعلـــى، وهو أمر يصعـــب إذا لم تدرج 
الشـــركة بالسوق المالية، والذي متى ما كان قويا، 

فسيساعدها على النمو”.
واســـتطرد معيـــن بالقـــول “إذا أدرجـــت الشـــركة 
بالســـوق لتحقيق أربـــاح وهـــي ذات ربحية، فإنها 
سوف تســـتهلك جزءا كبيرا من رأس مالها بذلك، 
لكنها - وفي المقابل - ســـتكبر وســـتتمدد؛ لوجود 

الدعم واالستثمار بهذه السوق”.
وتابـــع “لو فتحت الشـــركات الكبرى في أســـواقنا، 
ومنهـــا الشـــركات العائليـــة لـــإدراج فـــي الســـوق، 
فستتطلع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك 
أيضـــا، ولكـــن اإلشـــكالية تكمـــن في إدراج شـــركة 

جديدة بشكل محدود كل سنوات”. 
وقـــال معيـــن إن “الكثيـــر مـــن المؤسســـات يمكـــن 
إعـــادة إحيائهـــا عبـــر اإلدراج بالبورصـــة، وعليـــه 
أعطـــي نصيحـــة للشـــباب الذيـــن يديـــرون هـــذه 
الشـــركات بـــأن يتطلعوا لـــإدراج بالبورصة؛ حتى 

تنمو أعمالهم بشكل أكبر”.
وفـــي انتقال البرنامج للفقـــرة الثانية، قال الخبير 
حســـين المهدي موجها دفة حديثه إلى المستشار 
فوزي بهزاد “ثلـــث قرن من عمر بورصة البحرين، 
ومن تحقيق قصص النجاح، فهل لك أن تشير لنا 

لمراحل تطور ونمو البورصة؟”.
بهـــزاد مجيبـــا “تربـــط البورصـــة دائمـــا بعمليـــات 
البيع والشـــراء، علما أنهـــا اقتصاد متكامل، فحين 
حدثـــت أزمـــة ســـوق المنـــاخ بالكويت فـــي بداية 
الثمانينـــات، كل مكونات الدولة فكروا بأن هنالك 
إخفاقات اقتصادية بدول الخليج؛ بســـبب غياب 

النظام والتنظيم”.
وقـــال “دفـــع ذلك البحريـــن بالتفكيـــر بتنظيم هذا 
القطـــاع، بما يســـمى اقتصـــادات البورصة، ووضع 
األركان األساســـية لذلـــك، وهـــي فنيـــة وقانونيـــة 
وتطوير التوعيـــة، فالبورصة - كما تعلم - بحاجة 
لمســـتثمرين ومســـاهمين ومنفذين ووســـطاء، 
وهي عناصر وضعناها بســـوق البحرين 
1985م  العـــام  الماليـــة  لـــأوراق 

بمرحلة اإلعداد”.
وأضـــاف بهـــزاد “بعدها بســـنتين 
تقريبا، قدم الملف بشكل متكامل 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  إلـــى 
واالقتصاديـــة،  الماليـــة 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل 

خليفـــة، واعتمـــدت اللجنـــة المشـــروع، وصـــدرت 
المباركـــة مـــن مجلـــس الـــوزراء الموقر له بشـــكل 

رسمي”. 
وتابـــع “بعدهـــا تـــم العمـــل علـــى إصـــدار القانـــون 
واللوائح، وفي العام 1987م صدر قانون البورصة، 
وبعدها بعام صدرت اللوائـــح الداخلية، فاكتملت 

المنظومة التشريعية لمرحلة التأسيس”.
وقـــال بهزاد “حين قدم المشـــروع للجنة الوزارية 
احتـــوى علـــى 3 خطـــط، منهـــا خطـــة التأســـيس، 
ولقد اســـتغرق وقتا مـــن اإلعداد وأخذ الموافقات 
والنقاشـــات لســـنوات عـــدة، حتـــى تـــم االفتتـــاح 

الرسمي لها العام 1989م”.
الماليـــة  مـــع وزارة  التواصـــل  ذلـــك  وزاد “تخلـــل 
)آنـــذاك(  النقـــد  ومؤسســـة  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
ووزارة التجارة ووزارة الدولة للشؤون القانونية، 
والجهـــاز القضائي؛ وذلك إلعـــداد كل ما له عالقة 
بقطـــاع األوراق الماليـــة، وليـــس البيـــع والشـــراء 

فقط، وعليه سميت بمرحلة التأسيس”.
جـــاءت  البورصـــة،  افتتـــاح  “بعـــد  بهـــزاد  وأردف 
الخطة الثانية لها، وهي خطة التنشيط، ثم خطة 
التطويـــر، وهي 3 خطط قدمـــت مع بعض، نفذت 
بشـــكل تدريجي، وبهدف أخذ البورصة إلى موقع 
آخـــر، يعكس الرؤية االقتصاديـــة للدولة، أهدافها 
الماليـــة، فالهدف كان الســـوق االســـتثمارية ككل، 
وليس عمليات البيع والشراء بالبورصة فحسب”. 
وأوضـــح أن “تأســـيس البورصة كان الســـتقطاب 
الشـــركات المحلية واألفراد، وجذب الشركات من 
الخارج، فســـوق األوراق المالية يقصد بها السوق 
بشكل شامل، من استثمارات وسندات وصناديق 
اســـتثمارية وكل المكونـــات الحديثـــة، ثـــم يأتـــي 

