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كشــفت وزارة اإلســكان عن عدد المســتفيدين مــن برنامج 
“مزايــا” فــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى أغســطس 2021، الــذي 
بلــغ 2233 منتفعــا، بزيــادة واضحــة فــي معــدل المنتفعيــن 
عــن ذات الفتــرة مــن العــام الماضي، الــذي بلــغ 1691 للعام 
2020، ليبلــغ اإلجمالــي نحــو 8744 منذ العــام 2013 وصوًل 

إلى أغسطس 2021.

وأوضحـــت الـــوزارة أن برنامـــج “مزايـــا” يخضـــع للتقييـــم بشـــكل 
مســـتمر ســـعًيا لطرح مزيد من المبادرات والتســـهيالت اإلســـكانية 
التـــي يحتاجهـــا المواطـــن؛ مـــن أجـــل خدمـــات ســـريعة، مـــا يقلص 
قوائـــم النتظـــار، إذ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهـــات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، بشـــأن سرعة توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين وتلبية 

لاللتزامات الواردة ببرنامج الحكومة.
وذكـــرت “اإلســـكان” أن النســـبة األكبر مـــن الوحدات والشـــقق التي 
قـــام المســـتفيدون بشـــرائها منـــذ 2013 حتى أغســـطس هـــذا العام 
2021 تركزت في محافظة المحرق بنســـبة 59 %، تليها المحافظة 
 ،%  5 بنســـبة  العاصمـــة  محافظـــة  ثـــم   ،%  33 بنســـبة  الشـــمالية 

فالجنوبية بنسبة 3 %.

8744 منتفعا من “مزايا” حتى أغسطس
“اإلسكان”: االستفادة األكبر بالمحرق بنسبة 59 % تليها الشمالية 33 %

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبل رئيـــس دولـــة إســـرائيل 
يتسحاق هرتســـوغ، أمس، سفير 
لـــدى  المعيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
دولـــة إســـرائيل خالـــد الجالهمة، 
الـــذي قـــدم إليـــه أوراق اعتمـــاده 
لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  ســـفيًرا 
دولـــة إســـرائيل. ورحـــب الرئيس 

بالســـفير  هرتســـوغ  يتســـحاق 
الجالهمة، مهنًئا له بمناسبة توليه 
مهـــام منصبه كأول ســـفير لمملكة 
إســـرائيل،  دولـــة  لـــدى  البحريـــن 
مؤكًدا دعم الحكومة اإلسرائيلية 
له للقيـــام بمهام عملـــه على أكمل 

وجه.

رئيس إسرائيل: دعم سفير البحرين 
للقيام بمهام عمله على أكمل وجه

المنامة - وزارة الخارجية

)05(
)07(

والدة أحد المستفيدين من العقوبات البديلة: المكرمة جعلت من ابني مولودا جديدا

المفرج عنهم وأهاليهم: شكرا جاللة الملك... أثلجت صدورنا

توجه أحد المفرج عنهم بقانون العقوبات البديلة 
بالشـــكر لجاللـــة الملـــك وســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء على إتاحة الفرصة للعودة أفرادا 
صالحيـــن بالمجتمع والنخراط فيه، فما قال آخر 
إنه شـــعور ل يوصف بعد ســـنتين من فراق األهل 
“أشـــكر جاللة الملك على مـــا عمله لنا واألمر الذي 
حـــدث من قبـــل لن يتكـــرر وشـــكرا علـــى الفرصة 

الســـعيدة”. أمـــا أهالـــي المفـــرج عنهم فعبـــروا عن 
فرحتهـــم باحتضـــان أبنائهـــم، متوجهيـــن بالشـــكر 
لجاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى عودة أبنائهـــم لهم، إذ قالـــت والدة 
أحـــد المفرج عنهـــم إن ابنها ولد مـــن جديد وهذه 
فرصـــة لـــه بـــأن يبـــدأ حيـــاة جديـــدة ويرجـــع إلى 

مقاعد الدراسة لتحقيق أحالمه.

خبراء: شهر يفصل إيران عن 
امتالك مكونات قنبلة نووية

)12(
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0518121615

“األهلي المتحد” يرعى مسابقات اتحاد الكرةعودة الحياة للمسرح البحرينيالسعودية: لحرمان الحوثيين من أسلحتهممناقصة لمدفن نفايات هندسي جديد“األعلى للمرأة” ينظم “متفوقات البحرين 2”
نظم المجلس األعلى للمرأة النسخة  «

الثانية من مبادرته السنوية “متفوقات 
البحرين”، لالحتفاء بالمتفوقات من 
خريجات الثانوية العامة عبر تنظيم 

عدد من اللقاءات التوعوية والحوارات 
التفاعلية عبر تقنية االتصال المرئي على 

مدى 4 أيام.

تعمل شؤون البلديات بوزارة األشغال  «
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

على تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء 
وتشغيل مدفن نفايات هندسي جديد 

في مملكة البحرين. ولتنفيذ المشروع 
طرحت مناقصة في موقع مجلس 

المناقصات والمزايدات اإللكتروني أمس.

دعا مجلس الوزراء السعودي،  «
المجتمع الدولي لحرمان 

الحوثيين من مصدر أسلحتهم. 
وقال مجلس الوزراء السعودي 

إن أعمال ميليشيا الحوثي 
العابرة للحدود تقوض جهود 

التوصل لحل في اليمن.

عودة جديدة للمسرح البحريني  «
الجماهيري بعد انحسار الجائحة 

ودخولنا المستوى األخضر، 
بعودة مسرح جلجامش لخشبة 

المسرح وتقديم مسرحيتها 
الفنتازية ”الجوكرز“، على الصالة 

الثقافية.

قدم البنك األهلي المتحد رعايته  «
لكأس جاللة الملك ودوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2021 - 2022. 

ورحب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة بانضمام البنك األهلي المتحد كشريك فاعل وراع رئيس 

لدعم كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

 استعداد مسرح الدانة لالفتتاح رسميا 

جاللة الملك

الرئيس اإلسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل

إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صناعة سالح نووي

محرر الشؤون المحلية

فرحة عارمة للمفرج عنهم بقانون العقوبات البديلة



البحرين تعزي 
في وفاة والدة 

بوريس جونسون
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة برقيتي تعزية ومواســـاة إلى رئيـــس وزراء المملكة 
المتحـــدة بوريـــس جونســـون؛ وذلك في وفـــاة والدته. وأعـــرب جاللته 
وســـموه عن خالـــص تعازيهما وصادق مواســـاتهما له وألســـرة الفقيدة، 
راجيين للفقيدة الرحمة وألسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيســـة مجلس 
عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة  النـــواب 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  زينـــل؛ 
يصـــادف  الـــذي  للديمقراطيـــة 
الخامـــس عشـــر مـــن ســـبتمبر مـــن 
كل عـــام، رفعـــت فيهـــا إلى ســـموه 
خالـــص التهاني والتبريـــكات بهذه 
المناســـبة، مشيرًة إلى أن ما تحقق 

مـــن إنجازات لمملكـــة البحرين في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم 
المستمر من صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
البـــارز  األثـــر  تحقيـــق  فـــي  أســـهم 
فـــي نجـــاح وســـير أعمال الســـلطة 
التشريعية ما وضع مملكة البحرين 
فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمة من 
خالل سلسلة المشاريع التطويرية 

علـــى  إنجازهـــا  تـــم  التـــي  المهمـــة 
مختلف األصعدة.

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأكـــدت 
مواصلـــة  علـــى  المجلـــس  حـــرص 
الســـلطتين  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
التشـــريعية والتنفيذيـــة بمـــا يعود 
بالخيـــر والنمـــاء والتقـــدم للوطـــن 
والمواطنيـــن، داعيًة المولى القدير 
بالصحـــة  ســـموه  علـــى  ينعـــم  أن 
والســـعادة وعلـــى مملكـــة البحرين 

بمزيٍد من التقدم واالزدهار.