التداول بعدها”.
وتابـــع “يفتـــرض اآلن وجـــود خطة إســـتراتيجية 
أخـــرى تأخـــذ البورصة إلـــى موقع آخـــر، وبوجود 
مســـتهدفات لهذه الخطة؛ لتحقيق رؤية البحرين 
يخـــص  فيمـــا   2030 االقتصاديـــة 
القطـــاع المالـــي، وليـــس البورصـــة 

فحسب”.
وقال بهـــزاد “يجب أن تشـــمل هذه 

الشـــركات  حجـــم  فـــي  النقلـــة 
الموجودة فـــي البورصـــة وعددها، 
يؤسســـان  الخـــاص  والقطـــاع  فالدولـــة 
اســـتطاعة  عـــن  ناهيـــك  المـــال،  رؤوس 
الصندوق السيادي )ممتلكات( ألن يوجد 

لـــه اســـم بالســـوق االقتصاديـــة ثـــم يطـــوره 
ويطرحه بسوق األوراق المالية”.

وأضـــاف “وكذلـــك مد المظلـــة إلى أســـواق أخرى 

خارجية، تماما كما فعلنا ذلك بمنتصف التسعينات 
حين وقعنا اتفاقات مشـــتركة مع عمان والكويت 

ومصر، وهو أمر غائب عن االهتمام اآلن”.
وزاد “مـــا يحـــدث اآلن أن الكثير مـــن الدول باتت 
تهتـــم بالداخل فقط، ولم تعد تهتم بهذا االمتداد، 
بالرغم من أنه سيســـاعد على النمو، خصوصا أنه 
ليس من الســـهولة تأسيس شركات كبرى جديدة، 
كمـــا أن الشـــركات العائليـــة ال تتحـــول للمســـاهمة 
بســـهولة، والشـــركات المقفلـــة إذا لـــم تكـــن لديهـــا 
خطة إستراتيجية للتوسع، فإنها ال تتجه لدخول 

البورصة”.
الـــدول، حتـــى  الكثيـــر مـــن  “لقـــد ســـبقنا  وأردف 
األجنبيـــة منهـــا بهـــذا المجـــال، ففي ســـنة 1993م 
أدرجنا الشركات المغلقة بصفتها المقفلة، لتنظيم 
التداول لحاملي أســـهم هذه الشـــركات، ولتهيئتها 

للتحول إلى شركات مساهمة عامة”.
وقـــال “نحـــن بحاجـــة لالمتـــداد، وللخـــروج مـــن 
البيئـــة المحلية، وللنشـــاط، وبأن تصل للمســـتثمر 
إلـــى الخارج، واالبتعـــاد عن القطاعـــات التقليدية 
فـــي خلقهـــا  للقطاعـــات الحديثـــة، عبـــر اإلبـــداع 
قطـــاع  منهـــا  إدراجهـــا،  ثـــم  شـــركات  وتأســـيس 
التكنولوجيا، وقطاع الوقف والذي يعتبر من أكبر 
القطاعات إذا ما التفت له”. وتابع “التوسعة يجب 

بزيـــادة  رأســـية  تكـــون  أن 
والتـــداول،  الحجـــم 

بالتواصـــل  وأفقيـــة 
الشـــركات  مـــع 

 ، ين لمســـتثمر ا و
فتحنـــا  فحيـــن 

البورصـــة لأجانـــب 
العـــام 1993م دخلـــت 

لنا 33 جنسية 

أجنبيـــة، موجـــودة فـــي ســـجالت الشـــركات، ثـــم 
بدأنـــا بعدهـــا في العـــام 1994م التخصيص، مع 4 

ملكيات للحكومة في شركات مساهمة عامة”.
واستطرد بهزاد “كنا األوائل في المنطقة العربية، 
حيـــث ســـجلنا الشـــركات المقفلـــة، ودخلنـــا فـــي 
برنامـــج التخصيـــص، وفتحنا ملكيات الشـــركات 
لأجانـــب وليـــس للخليجييـــن فقـــط، ونأمـــل أن 
تكـــون هنالـــك خطـــة إســـتراتيجية لالنتقـــال إلى 
مرحلة أخرى من السوق، واقتصادات البورصة”.

بـــدوره، علـــق معيـــن بالقـــول “يجـــب أن تتحـــرك 
البورصـــة بشـــكل جيـــد؛ حتى تجـــذب اإلدراجات 
الجديدة، أو نجذب إدراجات جديدة حتى نحرك 
البورصـــة، يجـــب أن تتخـــذ إجـــراءات لتحريـــك 
البورصـــة، وقانـــون يحدد ملكية الشـــخص بكمية 
معينـــة؛ حتـــى ال تكون هنالـــك ملكيـــة قديمة من 

األسهم ال تتحرك”.
ويستكمل “يجب أن ننظر إلى المعطيات الجديدة 
بتحريـــر القديمـــة والنظـــر للجديـــدة خصوصا مع 
بـــروز الكثيـــر مـــن الشـــركات الجديـــدة كشـــركات 
االتصاالت والبرمجيـــات والكمبيوتر وتكنولوجيا 

المعلومات، والتي ال توجد أي منها بالبورصة”.
بـــدوره، قـــال بهـــزاد “يجـــب أن ننصـــف البورصة، 
فمـــن خـــالل متابعتـــي لهـــا، فـــإن نظـــام التـــداول 
متطـــور جـــدًا، وكذلـــك نظـــام التســـويات، كما أن 
الكثيـــر مـــن الخدمـــات التـــي كانـــت مشـــتتة لدى 
المســـتثمر تـــم حلهـــا، فهو يتســـلم اآلن رصيدا بما 
يمتلك من األســـهم، كما هو الحال بالبنك، وما إذا 
أتمـــت معاملة تأتيـــك تفاصيل الصفقـــة كاملة، 
والبورصة تجمع األرباح من الشركات وتدخلها 
في حساب المستثمر بشكل مباشر”.

ويردف “واقع البورصة 
جـــدًا،  اليـــوم مرٍض 
أتحـــدث  لكننـــي 
عـــن  بالمجمـــل 
نقلـــة لواقـــع 

جديد”.

أهمية وضع رؤية جديدة تعيد انفتاح البورصة على األسواق الخارجية
أكثـــر مـــن 800 متابـــع ألولـــى حلقـــات برنامـــج “البحريـــن فـــي أرقـــام” بــــ “إنســـتغرام ^”
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دعـــا رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة البحرينيـــة 
إلنشـــاء  جمعـــة  عبدالرحمـــن   )BIS( الهنديـــة 
شـــركات هندية فـــي مملكة البحرين؛ لالســـتفادة 
مـــن فوائد اتفاقيـــة التجارة الحرة بيـــن الواليات 
المتحدة والبحرين. وكان مجلس إدارة الجمعية 
البحرينيـــة الهنديـــة )BIS( قـــد اجتمـــع مع ســـفير 
جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن، بيـــوش 

شريفاستاف يوم األربعاء )8 سبتمبر 2021(. 
وأوضح جمعة لـ “البالد” أن اجتماع مجلس إدارة 

الجمعيـــة مع ســـفير جمهوريـــة الهند لـــدى مملكة 
البحريـــن بيوش شريفاســـتاف ركز على مناقشـــة 
العالقـــات بيـــن البلديـــن، خصوًصا أنهـــا تعتبر من 

أقدم العالقات.
وأشـــار إلى التنسيق مع الســـفارة الهندية للتركيز 
علـــى تعزيـــز التعاون فـــي المجـــاالت االقتصادية 

الثقافية بين البلدين.
والطاقـــة  التكنولوجيـــا  قطاعـــات  أن  وأضـــاف 
المتجـــددة تعتبـــر من أهم األنشـــطة التي ســـوف 
يتـــم التركيـــز عليها لتعزيز وزيـــادة حجم التبادل 

التجاري ومزيد من التعاون بين البلدين.

وأكـــد أهميـــة التبـــادل الثقافـــي بيـــن البلديـــن مع 
احتفـــال البحريـــن بمرور 50 عاًمـــا على العالقات 
الدبلوماســـية بيـــن الهنـــد والبحريـــن فـــي أكتوبر 

المقبل.
ولفـــت إلى أهمية االســـتفادة من اتفاقية التجارة 
الحـــرة بيـــن الواليـــات المتحـــدة والبحريـــن فـــي 

استقطاب شركات هندية إلى المملكة.
وأشـــار إلى أهمية دعم جهود البحرين والهند في 

صقل القطاعات المختلفة لوجود تقارب.
وذكـــر أن الجمعيـــة تســـعى للتركيز على تشـــجيع 

انضمام أعضاء جدد إلى الجمعية.

وحضـــر االجتمـــاع مـــع الســـفير الهنـــدي كل مـــن 
الرئيـــس المؤســـس للجمعيـــة البحرينيـــة الهندية 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــعلة،  عبدالنبـــي 
عبدالرحمـــن جمعـــة، نائب رئيـــس مجلس اإلدارة 
بـــي إس باالســـوبرامانيام، األميـــن العـــام زهـــراء 

طاهـــر، أميـــن الصندوق فيجاي بولـــور، كما حضر 
االجتمـــاع أعضاء المجلس، وهم: محمد الخاجة، 
طـــالل  جوبينـــاث،  هريـــش  كيوالـــرام،  كيشـــور 
المناعي، ســـومان بيبي، فينود داس، والســـكرتير 

الثاني رئيس الديوان رافي كومار جاين.

جمعة لـ “^”: إنشاء شركات هندية لتفعيل “التجارة الحرة”

فوزي بهزاد ومدير الحوار حسين المهدي وأسامة معين في أولى حلقات “البحرين في أرقام”

أمل الحامد
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أعلـــن مركز أثينا “المركز”، المركز المتميز 
في توفير البرامج التأهيلية واألكاديمية 
والمهنيـــة للفئـــات الخاصـــة )مـــن ســـن 2 
- 45 عامـــا(، عـــن حصولـــه علـــى تصنيف 
The Inter-  “مركـــز معتمد للتوحـــد”، من 
 national Board of Credentialing
and Continuing Education Stan-

dards )IBCCES(، وهـــو ثاني مركز في 
البحريـــن يحصـــل علـــى هـــذا التصنيف. 
لتلبية متطلبات المركز المعتمد للتوحد، 
أكمـــل موظفـــو المركـــز برنامجـــا تدريبيا 
لمســـاعدتهم علـــى ضمان حصـــول ذوي 
االحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد 