ســمو ولــي العهد رئيــس الــوزراء يتلقى تهنئــة زينل

مواصلة التعاون بين السلطتين لرخاء المواطن

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئـــة من رئيس 
مجلـــس الشـــورى علي الصالح؛ بمناســـبة 
ذكـــرى اليوم العالمي للديمقراطية والذي 
ُيصادف الخامس عشـــر من شهر سبتمبر 

من كل عام.
عـــن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
الشـــكر والتقدير على االهتمام والمتابعة 

الســـمو  صاحـــب  يوليـــه  الـــذي  والدعـــم 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
للدفع بمزيد من المبادرات والمشروعات 
التـــي تعـــزز مبـــادئ وقيـــم الديمقراطية، 
بما ينعكس بشـــكل مباشـــر علـــى تحقيق 
التنمية واالزدهار في مختلف القطاعات 
والمجـــاالت بالمملكـــة فـــي ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

الشـــورى  آل خليفـــة. وأكـــد أن مجلـــس 
ســـيواصل العمـــل بكل أمانة ومســـؤولية 
وإخـــالص لتكريس أســـس الديمقراطية 
ووضع السياســـات والتشريعات المالئمة 
وترســـيخ  والتنميـــة  البنـــاء  أجـــل  مـــن 
االســـتقرار بالمملكـــة، داعًيـــا المولـــى عـــز 
وجـــل أن يحفظ ســـموه ويرعاه ويســـدد 
على طريق الخير خطاه ويحقق للمملكة 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

ســمو ولي العهد رئيــس الوزراء يتلقــى تهنئة الصالح

تشريعات لترسيخ االستقرار وتكريس الديمقراطية

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيســـة مجلـــس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل، رفعـــت فيها 
إلى المقام السامي لصاحب الجاللة 
الملـــك خالص التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية 
والذي يصادف 15 من شهر سبتمبر 

من كل عام.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأكـــدت 
مـــن  تحقـــق  مـــا  أن  برقيتهـــا  فـــي 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  إنجـــازات 

ظل قيـــادة جاللـــة الملـــك الحكيمة 
وبدعـــم ورعايـــة جاللتـــه الكريمـــة 
للســـلطة التشـــريعية منـــذ انطالقـــة 
التنمويـــة  اإلصالحيـــة  المســـيرة 

الشـــاملة والمســـتدامة، شـــكل نقلة 
نوعيـــة للمســـيرة الديمقراطيـــة في 
مملكـــة البحريـــن، من خـــالل تبنيها 
المبـــادئ الرفيعـــة التـــي تعـــزز دولة 
القانون والمؤسســـات، وبناء أسس 

دستورية عصرية وحضارية.
كما أشارت زينل في برقيتها إلى أن 
ما جاء في التعديالت الدســـتورية 
المنبثقة عن ميثـــاق العمل الوطني 
بتدشـــين عهـــد جديـــد  إيذانـــا  كان 
مـــن اإلصـــالح السياســـي والحيـــاة 

الديمقراطية.

فوزية زينل

جاللــة الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيســة “النواب”

نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في البحرين

 المنامة - بنا

تلقـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد برقية تهنئة 
مـــن رئيس مجلس الشـــورى علـــي الصالح، 
رفـــع فيهـــا إلـــى المقـــام الســـامي لصاحـــب 
الجاللة الملك خالـــص التهاني والتبريكات 
بمناســـبة ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية 
الذي يصادف 15 من شـــهر سبتمبر من كل 
عـــام.  وأعـــرب رئيس مجلس الشـــورى عن 
عظيم الفخر واالعتزاز بالنهج الديمقراطي 
الذي تفضل جاللته بوضع أسســـه ومبادئه 
البرلمانيـــة  الحيـــاة  لتعزيـــز  المتقدمـــة 
والمشاركة السياسية منذ انطالق المسيرة 
اإلصالحية الشـــاملة التـــي انطلقت بقيادة 
جاللـــة الملـــك، مؤكـــدا أن الخطـــوات التي 
قامت بها مملكة البحرين لتطوير مسيرتها 
الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية 

علـــى  وتقديـــر  إشـــادة  موضـــع  أصبحـــت 
المستويين اإلقليمي والعالمي.

وثمـــن الصالح مـــا اتخذتـــه المملكة إلتاحة 
المجـــال أمـــام جميـــع الكفـــاءات الوطنيـــة 
المخلصـــة لإلســـهام فـــي البنـــاء الوطنـــي، 
واحتـــرام  الديمقراطيـــة  أســـس  وإرســـاء 

حقوق المواطن وحرياته السياسية.

كما أكد بهذه المناســـبة أن ترســـيخ وتعزيز 
النهـــج الديمقراطـــي الـــذي واكـــب مســـيرة 
السلطة التشـــريعية منذ العام 2002 بدعم 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك، عـــزز وســـاند دور 
مجلس الشـــورى ومنحه الصالحيات التي 
مكنـــت مـــن خدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن، 

وتحديث منظومة التشريعات الوطنية.
واختتـــم الصالـــح برقيتـــه معاهـــدا جاللـــة 
الملـــك علـــى مواصلـــة العمـــل بـــكل أمانـــة 
أســـس  وتعزيـــز  لترســـيخ  ومســـؤولية 
السياســـات  ووضـــع  الديمقراطيـــة، 
والتشـــريعات التـــي من شـــأنها مســـاندة ما 
تحقـــق من بنـــاء وتنمية واســـتقرار ورخاء 
في المملكـــة، تلبية للطموحـــات نحو مزيد 
مـــن التطـــور والتقـــدم الحضـــاري وتحقيقا 

لمستقبل أفضل لألجيال القادمة.

علي الصالح

جاللة الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيس “الشــورى”

مواصلة العمل بأمانة ومسؤولية لترسيخ أسس الديمقراطية

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهورية 
ألفـــاردو؛  كارلـــوس  كوســـتاريكا 
بـــالده،  اســـتقالل  ذكـــرى  بمناســـبة 
أعـــرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهانيـــه وتمنياتـــه لرئيـــس جمهوريـــة 

كوستاريكا بهذه المناسبة الوطنية.
وبعـــث جاللة الملك برقيـــة تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة الســـلفادور نجيب 
أبـــو كيلـــة، بمناســـبة ذكرى اســـتقالل 
بـــالده، أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة 
عـــن أطيب تهانيـــه وتمنياتـــه لرئيس 
جمهوريـــة الســـلفادور بهذه المناســـبة 

الوطنية.
تهنئـــة  برقيـــة  الملـــك  وبعـــث جاللـــة 
جواتيمـــاال  جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى 
أليخانـــدرو غياماتي، بمناســـبة ذكرى 

اســـتقالل بـــالده، أعـــرب جاللتـــه في 
البرقيـــة عـــن أطيب تهانيـــه وتمنياته 
لرئيـــس جمهوريـــة جواتيمـــاال بهـــذه 

المناسبة الوطنية.
وبعـــث جاللة الملك برقيـــة تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة نيكاراغـــوا دانيـــل 
ذكـــرى  بمناســـبة  ســـافيدرا؛  أورتيغـــا 
اســـتقالل بـــالده، أعـــرب جاللتـــه في 
البرقيـــة عـــن أطيب تهانيـــه وتمنياته 
بهـــذه  لرئيـــس جمهوريـــة نيكاراغـــوا 

المناسبة الوطنية.
وبعـــث جاللة الملك برقيـــة تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة هنـــدوراس خـــوان 
أورالنـــدو هيرنانديـــز بمناســـبة ذكرى 
اســـتقالل بـــالده، وأعـــرب جاللته في 
البرقيـــة عـــن أطيب تهانيـــه وتمنياته 
لرئيـــس جمهوريـــة هنـــدوراس بهـــذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رؤساء 
كوستاريكا والسلفادور 

وجواتيماال ونيكاراغوا وهندوراس

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
مرسوم رقم )96( لسنة 2021 بتعيين 
رئيـــس للبعثـــة الدبلوماســـية لمملكـــة 
البحريـــن لـــدى مملكـــة بلجيـــكا، جـــاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعّيـــن الســـفير عبـــدهللا فيصـــل جبـــر 

الدوســـري رئيًســـا للبعثة الدبلوماسية 
لمملكـــة البحريـــن لدى مملكـــة بلجيكا 

بلقب سفير فوق العادة مفّوض.
المادة الثانية

هـــذا  تنفيـــذ  الخارجيـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

الدوسري رئيسا للبعثة الدبلوماسية في بلجيكا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

تعديل أحكام بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك
صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )97( 
لســـنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 
)54( لســـنة 2019 بإنشـــاء أكاديميـــة محمـــد بن 
مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، جاء 

فيه:

المادة األولى
تحـــل عبـــارة )مديـــر عـــام( محـــل عبـــارة )مديـــر 
تنفيـــذي( الـــواردة فـــي المـــادة الثالثـــة، وعبـــارة 
)المديـــر العـــام( محل عبـــارة )المديـــر التنفيذي( 
الـــواردة فـــي المـــادة الرابعة، من المرســـوم رقم 

)54( لســـنة 2019 بإنشـــاء أكاديميـــة محمـــد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

المادة الثانية
علـــى وزيـــر الخارجيـــة تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.

مرسوم إلعادة تنظيم “الخارجية”
صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )98( لسنة 2021 
بتعديل المادة األولى من المرســـوم رقم )23( لسنة 

2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيســـتبدل بنصي الفقرتيـــن )أواًل( و)ثالًثا( من المادة 
األولى من المرســـوم رقم )23( لســـنة 2021 بإعادة 

تنظيم وزارة الخارجية، النصان اآلتيان:
الفقرة )أواًل(:

أواًل: رئيس قطاع شئون حقوق اإلنسان.