على نتائج تعليمية مثالية. 
 وبهذه المناسبة، قالت مدير تنفيذي لدى 
مجموعـــة جي إف اتـــش وعضو مجلس 
إدارة مركـــز أثينا للتربية الخاصة هيفاء 
ســـليمان “هدفنـــا هـــو أن نكـــون مركـــًزا 
متميًزا لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، إذ 
يمكننا تلبية توقعاتهم ومساعدتهم على 
تحقيـــق أهدافهـــم. نحـــن نلتـــزم أنـــه من 
حـــق كل طفـــل أن يتم تعليمـــه وتدريبه، 
وللقيام بذلك، يلتزم موظفونا المدربون 

تدريًبا عالًيا لتلبية االحتياجات المحددة 
لهـــؤالء األطفـــال مـــن ذوي االحتياجات 
معتمـــًدا  مركـــًزا  كوننـــا  إن  الخاصـــة. 
للتوحـــد، يضمـــن لمجتمع اآلبـــاء أن يتم 
أفضـــل  فـــي  أطفالهـــم  وتأهيـــل  تعليـــم 
مرفق تعليمي خاص فـــي البحرين. يتم 
تدريب الموظفين في أثينا على تحديد 
االحتياجـــات وإدارة أفضـــل التدخـــات 
المتاحة للطـــاب المصابين بالتوحد في 
بيئـــة ماءمة وآمنة”.  يعمـــل مركز أثينا 
مـــع معظـــم المســـتويات األكاديمية، من 
األطفـــال في ســـن ما قبل المدرســـة إلى 
طـــاب ما بعـــد 16 حتـــى ســـن 45 عاًما. 

يركـــز الموظفـــون علـــى برامـــج القـــراءة 
والفهـــم وإنشـــاء برامج تعليميـــة فردية 
باللغتيـــن العربية واإلنجليزية. كما يقدم 
المركـــز للطاب برامج إضافيـــة، بما في 
ذلك العاج الطبيعي والعاج الســـلوكي 

وعاج النطق والعاج المهني.
 IBCCES إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
مايرون بينكومب “يسر IBCCES العمل 
مـــع مركـــز أثينـــا، إن مهمتنـــا هـــي توفير 
التدريب والشـــهادات المتخصصة حتى 
يتمكـــن المعلمـــون مـــن االســـتمرار فـــي 
مساعدة األفراد المصابين بالتوحد على 

التطور.

هيفاء سليمان

“أثينا للتربية الخاصة” ينال شهادة “التوحد المعتمد”
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أعلـــن مصنع الماجـــد لتدوير الورق 
الصلبـــة،  والمـــواد  والباســـتيك 
المصنـــع الوحيـــد مـــن نوعـــه علـــى 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن والثاني 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  نوعـــه  مـــن 
العربـــي، عـــن قيامه بإعـــادة تدوير 
ومعالجـــة مـــا مجموعـــه 20.8 ألف 
طن من الباستيك والورق والمواد 
الثمانيـــة  األشـــهر  خـــال  الصلبـــة 
األولـــى مـــن العـــام الجـــاري 2021، 
بمتوســـط 2000 طـــن شـــهريا مـــن 
مـــن  شـــهريا  طـــن  و600  الـــورق، 

الباستيك. 
الماجـــد لتدويـــر  ويتعامـــل مصنـــع 
والمـــواد  والباســـتيك  الـــورق 
الصلبـــة مـــع 14 نوعـــا مـــن الـــورق 
و7 أنـــواع مـــن الباســـتيك، والتـــي 

تشـــتمل علـــى قوارير مياه الشـــرب 
بمختلف أحجامهـــا والورق المقوى 
وورق الطباعـــة والكرتـــون والفلين 
ولدائن الســـيارات وبراميل تخزين 
المـــواد الكيميائية والمـــواد الصلبة 
الداخلـــة في تصنيـــع اإللكترونيات 

والكهربائيات والمركبات.

“الماجد” يعيد تدوير 21 ألف طن بالستيك وورق

تخفيضات مذهلة مع عرض “ميتسوبيشي” من “الزياني للسيارات”
للســـيارات،  الزيانـــي  شـــركة  تخطـــت 
لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع 
مملكـــة  فـــي  موتـــورز  ميتسوبيشـــي 
عرضهـــا  عبـــر  الحـــدود  كل  البحريـــن، 
الخاص “عرض ميتسوبيشـــي الجبار”، 
خصومـــات  خالـــه  مـــن  تقـــدم  الـــذي 
هائلـــة علـــى موديات مختـــارة ولفترة 

محدودة فقط.
هذا ويشمل العرض الترويجي الخاص 
ميتسوبيشـــي  مـــن   2021 طـــرازات 
ASX بســـعر يبـــدأ مـــن 6.930 دينـــارا، 
وميتسوبيشـــي إكســـباندر بســـعر يبـــدأ 
وميتسوبيشـــي  دينـــارا،   6.195 مـــن 
أوتاندر بســـعر يبدأ من 8.085 دينارا، 
وميتسوبيشي مونتيرو سبورت بسعر 

يبدأ من من 11.548 دينارا.
يشار إلى أن األسعار المخّفضة صالحة 
لفترة محـــدودة فقط وتأتي مع عرض 
الضمـــان المذهـــل لمـــدة 10 ســـنوات أو 

لمســـافة مليـــون كيلومتـــر، أيهمـــا يأتي 
أواًل، وخدمـــة المســـاعدة علـــى الطريق 
أيـــام  وطـــوال  الســـاعة  مـــدار  علـــى 