الفقرة )ثالًثا(:
ثالًثـــا: المدير العـــام ألكاديمية محمد بـــن مبارك آل 
)بدرجـــة وكيـــل  الدبلوماســـية  للدراســـات  خليفـــة 

مساعد(.
وتتبعه:

1 - إدارة التدريب واللغات.

2 - إدارة شئون األكاديمية.
3 - إدارة الدراسات والتقييم.

المادة الثانية
ُيضـــاف بنـــد جديـــد برقم )7( إلـــى الفقرة )خامًســـا( 

وبند جديد برقم )6( إلى الفقرة )سادًسا( من المادة 
األولى من المرســـوم رقم )23( لســـنة 2021 بإعادة 

تنظيم وزارة الخارجية، نصاهما اآلتيان:
الفقرة )خامًسا( البند )7(:

7 - رئيس قطاع المنظمات.
الفقرة )سادًسا( البند )6(:

6 - رئيس قطاع الشئون القانونية.
المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم 
)47( لســـنة 2021 بتعييـــن مديرين في 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض. 

وجاء فيه:
المادة األولى 

للســـياحة  البحريـــن  فـــي هيئـــة  ُيعيـــن 
والمعـــارض كل من: الســـيد ســـنان علي 

الرقابـــة  إلدارة  مديـــًرا  محســـن  ناصـــر 
أحمـــد  علـــي  الســـيد  والتراخيـــص، 
عبـــدهللا ضيـــف مديـــًرا إلدارة المـــوارد 

والمعلومات.
 المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
تنفيذ أحـــكام هذا القرار، وُيعمل به من 
تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

تعيين مديرين في “السياحة والمعارض”
صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )46( لسنة 2021 بنقل 

ض إلى وزارة الخارجية، جاء فيه: سفير فوق العادة مفوَّ
المادة األولى

ُتنقـــل الدكتـــورة بهية جواد الجشـــي رئيس البعثة الدبلوماســـية 
البحرينية لدى مملكة بلجيكا إلى وزارة الخارجية.

المادة الثانية
علـــى وزيـــر الخارجيـــة تنفيذ هـــذا القـــرار، وُيعمل به مـــن تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

نقل الجشي إلى “الخارجية”
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مراعاة الخصوصيات الدينية باألحوال الشخصية وممارسة العبادة
وزيـــر العـــدل: إرســـاء حكـــم القانـــون دون تفرقـــة بيـــن أصحـــاب المعتقـــدات المختلفـــة

شـــارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
الـــذي  الدولـــي  الملتقـــى  فـــي  خليفـــة 
بالتعـــاون  العشـــرين  عقدتـــه مجموعـــة 
مع مؤسســـة العلوم الدينيـــة في مدينة 

بولونيا بالجمهورية اإليطالية.
تحـــت  ُيعقـــد  الـــذي  الملتقـــى  ويهـــدف 
مســـمى “وقـــت التعافـــي” إلـــى تحفيـــز 
قيـــم  وتعزيـــز  األديـــان  بيـــن  الحـــوار 
التعايـــش والتســـامح، وكذلـــك التطـــرق 
إلـــى دور األديـــان والثقافـــات فـــي دفـــع 
تفاهـــم دولـــي مشـــترك يعنـــى بإرســـاء 
الســـلم والحفاظ على البيئـــة، باإلضافة 
إلـــى التعـــارف الثقافـــي بيـــن أصحـــاب 

المعتقدات المختلفة.

وأكـــد وزيـــر العـــدل لـــدى مشـــاركته في 
المحـــور المتعلق بدور الشـــؤون الدينية 
فـــي الحفـــاظ علـــى التعدديـــة الدينيـــة 
والثقافيـــة، أهمية إرســـاء حكم القانون 
دونمـــا تفرقـــة بين أصحـــاب المعتقدات 
المختلفـــة، مـــع مراعـــاة الخصوصيـــات 

الدينية في المســـائل المتعلقة باألحوال 
الشـــخصية وممارســـة العبادة في إطار 

التعايش واحترام اآلخر.
الجهـــود  تضافـــر  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
والتعـــاون الدولـــي تجـــاه العمـــل علـــى 
إنهـــاء النزاعـــات القائمـــة باســـم الديـــن 

أو األصـــل العرقي أو الثقافي وإفســـاح 
المجـــال للديـــن ومـــن يحملـــون أمانتـــه 
من أصحـــاب الديانـــات المختلفة للعمل 
مًعـــا؛ من أجل تعزيـــز التنمية والتعايش 
واحتـــرام اآلخـــر. وأشـــار إلـــى الجهـــود 
التـــي تبذلها مملكة البحريـــن في تعزيز 
التـــي اتخـــذت  التعايـــش واإلجـــراءات 
المســـتويين  علـــى  ذلـــك  ســـبيل  فـــي 
الداخلي والدولي، ومنها احتضان حوار 
الحضارات فـــي العامين 2002 و2014، 
منوًهـــا بإعالن البحريـــن الذي ُأطلق في 
2017 وإنشاء مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش الســـلمي، وكذلك كرسي الملك 
حمد بجامعة ســـابينزا اإليطالية؛ لتعزيز 

الحوار والتعايش.

المنامة - وزارة العدل

سمو محافظ الجنوبية: خطة مشتركة لالحتفال بالعيد الوطني
ـــار ـــم األمط ـــي موس ـــج ف ـــر الصهاري ـــار وتوفي ـــاه األمط ـــع مي ـــف تجم ـــة لتصري آلي

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة رئيس المجلس التنســـيقي 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
اجتماع المجلس التنســـيقي التاســـع في دورته الثالثة 
للعام 2021، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور 
نائـــب المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري، وعدد 

من األعضاء من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
المحافـــظ  ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
بالحضـــور، مؤكًدا حرص المجلس التنســـيقي وســـعيه 
المســـتمر في تطوير القطاع الخدمـــي والتنموي، الذي 
يحظى بتوجيهات ورعاية كريمة من قبل عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، منوًها 
ســـموه إلـــى عمـــل المحافظـــة الـــدؤوب نحـــو متابعـــة 
تنفيذ وتحســـين جودة الخدمـــات المقدمة للمواطنين 

والمقيمين بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة.
وأثناء االجتماع، تابع سمو المحافظ عرًضا مرئًيا قدمته 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات  إدارة 
الجنوبية بشأن أبرز نتائج الزيارات الميدانية من رصد 
ومتابعة الحتياجات األهالي خالل موسم األمطار في 
مختلف مناطق المحافظة، فيما قدمت وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمرانـــي عرًضا مرئًيا 
اشـــتمل على خطة شـــاملة الســـتقبال موســـم األمطار 
لهذا العام مـــن خالل والمضخات الخاصة بالمياه وفق 
المعاييـــر الالزمة، إضافـــة إلى إجـــراء الصيانة الالزمة 
فـــي مختلـــف  المائيـــة  لشـــبكات الصـــرف والمصبـــات 
المناطـــق الداخليـــة والمناطـــق الحيوية فـــي المنطقة، 
كمـــا أوصـــى المجلـــس التنســـيقي علـــى أهميـــة اتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة لتجنب تجمـــع ميـــاه األمطار في 

مختلف مناطق المحافظة.
ولفت ســـمو المحافظ إلى أهمية وضع خطة مشـــتركة 
شـــاملة من قبـــل مختلف الجهـــات األمنيـــة والخدمية 
العيـــد  واحتفـــاالت  لمناســـبات  اســـتعداًدا  المختصـــة؛ 
الوطنـــي المجيـــد في الفترة المقبلة والتي ســـتقام في 
نطـــاق المحافظـــة، مـــن خـــالل تزييـــن الطـــرق باإلنارة 
آلراء  تنفيـــًذا  وذلـــك  الوطنيـــة،  األجـــواء  وإضفـــاء 
ومقترحات األهالي باالحتفال بهذه المناســـبة الوطنية 

الغالية.
واطلـــع المجلس التنســـيقي، على عـــرض مرئي قدمته 
وزارة اإلســـكان، تم من خالله اســـتعراض مســـتجدات 
ســـير عمل مشروع وادي الســـيل اإلسكاني، مبيًنا سمو 
المحافـــظ أن المنطقـــة تشـــهد العديد من المشـــروعات 
التنموية التي تعكس النمو العمراني والتنمية الشاملة 
مـــع  بالمتابعـــة  الخدمـــي واإلســـكاني  القطاعيـــن  فـــي 