األسبوع، وذلك لمدة 10 سنوات.
ويأتي العـــرض الترويجي ضمن التزام 
الراســـخ  للســـيارات  الزيانـــي  شـــركة 

وانطاقا من دورها كشـــركة رائدة في 
ســـوق الســـيارات في المملكة، إذ تعمل 
الشـــركة على توفيـــر مجموعة متنوعة 
مـــن المركبـــات لعمائهـــا، لتلبـــي جميع 

احتياجاتهم مع خصومات رائعة.
يشـــمل ذلك سيارات الرياضية متعددة 
المثاليـــة  المدمجـــة   )SUV( األغـــراض 
للقيادة في جميع أنحاء المدينة وعلى 
الطـــرق الوعرة فـــي ذات الوقت، وهي 
المذهلـــة،   ASX ســـيارة ميتسوبيشـــي 
وســـيارة SUV المدمجـــة ذات الســـبعة 

مقاعد ميتسوبيشي إكسباندر.
إضافـــة إلى ذلـــك، يقدم العـــرض أيًضا 
اثنتين من أقوى سيارات الدفع الرباعي 
ميتسوبيشـــي  ســـيارة  فئتيهمـــا؛  فـــي 
أوتانـــدر التي تعـــد نموذًجا يحتذى به 
فـــي األداء القوي والتصميـــم الجذاب، 
مونتيـــرو  ميتسوبيشـــي  وســـيارة 

سبورت المبتكرة والقوية.

زارت القائم باألعمال لدى ســـفارة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن مارجريـــت 
نـــاردي موقـــع بناء )الملـــك حمد - 
األميركية(  اإلرســـالية  مستشـــفى 

في عالي. 

وكان فـــي اســـتقبال نـــاردي عنـــد 
وصولها للموقع الرئيس التنفيذي 
للشركات جورج شيريان والمدير 
جوليـــا  للمجموعـــات  التنفيـــذي 
توفـــي، وتـــم أخذهـــا فـــي جولـــة 

ميدانية في أرجاء موقع البناء.

القائم بأعمال السفارة األميركية تزور
 “الملك حمد - مستشفى اإلرسالية األميركية”

بالشــراكة مع “الكري” و “عقال البحرين” لدعم الشركات الرقمية الناشئة في المملكة

“زين البحرين” تستضيف بنجاح النسخة الثامنة من “زينوفيت”

استضافت زين البحرين، الشبكة الرائدة للبرودباند المتنقل في المملكة، وبنجاح، النسخة الثامنة من زينوفيت بالشراكة مع الكري بارتنرز، وهي 
مؤسســة داعمة للشــركات الرقمية الناشــئة ومقرها مملكة البحرين، وشــبكة عقال للمســتثمرين المالئكة، وهي أول مجتمع للمســتثمرين المالئكة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفرعهــا في مملكة البحرين. تم تدشــين زينوفيت فــي العام 2019، وهي عبارة عن منصة اســتراتيجية تدعم من 
خاللها زين وشــركاءها - الكري وعقال - الشــركات الرقمية الناشــئة في دول مجلس التعاون الخليجي من خالل مســاعدتهم على التطور والنمو 

واالستدامة ضمن بيئة ريادة األعمال. 

مـــع  المبـــادرة  هـــذه  وتتماشـــى 
االســـتدامة  اســـتراتيجية 
والمســـؤولية  المؤسســـية 
زيـــن  لشـــركة  االجتماعيـــة 
علـــى  تركـــز  التـــي  البحريـــن 
الفكريـــة  والقيـــادة  االبتـــكار 
وتمكين الشـــباب. كما تتماشـــى 
هذه المبادرة مع رؤية البحرين 
لتصبـــح  االقتصاديـــة   2030
للتكنولوجيـــا  رائـــًدا  مركـــًزا 
وللشركات الناشئة في المنطقة 
من خال تقديم الدعم الشامل 
الصغيـــرة  الشـــركات  لقطـــاع 

والمتوسطة.
وبالنســـبة للحـــدث، دخلت زين 
البحرين والكري بارتنرز وعقال 
البحرين في شـــراكة مع ســـلطة 
واحة دبي للسيليكون، وجمعية 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ومركز 
أرامكـــو لريادة األعمال، وميدل 
كابيتـــال،  فينتشـــر  إيســـت 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 
مكاتـــب  وشـــبكة  الصناعيـــة، 
ترويج االستثمار والتكنولوجيا 

التابعة لليونيدو. 
وفي النسخة الثامنة من فعالية 
زينوفيت، ألقى المدير التنفيذي 
المؤسســـي  االتصـــال  لعاقـــات 
فـــي  المســـتثمرين  وعاقـــات 
زيـــن البحريـــن الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، كلمة في 
وتـــاه  االفتتاحيـــة،  الجلســـة 

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الكري بارتنرز وعقـــال البحرين 
جمال الهزيم، والشريك اإلداري 
لشركة الكري بارتنرز ومؤسس 
ورئيـــس فـــرع عقـــال البحريـــن 
خالـــد زين العابديـــن. وخاطبت 
المؤســـس  الضيفـــة  الجلســـة 
والشـــريك العام لشركة جلوبال 
فينتشـــر ورئيس ميدل إيســـت 
فينتشـــر كابيتـــال اسوسييشـــن 
نور سويد، إذ تحدثت بعمق عن 
المشـــهد االســـتثماري لفينتشـــر 
كابيتـــال )رأس المـــال الجريء( 
دول  فـــي   )Venture Capital(
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 
علـــى  أحدثتـــه  الـــذي  والتأثيـــر 
النظام البيئي للشركات الناشئة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
الخليجي والكيفية التي تكيف 
بهـــا االقتصاد مع ذلـــك التغيير. 

وأعقبـــت تلك الجلســـة جلســـة 
لألسئلة واألجوبة.

االســـتضافة  علـــى  وتعليًقـــا 
الناجحـــة للنســـخة الثامنـــة من 
زينوفيـــت، صـــرح الشـــيخ عبد 
هللا بـــن خالـــد آل خليفـــة قائـــًا 
علـــى  البحريـــن  زيـــن  “دأبـــت 
دعـــم االبتـــكار وريـــادة األعمال 
فـــي المملكـــة، ومن خـــال هذه 
المبادرة تســـعي زيـــن البحرين، 
توفيـــر  إلـــى  مســـتمر،  وبشـــكل 
الســـريع  النمـــو  تدعـــم  منصـــة 
البيئـــي،  النظـــام  فـــي  لابتـــكار 
ونحن ممتنون لشـــركائنا الذين 
انضمـــوا إلينا ويســـاعدوننا في 
نقـــل األفكار إلى الســـوق ودعم 
الرياديـــة  المشـــاريع  نمـــو  دورة 
فـــي المنطقة، فـــي الوقت الذي 
كواحـــدة  البحريـــن  فيـــه  تبـــرز 
الجديـــدة  المواقـــع  أكثـــر  مـــن 

الشـــركات  لمواهـــب  اســـتقطاًبا 
الناشئة في جميع أنحاء العالم، 
ونشـــعر بالفخر الشـــديد لتمكننا 
- مـــن خـــال زينوفيـــت - مـــن 
القائمـــة  الشـــركات  مســـاعدة 
والشركات الناشئة في الوصول 
إلى التمويل المناســـب وبالتالي 
المســـاهمة فـــي تنميـــة اقتصاد 

المملكة”.
الشـــريك  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
بارتنـــرز  الكـــري  فـــي  اإلداري 
ومؤســـس ورئيـــس فـــرع عقال 
البحريـــن خالـــد زيـــن العابديـــن 
قائـــًا “زينوفيـــت ليســـت فقط 
منصة للشـــركات الناشـــئة التي 
ولكنهـــا  التمويـــل،  عـــن  تبحـــث 
تخدم كذلك المستثمرين الذين 
يبحثون عن فرص اســـتثمارية؛ 
إذ نؤمـــن - عبـــر تعاوننا مع زين 
البحريـــن - أننا نحفز المبتكرين 
ودول  البحريـــن  فـــي  الشـــباب 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
بفـــرص  تزويدهـــم  خـــال  مـــن 
واالســـتدامة.  والنمـــو  التطـــور 
عقـــال  زينوفيـــت  ووضعـــت 
ومحـــرك  كمجمـــع  البحريـــن 
رئيس في ســـوق التمويل، فيما 
تمّكنـــا من تنميـــة وبناء مجتمع 
النشطين  الماكة  للمســـتثمرين 
ممن يســـتثمرون في الشـــركات 
الناشـــئة فـــي مراحلهـــا المبكرة، 
وثقافـــة  النمـــو  عـــزز  وبشـــكل 
الشركات الناشئة في المملكة”.

مايرون بينكومب

  

وقعـــت شـــركة صالـــح العبـــدهللا المهنـــا 
للمقاوالت )ســـمكو - السعودية( ويمثلها 
فـــرع  مديـــر  بصفتـــه  الجاســـر  ســـلمان 
البحرين، عقد أعمال األلمنيوم والزجاج 
مـــع عبدهللا العلوي بصفته مالك شـــركة 
المدينة للزجـــاج )ذ.م.م.(، على أن تقوم 
شـــركة المدينة للزجاج بتنفيذ وتركيب 
وكذلـــك  والزجـــاج  األلمنيـــوم  أعمـــال 
المقاوم للحريق للمشروع المذكور آنفا. 
ويعتبـــر مشـــروع مركز العنايـــة لإلقامة 
فـــي  المشـــروعات  أكبـــر  مـــن  الطويلـــة 
وزارة  إلـــى  التابـــع  المحـــرق  محافظـــة 
الصحة وتحت إشـــراف وزارة األشغال، 
علـــى أن يتـــم تنفيـــذ أعمـــال المشـــروع 

خال األشهر الثاثة المقبلة.
وأشـــار المدير التنفيذي لشركة المدينة 
هـــذا  أن  إلـــى  العلـــوي  محمـــد  للزجـــاج 
المشـــروع ثمـــرة اجتهـــاد جميـــع أفـــراد 
الشـــركة وعلـــى رأســـها عبـــدهللا العلوي 
والمنتجـــات  الخدمـــات  تطويـــر  فـــي 

لتشـــمل  الشـــركة،  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
جميـــع عمليات فبركـــة وتركيب الزجاج 
لاســـتخدام المعمـــاري وكذلـــك أعمـــال 
األلمنيـــوم ومنتجـــات المقاومة للحريق 
باســـتخدام الحديد والزجـــاج المتوافق 
عليه من قبل الدفاع المدني لدى مملكة 

البحرين.
كمـــا نـــوه بـــأن شـــركة المدينـــة للزجـــاج 

خدماتهـــا  تقديـــم  ثقـــة  علـــى  حـــازت 
ومنتجاتهـــا لهذا المشـــروع بمـــا تقدمه 
وتوفـــره مـــن مـــواد الزجـــاج وقواطـــع 
الجـــودة  ذات  والحديـــد  األلمنيـــوم 
العاليـــة المصنعـــة مـــن قبـــل الشـــركات 
العالميـــة. ومـــن المتوقع قيام الشـــركة 
بتوقيـــع عقـــود مختلـــف المشـــروعات 

خال الفترة المقبلة.