الجهات ذات العالقة.
من جانبه، تقـــدم ممثل أهالي المحافظة الجنوبية في 
المجلـــس محمد المنصـــوري، بخالص الشـــكر والتقدير 
للمحافظـــة الجنوبيـــة علـــى دورها في تعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة وســـرعة االســـتجابة بعـــد حـــادث الحريق 
الذي اندلع في أحد المســـاجد في منطقة عسكر، األمر 
الـــذي يعكـــس المتابعـــة المســـتمرة لتلبيـــة احتياجـــات 
األهالـــي، مثمًنـــا في الوقـــت ذاته جهود رجـــال الدفاع 
المدني وإدارة األوقاف الســـنية في التنسيق المشترك 
مـــع المحافظـــة، إذ أكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظة 
حريصة على تفعيل مبدأ الشراكة األمنية والمجتمعية 

تلبية لتطلعات األهالي في تعزيز األمن والسالمة.
وفـــي ســـياق آخـــر، تابع ســـمو المحافـــظ عرًضـــا مرئًيا 

شـــاماًل مـــن قبـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي بشـــأن مســـتجدات جملـــة مـــن 
المشـــروعات الخدمية والتنموية، في نطاق المحافظة 
من ضمنها مشـــروع ممشـــى مدينة زايد، الذي ســـيلبي 
احتياجـــات المواطنين والمقيميـــن، إضافة إلى تطوير 
المرافـــق والحدائق في مختلف مناطق المحافظة قبل 

نهاية هذا العام.
من جهتهم، عبر األعضاء في ختام المجلس التنسيقي 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم للمحافظـــة الجنوبيـــة علـــى 
التعاون المثمر والتنســـيق المشـــترك فـــي تحقيق رؤى 
المســـتمر  التواصـــل  مثمنيـــن  المواطنيـــن،  وتطلعـــات 
لمناقشـــة االحتياجـــات التنمويـــة والخدميـــة من أجل 

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء سمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة أمس الشـــيخ 
ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل 
خليفة؛ بمناســـبة تعيينه رئيســـا 

لديـــوان صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد. وأعـــرب ســـموه له 
عن خالص تهانيه للثقة الملكية 
السامية، متمنيا له التوفيق في 

القيام بمهام هذا المنصب.

محمد بن مبارك يهنئ رئيس 
ديوان ولي العهد

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة برســـالة خطيـــة إلى 
ســـلطان ُعمان صاحـــب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق، تتعلق 
الوطيـــدة  األخويـــة  بالعالقـــات 

التي تربط بين البلدين.
وســـلم الرســـالة وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي إلى نائب 
رئيس الوزراء لشؤون العالقات 
والممثـــل  الدولـــي  والتعـــاون 
الســـلطان  لجاللـــة  الخـــاص 
صاحب الســـمو أسعد آل سعيد، 
وزيـــر  اســـتقبال ســـموه  خـــالل 

الخارجية، أمس، في مسقط.
وجرى خالل اللقاء، اســـتعراض 
التاريخيـــة  األخويـــة  الروابـــط 
الوطيـــدة بيـــن مملكـــة البحرين 
تشـــهده  ومـــا  ُعمـــان  وســـلطنة 
مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
تعزيـــز  وأوجـــه  المجـــاالت، 
يحقـــق  بمـــا  الثنائـــي  التعـــاون 
األهـــداف والمصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين.
اللقـــاء، وزيـــر خارجيـــة  حضـــر 
ســـلطنة ُعمان بدر البوســـعيدي، 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وســـفير 

مسقط جمعة الكعبي.

رسالة خطية من جاللة الملك 
لسلطان ُعمان

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس،  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
المخرج البحريني أحمد يعقوب 
المقلة والفنان اإلماراتي حبيب 
غلوم والفنانة البحرينية هيفاء 

حسين.
الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
للدرامـــا  المتميـــز  باإلنتـــاج 

والخليجيـــة  البحرينيـــة 
وإسهاماتها اإليجابية في إبراز 
والحضاريـــة  الثقافيـــة  الهويـــة 
الروابـــط  وتعميـــق  الخليجيـــة، 
مـــن  واإلنســـانية  االجتماعيـــة 
خـــالل مـــا تقدمـــه مـــن أعمـــال 
تاريخيـــة وتراثيـــة واجتماعية 

وثقافية.

الرميحي: الدراما الخليجية متميزة

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي في مكتبه أمس، الباحث خالد زايد علي زايد 
الذي أهدى ســـعادته نســـخة من رســـالة الدكتوراه بعنوان “دور الصحف البحرينية 
فـــي ترتيـــب أولويـــات الجمهور تجـــاه القضايا السياســـية” من جامعة عين شـــمس 
بالقاهرة. وخالل اللقاء هنأ وزير اإلعالم خالد زايد بمناســـبة نيله درجة الدكتوراه، 
معربـــًا عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية وإســـهاماتهم البارزة في مجال 

البحث العلمي.

وزير اإلعالم يستقبل خالد زايد

مدينة المعارض الجديدة من أهم المشروعات اإلستراتيجية والحيوية
ـــاع ـــي القط ـــروعاتها ف ـــا ومش ـــر خططه ـــي تطوي ـــتمرة ف ـــياحة” مس ـــة”: “الس ـــر “الصناع وزي

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــام 
والســـياحة رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض زايـــد 
الزيانـــي بزيارة تفقديـــة لالطالع على 
بمشـــروع  العمـــل  مســـتجدات  آخـــر 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز 
والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير. 
وخـــالل الزيـــارة التـــي رافقـــه خاللهـــا 
كل من وكيل شـــؤون األشـــغال بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أحمد الخياط وعدد من كبار 
المســـؤولين والمعنييـــن، اطلـــع الوزير 
علـــى ســـير عمليـــات تنفيذ المشـــروع 
الـــذي يعـــد مـــن أضخـــم المشـــروعات 
التـــي تنفذها هيئة البحرين للســـياحة 

والمعارض.

المعـــارض  مدينـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
أهـــم  مـــن  تكـــون  ســـوف  الجديـــدة 
المشـــروعات اإلستراتيجية والحيوية 
لمملكـــة البحريـــن والمنبثقـــة من رؤية 
البحرين االقتصادية 2030، والتي من 

شانها أن تؤكد حضور مملكة البحرين 
للمعـــارض  العالميـــة  الخريطـــة  علـــى 
الفعاليـــات  واســـتقطاب  والمؤتمـــرات 
الكبـــرى العامـــة والمتخصصـــة، ومزيد 
والحوافـــز  االجتماعـــات  برامـــج  مـــن 

وتعـــزز  والمعـــارض  والمؤتمـــرات 
االهتمـــام العالمي بهـــا كوجهة مفضلة 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  لتنظيـــم 
وتوطين االستثمارات ضمن منظومة 
متكاملـــة للتنوع االقتصـــادي. كما أكد 
الزيانـــي أن هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض ستســـتمر لتطوير خططها 
ومشـــروعاتها فـــي القطـــاع الســـياحي 
وتعزيـــز الموقع االســـتراتيجي لمملكة 
الســـياحة  خارطـــة  علـــى  البحريـــن 
العالمية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي 
الدفع قدًما باتجاه تنفيذ المشـــروعات 
البـــالد  فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 
وتعظيـــم مردوداتها بمـــا يخدم ويلبي 

الغايات المرجوة.
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مدينة عيسى - وزارة وزارة العمل والتنمية االجتماعية

العاصمـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن 
آل خليفة، األستاذ بكلية العلوم 
الصحيـــة والرياضيـــة بجامعـــة 
البحريـــن رئيـــس مجلس اآلباء 
والمعلمين بمدرسة عبدالرحمن 
كانو الدولية فيصل المال، الذي 
أهداه نســـخة من كتابه الجديد 
العلمـــي  البحـــث  إلـــى  “مدخـــل 
البدنيـــة  التربيـــة  علـــوم  فـــي 

والرياضة”.
وأعـــرب محافـــظ العاصمة عن 
اإلهـــداء  علـــى  للمـــال  تقديـــره 
وباإلصدارات العلمية المتميزة، 

مـــن  الكتـــاب  تضمنـــه  وبمـــا 
معلومـــات مهمـــة عـــن مناهـــج 
علـــوم  فـــي  العلمـــي  البحـــث 
والرياضـــة،  البدنيـــة  التربيـــة 
سيشـــكل  الكتـــاب  أن  مؤكـــدا 
إضافة نوعيـــة للمكتبة العربية 
وســـيمثل مرجًعـــا مهمـــا لجميع 

الباحثين.
ر المال عن شـــكره وتقديره  وعبَّ
لمحافـــظ العاصمـــة علـــى دعمه 
وتشـــجيعه للكتـــاب والباحثين 
يعـــد  والـــذي  البحرينييـــن 
بمثابـــة دافع لتقديـــم مزيد من 

المؤلفات.

عقبت وزارة العمل والتنمية االجتماعية على ما نشـــر في عدد “البالد” رقم 
)4701( بتاريـــخ 28 أغســـطس 2021، تحـــت عنـــوان “أصابتني نوبة ســـكلر 

فحرمتني من اإلعانة”، وفيما يلي نص الرد كامال: 
إنه بعد االطالع على الموضوع المنشـــور وتفاصيله، والتحقق من أســـباب 
وقف إعانة التعطل عن المواطن صاحب المالحظة، اتضح بأن ســـبب عدم 
استحقاقه لإلعانة عن شهر يوليو 2021 هو عدم االلتزام بتسجيل الحضور 
فـــي النظـــام اإللكترونـــي للتوظيـــف، الـــذي كان مـــن المقرر أن يتـــم بتاريخ 
21/7/2021، وبناء عليه فقد تقدم المواطن بطلب تظلم الســـتحقاق إعانة 
التعطل عن الشهر المذكور، وتم إحالة الطلب إلى لجنة البت في التظلمات 
لدراسة الحالة والنظر في قبول طلبه وفًقا للضوابط المقررة، علًما بأنه قد 
تـــم إعـــادة فتح ملف المواطن في شـــهر أغســـطس 2021، ومـــازال بإمكانه 
االســـتفادة من جميـــع خدمات التوظيف والتأمين ضـــد التعطل، وذلك بعد 

أن استأنف تسجيل حضوره حسب المواعيد المقررة له.

محافظ العاصمة يستقبل فيصل المال

“العمل”: أعدنا فتح ملف المواطن “المسكلر”

المنامة - وزارة األشغال

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف أن 
صدور المرســـوم بقانون رقم )18( لسنة 
2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانـــون 
2014 بشـــأن تنظيـــم  )51( لســـنة  رقـــم 
المهـــن الهندســـية يأتي فـــي ظل تطوير 
التشـــريعات لمواكبة لمتطلبـــات التنمية 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن تنفيًذا 
للتوجيـــه الملكـــي الســـامي لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وأشـــار خلـــف إلى أن التعديـــل القانوني 
يأتي في ســـياق جهـــود مملكة البحرين 
الراميـــة لتطويـــر التشـــريعات الوطنية، 
بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة حزمـــة من التشـــريعات ذات 
األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة 
التنميـــة،  القانـــون ومواكبـــة متطلبـــات 

وذلك بعد أن وّجه سموه بدراستها.
ونـــوه في هـــذا الســـياق إلـــى أن مملكة 

البحريـــن تعمـــل علـــى تعزيـــز الشـــراكة 
بيـــن القطاعين الحكومـــي والخاص بما 
يســـهم فـــي تحقيق التكامـــل واألهداف 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  المنشـــودة 
مواصلـــة  تعكـــس  والتـــي  التنمويـــة 
الجهـــود بعزيمـــة الســـتدامة النمو وفق 
البحريـــن  لرؤيـــة  األساســـية  المبـــادئ 
فـــي  المتمثلـــة   2030 االقتصاديـــة 
االســـتدامة والتنافسية والعدالة، ودعم 
آليات تنفيـــذ االســـتراتيجيات الوطنية 
وتعزيز الحوكمـــة والرقابة في مختلف 

القطاعات وترسيخ أفضل الممارسات.
وأوضح الوزير خلف أن مملكة البحرين 
تعمل علـــى تعزيز الفرص االســـتثمارية 
البحرينـــي،  المســـتثمر  وزيـــادة تمكيـــن 
والنهـــوض  الهندســـية  المهـــن  وتنظيـــم 
بالمهن المحاســـبية لتشجيع المواطنين 
وتطويـــر  المهـــن،  بهـــذه  لاللتحـــاق 
التشـــريعات لمواكبة متطلبـــات التنمية 
المســـتدامة لصالح المواطنين يأتي في 
إطار التعاون بين الســـلطتين التنفيذية 

والتشريعية.

خلف: تعديالت “تنظيم المهن الهندسية” لمواكبة متطلبات التنمية

دمــج التوحدييــن فــي “الرابــح األكبــر”
محافـــظ الشـــمالية: تعزيـــز المنافســـة بيـــن أهالـــي المصابيـــن فـــي المســـابقة

بحث محافظ الشمالية علي العصفور آلية 
دمـــج المصابين باضطـــراب طيف التوحد 
فـــي مســـابقة “الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف 
البحرين” لمكافحة الســـمنة وتعزيز أنماط 
الحيـــاة الصحيـــة ضمـــن حملـــة المحافظة 
“يـــدًا بيد لنهـــزم جائحة كورونـــا” واعتماد 
عالـــي مدينـــة صحية، وذلـــك بالتعاون مع 
جمعيـــة التوحدييـــن البحرينيـــة، وجمعية 
أصدقاء الصحة، وأولياء أمور المصابين.

واســـتعرض المحافظ لدى لقائه الشـــركاء 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي في جلســـة 
حواريـــة بحضور رئيســـة جمعية أصدقاء 
جمعيـــة  ورئيـــس  العيـــد،  كوثـــر  الصحـــة 
التوحديين البحرينية زكريا هاشم، حاالت 
المصابيـــن بطيف التوحد المشـــاركين في 
المســـابقة مع أولياء أمورهم لتحديد آلية 
العمـــل فـــي المرحلـــة القادمة مـــن إحداث 
تقديـــم  فـــي  المطلـــوب  واألثـــر  التفاعـــل 
الرعايـــة الصحيـــة، وتعزيز المنافســـة بين 
أهالي المصابين في المشاركة في مسابقة 

الرابح األكبر. 
مـــن جانبهـــا، أعربت اختصاصيـــة التغذية 
أريج الســـعد بأن جمعيـــة أصدقاء الصحة 
ســـتتواصل مع المصابين وأولياء أمورهم 
لتشـــخيص كل حالة على حـــدة، وتحديد 

برنامـــج التغذية المناســـب لها، فيما أشـــار 
زكريا هاشم إلى أن الدافع األكبر للمشاركة 
المحافظـــة  إصـــرار  هـــو  المســـابقة  فـــي 
التوحدييـــن،  بفئـــة  واهتمامهـــا  الشـــمالية 
والتميـــز النوعـــي لهـــذه المبـــادرة في ظل 

جائحة كورونا.
يذكـــر أن المحافظـــة بالتعـــاون مع جمعية 
فـــي  اســـتطاعت  البحرينيـــة  التوحدييـــن 
المعسكر الصيفي قبل سنتين تحت شعار 
“أنتم لســـتم وحدكم” االســـتمرار في دعم 
هـــذه الفئـــة واحتضانهم، وتســـخير جميع 
اإلمكانـــات لتســـليط الـــرأي العـــام عليهـــم؛ 
مـــن أجل تغيير نمط حياتهم باتباع أنماط 
عـــن  الضغـــوط  ورفـــع  الصحيـــة،  الحيـــاة 
عاتـــق أوليـــاء أمورهـــم، وذلك مـــن خالل 
تبنـــي تغطيـــة هذه المســـابقة عبر وســـائل 
نشـــر  خـــالل  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
الرســـائل الصحيـــة والخبـــرات للمصابيـــن 
بطيـــف التوحد، وعـــرض قصص نجاحهم 

على مستوى الوطن.
من جانبهم، أعـــرب أولياء أمور المصابين 
بطيـــف التوحـــد عـــن شـــكرهم وتقديرهم 
فئـــة  إلدمـــاج  المســـابقة  هـــذه  لتنظيـــم 
التوحدييـــن فـــي المجتمـــع، وتشـــجيعهم 
على اتباع ســـلوك حيـــاة صحي من حيث 

التغذية وممارسة األنشطة البدنية.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يلتقي الشركاء عبر تقنية االتصال المرئي في جلسة حوارية

استئصال أورام الثدي دون جراحة في “حمد الجامعي”
ــن ــي البحريـ ــاز األول فـ ــى إدارة الجهـ ــرف علـ ــي المشـ ــق الطبـ دورة للفريـ

صــرح قائــد مستشــفى الملــك حمد الجامعــي اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن 
عطية هللا آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأنه تم تدشين جهاز 
)EnCor Enspire Breast Biopsy System( المخصص لسحب واستئصال 
أورام الثــدي مــن دون جراحــة بمملكــة البحريــن، وهــو أحــدث ما توصــل إليه 

العلم في هذا المجال والذي يعتبر األول من نوعه في مملكة البحرين.