الشــركة حازت على ثقــة تقديم خدماتها ومنتجاتها للمشــروع
“المدينة للزجاج” تنفذ ألمنيوم أكبر مشروع صحي بالمحرق

أثناء توقيع العقد

https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724038.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724039.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724040.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724041.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724042.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724043.html
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إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

ألمنيوم البحرين 
السعر  0.7 دينار    التغيير 0.000

البنك األهلي المتحد 
السعر  0.89 دينار    التغيير 0.002+

إي بي إم تيرمينالز البحرين 
السعر  1.302 دينار    التغيير 0.002+

بنك البحرين والكويت 
السعر  0.5 دينار    التغيير 0.001+

السنة الثالثة عشرة - العدد 4718 
الثالثاء 

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443

تشـــارك صحيفة “البالد”، 
لألحـــداث  مواكبـــة 
العالميـــة، بوفـــد مكـــون 
القديـــر  اإلعالمـــي  مـــن 
إبراهيـــم النهـــام، واإلعالميـــة القديرة 
حـــدث  أهـــم  لتغطيـــة  محســـن،  هبـــة 
عالمي في شهر أكتوبر المقبل “إكسبو 
2020” فـــي إمارة دبي بدولة اإلمارات 
“البـــالد”  وفـــد  وســـيقوم  الشـــقيقة. 
للمعـــرض،  موســـعة  تغطيـــة  بإجـــراء 
المســـؤولين،  مـــع  لقـــاءات  وإجـــراء 
ونشـــر تقارير عن أجنحة البلدان، عبر 

منصات الصحيفة الرقمية.
وستشارك البحرين في “إكسبو 2020 
تصميمـــه  تـــم  وطنـــي  بجنـــاح  دبـــي” 
الحـــدث،  لهـــذا  خصوصـــا  وتشـــييده 

اســـتعراض  إلـــى  خاللـــه  مـــن  تهـــدف 
مفهـــوم الكثافـــة ودورهـــا فـــي توفيـــر 
فـــرص تحـــت شـــعار “الكثافـــة تنســـج 

الفرص”.

تنافست 12 شركة في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات، أمس، على 
مناقصتيـــن لـــوزارة اإلســـكان بتمويل 
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق  مـــن 
االقتصاديـــة العربيـــة، لبناء وتشـــييد 
مـــع  اجتماعيـــة  ســـكنية  شـــقة   520
البنيـــة التحتيـــة واألعمـــال الخارجية 
المرتبطة بها في مشـــروع شرق الحد 
 )B2  / B1( اإلســـكاني فـــي القريتيـــن

.)C2  / C1(و

وكان مجموع أقل العطاءات المقدمة 
Al�( 29.1 مليـــون دينار لشـــركة  نحـــو
 ghanim International General
 Trading and Contracting Co.

 .)Bahrain
كما تنافســـت 3 شركات على مناقصة 
لوزارة الصحة للقيام بأعمال توســـعة 
وتحديث بمركز سترة الصحي، وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 1.1 مليـــون دينار 
DAR AL KHALEEJ TRAD� (لشركة 

 ،)ING & CONTRACTING W.L.L
وأكبرها بقرابة 1.8 مليون دينار.

إبراهيم النهامهبة محسن

تنقــل الحــدث بتقارير ولقاءات تنشــر عبــر منصاتهــا الرقمية

“الصحة” تحّدث مركز ســترة الصحي بـــ 1.1 مليون دينار

” تشارك بوفد لتغطية “                                    ”   “

تمويل كويتي إلنشاء 520 شقة سكنية بالحد

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

مــن بين البنوك أســماء اندمجــت مع بنوك أخــرى أو تم االســتحواذ عليها مــن بنوك أخرى
بنــوك امتصــت المديونية قبــل ســنوات عبر المخصصــات وبعضهــا باعها لطــرف ثالث

الدائنــون وافقوا على خطة تســوية ديون بقيمــة 1.9 مليار دوالر

مصادر “^”: 9 بنوك بحرينية ستستفيد من تسوية ديون شركة القصيبي

تشير معلومات حصلت عليها “^”  «
في وقت سابق، إلى وجود ما يناهز 

قيمته 918 مليون دينار مطالبات من 
مؤسسات حكومية وبخاصة بحرينية 

في قضية معن الصانع وهي أكبر قضية مطالبات مالية هزت المنطقة على 
مدى السنوات الماضية.

وأشارت قائمة بإعادة التنظيم المالي الخاص برجل األعمال معن الصانع، 
والتي تضم عشرات الشركات الخليجية، إلى وجود نحو 6 شركات خاصة 

ومؤسسة حكومية واحدة ضمن الشركات المدرجة على الئحة المطالبات 
الموجهة ضد الملياردير الصانع، إال أنه لم يتم القبول بجميع المطالبات. 