وأشـــار الشيخ ســـلمان بن عطية هللا 
آل خليفة إلى أن من مميزات الجهاز 
المدشـــن في المستشـــفى هي سهولة 
إدخال اإلبرة تلقائيا إلى منطقة الثدي 
جـــدا  الصغيـــرة  األورام  واســـتهداف 
مـــع الحفاظ على األنســـجة الســـليمة 
المحيطـــة به باالسترشـــاد بالموجات 
فـــوق الصوتية أو باســـتخدام أشـــعة 

جهـــاز  باســـتخدام  أو  الماموجـــرام 
الرنيـــن المغناطيســـي ومـــن دون ألم 
وبدقـــة عاليـــة، كمـــا يســـاعد الجهـــاز 
علـــى تقليـــل وقـــت أخـــذ الخزعـــة أو 
واســـتئصال  ســـحب  عمليـــة  إجـــراء 
الـــورم، مـــا يســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي 
تقليـــل الكلفة والوقـــت وتوفير أعلى 
فعاليـــة ودقة، مؤكدا أنه يعتبر طفرة 

جديـــدة الســـتئصال البـــؤر الصغيـــرة 
غير المحسوســـة مـــن الثدي من دون 
جراحـــة والتكلســـات الدقيقـــة والتي 
قد تحمل خطورة اإلصابة بســـرطان 
بـــأن  اللـــواء طبيـــب  منوهـــا  الثـــدي، 

الجهـــاز يتمتـــع بمرونـــة الحركـــة، مـــا 
يســـهل على المريض حركته، إضافة 
علـــى  الجهـــاز  برمجـــة  إمـــكان  إلـــى 
حســـب المنطقة المـــراد إدخال اإلبرة 
فيهـــا، ما يكســـب الطبيـــب المختص 
الكثيـــر من الوقت مع زيـــادة الكفاءة 
والدقة مقارنة مع الطريقة الجراحية 
التقليدية في استئصال أورام الثدي.
ولفـــت قائـــد مستشـــفى الملـــك حمد 
الجامعـــي إلـــى أنه تـــم تنظيـــم دورة 
تدريبيـــة مخصصـــة للفريـــق الطبـــي 
لرفـــع  الجهـــاز  إدارة  علـــى  المشـــرف 
كفاءتهم ومستوى أدائهم وتزويدهم 
أفضـــل  لضمـــان  الفنيـــة  بالخبـــرات 

مستويات الجودة والسالمة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

استقبل رئيس األمن العام الفريق 
طارق الحســـن، أمس، عضو هيئة 
عضـــو  الســـعوديين،  الصحافييـــن 
للصحافييـــن  الدولـــي  االتحـــاد 
الكاتب الصحافي جمال الياقوت.

الياقـــوت  قـــدم  المقابلـــة،  وأثنـــاء 
لرئيـــس األمـــن العـــام نســـخة مـــن 
الكلمـــة  “جمـــال  الجديـــد  كتابـــه 
جمـــال”، المتضمـــن لكلمات وصور 
مؤثرة، إذ يوثق الكاتب لقاءاته مع 
عدد من القادة وكبار المسؤولين.

وأشـــاد رئيس األمـــن العام بجهود 
الكاتـــب جمال الياقوت في إعداد 
الكتـــاب التوثيقـــي، ومـــا يتضمنه 
جـــاد  صحافـــي  مضمـــون  مـــن 
يمكن أن يســـتفيد منـــه الباحثون 

والدارسون في المجال اإلعالمي، 
الصحافيـــة  إســـهاماته  مثمنـــا 
المجـــال  إثـــراء  فـــي  ودورهـــا 

اإلعالمي.

مـــن جهتـــه، أعـــرب الياقـــوت عـــن 
شكره وتقديره لرئيس األمن العام 
للجهـــود  علـــى دعمـــه وتشـــجيعه 

اإلعالمية والصحافية.

زارت لجنـــة زيارة أماكن االحتجاز 
والمرافـــق في المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان، مركـــز البحريـــن 
والمؤتمـــرات؛  للمعـــارض  الدولـــي 
لرصد مســـتوى الخدمات الصحية 

المقدمة للجميع.
وخالل الزيارة، التقت اللجنة عددا 
من أعضـــاء الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا المستجد 
مقابـــالت  وأجـــرت   ،)19 )كوفيـــد 
لالطـــالع  الطبيـــة؛  الطواقـــم  مـــع 
علـــى مـــدى االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازية المتبعة، ومدى احترام 
معايير حقوق اإلنســـان المنصوص 
والمواثيـــق  القوانيـــن  فـــي  عليهـــا 

الدولية خالل األزمات. 
مـــن  عـــددا  اللجنـــة  قابلـــت  كمـــا 
اللقـــاح؛  األفـــراد الحاصليـــن علـــى 

بهـــدف الحصـــول علـــى رأيهم في 
واالطـــالع  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
عـــن قـــرب علـــى الرعايـــة الصحية 
المقدمـــة لهـــم عنـــد تلقيهـــم أحـــد 
لفيـــروس  المضـــادة  اللقاحـــات 

كورونا.
تأتـــي هذه الزيارة فـــي إطار الدور 
الرقابي للمؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنســـان، واســـتكماال لخطتهـــا في 
متابعـــة تطبيق المعاييـــر المرتبطة 
بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 
إجراءات الفحص والعزل والحجر 
الصحي فـــي ظل جائحـــة كورونا، 
وإعداد التقاريـــر والتوصيات ذات 
الصلـــة بأوضـــاع حقـــوق اإلنســـان 

وإرسالها إلى الجهات المعنية.

“جمال الكلمة جمال” يوثق اللقاءات مع القادة و المسؤولين مقابالت مــع الطواقم الطبية لالطالع على مدى االلتزام باإلجراءات االحترازية
الحسن: كتاب الياقوت ُمفيد لإلعالميين “الحقوق” تستطلع آراء المتطعمين بمركز المعارض

رئيس األمن العام مستقبال الكاتب الصحافي جمال الياقوت

لقطة تذكارية على هامش الزيارة

بحث االرتقاء بالمشهد العمراني في المحرق والمنامة
ـــة” ـــروعات “الثقاف ـــاح مش ـــي إنج ـــريك ف ـــغال” ش ـــد: “األش ـــت محم ـــي بن م

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مقـــر الهيئـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أمـــس 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

عصام خلف.
وشـــهد اللقـــاء تبادل وجهـــات النظر 
المشـــروعات  تعزيـــز  ســـبل  بشـــأن 
مدينتـــي  فـــي  العمرانيـــة  الثقافيـــة 

المحّرق والمنامة.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة أهميـــة تكامـــل الجهـــود 
البنيـــة  لدعـــم  الجهتيـــن؛  بيـــن  مـــا 
المملكـــة،  فـــي  الثقافيـــة  التحتيـــة 
مشـــيدة بالدور الذي تقوم به وزارة 

مشـــروعات  إنجـــاح  فـــي  األشـــغال 
هيئـــة الثقافـــة الراميـــة إلـــى حفـــظ 
المكتســـبات الحضاريـــة والعمرانيـــة 

لمـــدن البحريـــن التاريخية.ونوهـــت 
بعدد من المشـــروعات التي تتعاون 
مشـــروع  ومنهـــا  الجهتـــان،  فيهـــا 

ترميم مبنى بلدية المنامة، مشـــروع 
مدرســـة المنامة الثانويـــة للصناعة، 
شـــارع الشـــيخ حمـــد فـــي المنامـــة، 
مشروع ســـاحات موقع مسار اللؤلؤ 
المسجل على قائمة التراث العالمي.

مـــن جانبـــه، توجـــه الوزيـــر عصـــام 
خلـــف بالشـــكر إلـــى هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار علـــى بـــذل الجهود 
بشـــكل مســـتمر؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ 
على المالمـــح التاريخية والعمرانية 
مؤكـــدا  البحريـــن،  مملكـــة  لمـــدن 
مشـــروعات  كل  لدعـــم  اســـتعداده 
الهيئـــة بما يرتقي بالصـــورة األجمل 
للبحرين على المستويات اإلقليمية 

والعالمية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار
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الشيخ سلمان بن عطية الله

الشيخة مي تستقبل وزير األشغال والبلديات والتخطيط العمراني



اســـتقبل رئيس دولة إسرائيل يتســـحاق هرتسوغ، 
أمـــس، ســـفير مملكـــة البحريـــن المعيـــن لـــدى دولة 
إســـرائيل خالـــد الجالهمـــة، الذي قـــدم إليـــه أوراق 
اعتماده سفيًرا لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

بالســـفير  هرتســـوغ  يتســـحاق  الرئيـــس  ورحـــب 
الجالهمـــة، مهنًئـــا لـــه بمناســـبة توليه مهـــام منصبه 
كأول ســـفير لمملكـــة البحريـــن لدى دولة إســـرائيل، 
مؤكـــًدا دعم الحكومة اإلســـرائيلية لـــه للقيام بمهام 
عملـــه علـــى أكمـــل وجـــه، معرًبـــا عـــن مشـــاعر الـــود 
واالحترام لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، على خطوته الشـــجاعة بعقد 
ســـالم مع دولة إسرائيل تحت إطار اتفاق إبراهيم، 
معرًبـــا عن ما يكنه لجاللـــة الملك من احترام عظيم 

على هذه الخطوة.
وكلف رئيس دولة إســـرائيل السفير خالد الجالهمة 
نقل تحياته وتقديره لجاللة الملك، وتمنياته الطيبة 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي واالزدهار.
وأشـــاد الرئيس يتسحاق هرتسوغ بمسار العالقات 
الدبلوماســـية بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 

التـــي تأسســـت تنفيـــًذا لما نـــص عليه إعـــالن تأييد 
الســـالم بيـــن البلديـــن، مضيًفـــا أن البحريـــن نموذج 
المســـلمون  فيهـــا  يتعايـــش  إذ  الســـلمي،  للتعايـــش 
والمســـيحيون واليهود في ألفة وســـالم منذ سنين 
عديدة، مؤكًدا أن ما تم إنجازه في مجاالت التعاون 
الثنائـــي يـــدل علـــى اهتمام وحـــرص البلديـــن على 
الدفع بمســـار العالقات الثنائية إلى آفاق أشـــمل بما 
يحقق المصالح المشـــتركة للبلدين، متمنًيا للســـفير 
التوفيـــق والنجاح في مهام عمله الدبلوماســـي في 

دولة إسرائيل.
من جانبه، نقل الســـفير خالد الجالهمة إلى الرئيس 
اإلســـرائيلي تحيـــات وتقديـــر عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتمنياتهمـــا  األميـــر ســـلمان 
للرئيس بدوام التوفيق والســـداد، ولدولة إســـرائيل 

التقدم واالزدهار.
وأعـــرب الجالهمة عن فخره بمـــا حظي به من لدن 
صاحـــب الجاللة الملك، من شـــرف كبيـــر بأن يكون 
أول ســـفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، بعد 

إقامـــة عالقات دبلوماســـية كاملة بيـــن البلدين في 
أعقـــاب التوقيع علـــى إعالن تأييد الســـالم، واتفاق 
مبادئ إبراهيم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020، 
وهـــي خطـــوة تاريخية شـــجاعة، ســـوف يكـــون لها 
مردودهـــا اإليجابي علـــى العالقـــات الثنائية وعلى 
عموم هذه المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى السالم 

واالستقرار واالزدهار.
البحريـــن  مملكـــة  خيـــار  هـــو  الســـالم  أن  وأكـــد 
االســـتراتيجي، وهـــو نهـــج حكيـــم اختطـــه جاللـــة 
الملـــك، وامتـــداٌد للنهـــج اإلصالحـــي لجاللتـــه، وأن 
مملكة البحريـــن تهتدي في عالقاتها الدبلوماســـية 
بمبـــادئ وطنيـــة راســـخة مبنيـــة على أســـس ثابتة 

وقيـــم أصيلـــة مـــن الوســـطية واالعتـــدال وقبـــول 
اآلخـــر، مؤكـــًدا أن القيـــادة الحكيمـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن ممثلة في جاللة الملـــك، تؤمن أن الحوار 
والتفاهـــم وبنـــاء الثقة هي مبادئ ســـامية وأســـس 
رئيســـة لتحقيق التعاون بين األمم والشعوب، وقد 
التزمـــت بهـــا مملكة البحرين فـــي عالقاتها مع دول 
العالـــم على امتـــداد تاريخها العريـــق، وهي ماضية 
فـــي تنفيذ أهدافهـــا الرامية إلى تحقيق االســـتقرار 

والسالم واالزدهار لشعوب المنطقة.
وقال السفير إنني على ثقة بأن الخطوة التاريخية 
سوف تضع أساًسا متيًنا للعالقات التي نتطلع إليها 
بين البلدين، والقائمة على قيم التسامح والتعايش 
بين أصحـــاب المعتقدات واألديـــان، وتمهد الطريق 
نحـــو تعاون دائم فـــي مختلف المجـــاالت، بما يعزز 
المصالح المشتركة ويحقق تطلعاتنا نحو االستقرار 
واالزدهـــار والنمـــاء للمنطقـــة وشـــعوبها، معرًبـــا عن 
تطلعـــه إلـــى تطوير العالقـــات بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل فـــي شـــتى المجـــاالت بمـــا يعـــود 
بالمنفعة والفائدة على البلدين وشـــعبيهما، ويســـهم 
في تعزيز األمن واالستقرار والتطور في المنطقة.

أكد أعضاء مجلس الشـــورى أَن اســـتدامة المسيرة 
الديمقراطيـــة التـــي أرســـى قواعدهـــا عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واالزدهـــار  للتقـــدم  الحيويـــة  القاعـــدة  أوَجـــدت 
المتواصـــل لمملكـــة البحرين، ومَكنتهـــا من مواجهة 
مختلـــف التحديـــات والمتغيـــرات واالســـتثمار في 

فرص النجاح الواعدة منها.
أثبتـــت   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  إن  وقالـــوا 
قـــدرة ومرونـــة الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
فـــي التعاطـــي اإليجابـــي لتجاوز الجائحـــة وضمان 
استمرار عملية التنمية، في ترجمٍة نموذجيٍة للعمل 

الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي 
يصادف الخامس عشـــر من سبتمبر كل عام، ويأتي 
هذا العام تحت شـــعار ”تعزيز المرونة الديمقراطية 

في مواجهة األزمات المستقبلية”.
وثمـــن الشـــوريون الجهـــود المتميـــزة التـــي تبذلهـــا 
الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة في تعزيز ودعم المســـيرة الديمقراطية، 
والتي تجلت بوضوح من خالل عملها المشـــترك مع 

السلطة التشريعية في اتخاذ التدابير واإلجراءات 
المناسبة لمواجهة جائحة كورونا )كوفيد 19(.

الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وقـــال 
جمـــال فخـــرو إن مملكـــة البحريـــن منفتحـــة علـــى 
التطـــور دائًمـــا، وهـــي تتطلـــع ألن تكـــون مـــن أعرق 
الديمقراطيـــات، كمـــا نص علـــى ذلك ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، مبيًنـــا أن العملية الديمقراطية ستســـتمر، 
وأن عقـــارب الســـاعة لن تعود للـــوراء، كما أكد على 

ذلك جاللة العاهل، وستستمر بالتقدم والنماء.
وقالـــت النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس الشـــورى 
جميلة سلمان إن دستور مملكة البحرين رَسخ أهم 
ركائز الديمقراطية على مســـتوى الحريات وحقوق 
اإلنســـان، وتأســـيس دولـــة المؤسســـات والقانـــون، 
وســـاهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية 
الشـــاملة، وكذلـــك تحقيـــق تطلعـــات ورؤى مملكـــة 
البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

االستقرار التشريعي

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
أن  الزايـــد  دالل  الشـــورية  برئاســـة  والقانونيـــة 
االســـتقرار التشـــريعي والقانوني، شكل أحد الركائز 
وأن  ونجاحهـــا،  الديمقراطيـــة  العمليـــة  الســـتدامة 
المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تستهدف 

تلـــك  تناســـب  فـــي  والمالءمـــة  المواءمـــة  دوًمـــا 
التشـــريعات لكافة الظـــروف ومواجهـــة التحديات، 
وبما يلبي الحاجات المؤسسية للدولة واألفراد في 
تنظيم حقوقهم وواجباتهم والعالقة بينهم، وإنفاذ 
سيادة القانون والمساواة أمام القانون في الحقوق 
والواجبـــات وترســـيخ قيـــم ومبـــادئ الديمقراطية 

والعدالة والمساواة في شتى المجاالت.
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني، برئاسة الشوري يوسف الغتم، على 
الدور الذي تقوم به مملكة البحرين لتعزيز التعاون 
المشـــترك مع منظمات العمل الدولية؛ للحفاظ على 
حقوق اإلنسان داخل مملكة البحرين بما يسهم في 
تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف 
التنميـــة الشـــاملة، معربـــة عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا 
باإلشادات الدولية باإلنجازات الديمقراطية بمملكة 

البحرين. 

حزم الدعم

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
واالقتصادية برئاســـة الشـــوري خالد المســـقطي أن 
الحزمـــة االقتصادية التـــي أطلقتهـــا المملكة ودعم 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا، والتواصـــل مـــع 
الســـلطة التشـــريعية والتباحـــث معها حـــول مجمل 

الوضـــع  علـــى  وتأثيرهـــا  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 
العمليـــة  لتقـــدم  مثـــااًل واضًحـــا  يعـــد  االقتصـــادي، 

الديمقراطية في المملكة.
إلى ذلـــك، أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشـــورى، 
برئاســـة الشـــورية جهاد الفاضل أن الجائحة أثبتت 
مرونة وفاعليـــة الديمقراطية في مواجهة األزمات 
مـــن خـــالل المشـــاركة الحقيقية فـــي اتخـــاذ القرار، 
وتوجيـــه كافـــة المســـاعي ووجهـــات النظـــر لخدمة 

المصلحة العليا االقتصادية واالجتماعية.