وتضم القائمة هيئة التأمينات االجتماعية بمبلع يقدر بنحو 1.3 مليون ريال 
سعودي، وجاءت المطالبة ضمن مطالبات الشركات والجهات الحكومية 
التي تم قبولها. وضمن القائمة 5 مطالبات تتعلق بـ 4 بنوك مسجلة في 

البحرين.

وبلغ إجمالي المطالبات التي قبلت من الجهات الدائنة البحرينية لمعن 
الصانع وشركاته نحو 299 مليون دينار. ورفضت المحكمة طلبات بنوك 

بحرينية تقدر قيمتها بنحو 608 ماليين دينار، إذ يمكن للبنوك التظلم 
للمحكمة إلدراج المطالبات للتصويت على قبولها.

مطالبات مالية

أظهرت أحدث بيانات نشرت على 
موقع المجلس فتح 11 مناقصة 

تابعة لـ 8 جهات حكومية بإجمالي 
53 عطاء، في حين تم تعليق 

عطاء أحد المناقصات.

وفتح المجلس 3 مناقصات 
لشركة نفط البحرين )بابكو(، 

أبرزها للصيانة والدعم إليقاف 
)TRICONEX( في حاالت الطوارئ 
تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 

243.4 ألف دينار. 

11 مناقصة

لصحيفـــة  مصرفيـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
“البالد” أن القطاع المصرفي البحريني 
سيســـتفيد بشـــكل أو بآخر من تســـوية 
ديـــون شـــركة أحمـــد حمـــد القصيبـــي 
وإخوانه التـــي أعلنت عن التوصل إلى 

اتفاق بشأنها أخيرا.
 11 نحـــو  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
مصرًفـــا ومؤسســـة ماليـــة تعمـــل فـــي 
البحريـــن بينهـــا فـــروع لبنـــوك أجنبية، 
تعرضـــت لديـــون مجموعـــة القصيبي، 
مـــن بين عشـــرات البنوك والمؤسســـات 
التي تعرضت لديون مجموعتي ســـعد 
والقصيبي في أكبر قضايا المديونيات 
فـــي المنطقة وأطولها، ومن بين البنوك 
أســـماء قـــد اندمجت مـــع بنـــوك أخرى 
بنـــوك  مـــن  عليهـــا  االســـتحواذ  تـــم  أو 
أخـــرى، وبالتالـــي تتحـــول المديونيات 

والمطالبات إلى الكيانات الجديدة.
ومـــع التســـوية التي أعلنـــت أخيرا فإن 
9 بنـــوك بحرينيـــة تعمل مـــن البحرين، 

ستسترد جزًءا من مدينويتها لدى 
مصرفـــان  وهنـــاك  القصيبـــي، 

اختفى اســـمهما من السوق بعد 
اندماجها مع مصرفين آخرين.

مخصصات للديون

وأشارت المصادر إلى أن البنوك وضعت 
مخصصـــات للديون قبـــل أكثر من عقد 
وفقـــا للقواعد المحاســـبية والمصرفية 

المعمـــول بهـــا وبالتالـــي امتصـــت األثر 
منـــذ ســـنوات، وأن اســـترداد جـــزء من 
المديونيـــات المتعثرة ســـينعكس على 

المؤسسات من ناحية السيولة وتعزيز 
الوضع المالي.

لكـــن المصـــادر أشـــارت إلـــى أن بنـــوًكا 

باعـــت بالفعـــل المديونية لطـــرف ثالث 
مثـــل صناديـــق االســـتثمار وصناديـــق 
التحوط مقابل استقطاع جزء من هذه 

المديونية لصالح هذه الصناديق، 
وبالتالي فإن أي أموال ستســـتلمها 
ستذهب للصناديق أو األطراف الثالثة 

التي اشترت المديونية.
أن  إلـــى  أشـــارت  قـــد  تقاريـــر  وكانـــت 
الدائنيـــن وافقـــوا علـــى خطـــة تســـوية 
دوالر  مليـــار   1.9 بقيمـــة  ديـــون 
القصيبـــي  حمـــد  أحمـــد  اقترحهـــا 
وإخوانـــه في الســـعودية من عائلة 
القصيبـــي، لتنهـــي واحـــدة من أطول 
نزاعات الديون منذ 12 عاما. وبموجب 
التسوية، سيحصل الدائنون على 1.93 
مليار دوالر من إجمالي مطالبات الدين 
المعتمدة البالغـــة 7.33 مليار دوالر من 

142 بنكا.
وبحســـب المصـــادر فـــإن الديـــون التي 
تتعلـــق بمجموعـــة القصيبي هـــي عادة 
تمويـــالت أو قـــروض منحـــت من بنوك 
ومؤسسات مصرفية محلية، في حين 
أن قضيـــة مجموعـــة ســـعد والمرتبطة 
بقضية القصيبي، كان جزء منها يتعلق 
بســـندات، األمـــر الـــذي جعـــل صناديـــق 
تقاعد تتأثر ومنها مؤسســـة التأمينات 

االجتماعية البحرينية.
ومـــن غيـــر الواضح عـــدد المؤسســـات 
الماليـــة التـــي باعـــت ديونهـــا ألطـــراف 
ثالثة بحســـب المصـــادر، لكـــن بالتأكيد 

هناك بنوك أقدمت على الخطوة.

https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724046.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724048.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724047.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4718/finance/724005.html