البنية التحتية

مـــن جانبها، أكـــدت لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئة 
برئاســـة الشـــوري محمد علي حســـن، علـــى المكانة 
الرفيعة التي تتبوأها التشـــريعات المتعلقة بتنظيم 
اإلعمـــار، والبنية التحتية، وحمايـــة البيئة والموارد 
الطبيعيـــة ضمـــن العمليـــة الديمقراطيـــة، واعتبارها 
التنميـــة  عنصـــًرا أساســـًيا ال يتجـــزأ مـــن مشـــروع 
المســـتدامة. ونوهـــت لجنة شـــؤون المـــرأة والطفل 
بمجلس الشـــورى، برئاسة الشـــورية ابتسام الدالل،  
بالدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة فـــي 
ظـــل المســـيرة الديمقراطيـــة التي تنتهجهـــا مملكة 
البحرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور 
المرأة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودفعت 

بالمـــرأة للمشـــاركة في الحياة السياســـة والحصول 
علـــى حقوقهـــا، مـــا جعـــل مملكـــة البحريـــن تحظى 

بمكانة دولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها.

ثقافة االنتماء

وأشـــادت لجنة شـــؤون الشـــباب برئاســـة الشـــورية 
ســـبيكة الفضالـــة بالخطـــط الوطنية التـــي وضعتها 
مملكـــة البحريـــن؛ مـــن أجـــل تعزيـــز ثقافـــة االنتماء 
للوطن عند الشـــباب، وترسيخ قيم المواطنة لديهم 
لبنـــاء جيـــل واٍع وقـــادر علـــى تحمـــل المســـؤولية، 
والمشـــاركة فـــي العمليـــة السياســـية الديمقراطيـــة 
اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  وأعربـــت  بهـــا.  واالرتقـــاء 
برئاســـة الشـــوري أحمد الحداد عن الفخر واالعتزاز 
بمنظومة حقوق اإلنســـان في مملكة البحرين التي 
تشـــكل صمـــام األمـــان لتطبيـــق أفضل الممارســـات 
الديمقراطيـــة، وتشـــجع أفـــراد المجتمـــع علـــى أداء 
دورهـــم، والمســـاهمة فـــي رفـــد المســـيرة التنموية 
والديمقراطيـــة بمزيـــد مـــن اإلنجـــازات، ورفع اســـم 
مملكـــة البحرين فـــي المحافل اإلقليميـــة والدولية، 
مشـــيدة اللجنـــة بحرص ومبـــادرة مملكـــة البحرين 
لالنضمـــام والتوقيع علـــى االتفاقـــات، والمعاهدات 
الدوليـــة، التي تؤكد التـــزام المملكة بصون وحماية 

الحقوق والحريات.

المنامة - وزارة الخارجية

الرئيس اإلسرائيلي: دعم السفير البحريني للقيام بمهام عمله على أكمل وجه

الشوريون: الديمقراطية البحرينية وفرت القاعدة الحيوية لتقدم وازدهار المملكة

الجالهمـــة: الســـالم خيـــار البحريـــن االســـتراتيجي ونهـــج حكيـــم اختطـــه جاللـــة الملـــك

ـــن البحريـــن مـــن التعاطـــي اإليجابـــي مـــع الجائحـــة التعاطـــي المـــرن بيـــن الســـلطات مكَّ

الرئيس اإلسرائيلي مستقبال سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل
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بيع مجموعة من األثاث املكتبي2

فعلى الراغبني يف الدخول يف هذه املزايدة مراعاة التالي:
١- ملعاينــة األجهــزة واالثــاث واســتالم الوثائــق يرجــى االتصــال بقســم اخلدمــات العامــة علــى 

هاتــف رقــم ) 37744743 - 39936886 (.
2- تقــدم العطــاءات مبظاريــف مغلقــة الــى مكتــب ســكرتير مديــر إدارة املــوارد البشــرية واملاليــة 

خــالل ســاعات الــدوام الرســمي.

محرر الشؤون المحلية

“األعلى للمرأة” ينظم النسخة الثانية من “متفوقات البحرين”
ــص األكـــاديـــمـــي ــص ــخ ــت ــار ال ــي ــت ــاخ ــرار ب ــ ــق ــ ــاذ ال ــخـ ــة اتـ ــي ــم ــن أه ــم اإلرشـــــــاد والـــتـــوجـــيـــه عـ ــدي ــق ت

نظـــم المجلس األعلى للمرأة النســـخة 
الثانية من مبادرته السنوية “متفوقات 
البحريـــن”، لالحتفـــاء بالمتفوقات من 
خريجـــات الثانويـــة العامـــة من خالل 
تنظيـــم عـــدد مـــن اللقـــاءات التوعوية 
تقنيـــة  عبـــر  التفاعليـــة  والحـــوارات 
االتصـــال المرئـــي علـــى مـــدى 4 أيـــام، 
كأحد محاور برنامج اإلرشـــاد الوطني 

للمرأة البحرينية )e - إرشاد(.
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  واســـتهل 
محطـــات  اســـتعراض  عبـــر  البرنامـــج 
تاريخية تتضمن تاريخ مشاركة المرأة 
البحرينية في مجاالت الحياة العامة، 
والتعريـــف بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
واختصاصاتـــه وبرامجـــه ومبادراتـــه، 
إضافة إلى التعريف بمناسبة وأهداف 
يوم المرأة البحرينية )2021( المتزامن 
20 عامـــا علـــى تأسيســـه،  مـــرور  مـــع 
وإبراز دور المرأة البحرينية في خطة 

التنمية الوطنية.
كما عمل المجلس على تقديم اإلرشاد 
والتوجيـــه عـــن أهميـــة اتخـــاذ القـــرار 
باختيـــار التخصـــص األكاديمـــي الذي 
وقدراتهـــن،  شـــغفهن  مـــع  يتناســـب 
المســـتقبل  بتخصصـــات  والتعريـــف 
والمعرفـــة  والمهـــارات  الجامعيـــة 
المطلوبـــة لتمهيـــد الطريـــق نحـــو بناء 
تأكيـــد  مـــع  متميـــزة،  مهنيـــة  مســـيرة 
فـــرص  التكّيـــف واستكشـــاف  أهميـــة 

العمـــل الجديـــدة فـــي ظـــل تحديـــات 
األزمـــة الصحيـــة الراهنـــة وتأثيراتهـــا 

االقتصادية.
تأكيـــد  البرنامـــج  فـــي  أيضـــا  وجـــرى 
أهمية اكتساب مهارات البحث العلمي 
والعمـــل  للمســـتقبل،  واعـــد  كطريـــق 
علـــى توظيف األفـــكار وتعزيز اإلبداع 
واالبتكار، وتسجيل براءات االختراع 
من خالل مشروعات ناجحة ومبتكرة، 
إضافة إلى التعرف على آثار تداعيات 

“كوفيد 19” على قطاع ريادة األعمال 
فـــي مملكـــة البحريـــن ورســـم الخطط 
المســـتقبلية واالعتمـــاد علـــى االبتكار 
لضمـــان  التكنولوجيـــا  واســـتغالل 
التجاريـــة  المشـــروعات  اســـتدامة 
والتغلـــب على الظـــروف االســـتثنائية 

ومواجهة األزمات.
واختتم اليوم األخيـــر للمبادرة أعماله 
بتعريـــف المشـــاركات بتاريـــخ العمـــل 
التطوعي بمملكة البحرين والجمعيات 
التطوعـــي  العمـــل  وتأثيـــر  النســـائية، 
الشـــبابي فـــي رفـــع مســـتوى الخبـــرة 
ودور  المجتمـــع،  وبنـــاء  الشـــخصية 
المـــرأة البحرينية في العمل التطوعي 
إلـــى  19(، إضافـــة  )كوفيـــد  لمكافحـــة 
التعريـــف بأهميـــة المشـــاركة بجوائـــز 
العمـــل التطوعي محليـــا وعالميا لرفع 
اســـم مملكة البحرين، وعرض تجارب 
خدمـــة  فـــي  أثرهـــا  وبيـــان  تطوعيـــة 

المجتمع لتعزيز ثقافة التطوع.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” ينظم النسخة الثانية من مبادرته “متفوقات البحرين”
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وقع مركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهني ومركز البحرين للدراســـات 
االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة 
“دراســـات”، مذكـــرة تعـــاون لتعزيز 
تطويـــر  مجـــال  فـــي  الشـــراكة 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  ابتـــكارات 

وتبادل الخبرات بين الجانبين.
عـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  ووقـــع 
والتدريـــب  للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز 
المهنـــي مديـــره التنفيـــذي عبـــدهللا 
النعيمـــي، فيمـــا وقعهـــا مـــن جانب 
“دراســـات” المديـــر التنفيـــذي حمد 
العبدهللا، بحضور عـــدد من ممثلي 
المؤسستين. وتنص االتفاقية على 
إتاحـــة مرافق “مركز ناصر للبحوث 
فـــي  المتخصـــص  والتطويـــر”، 
الذكاء االصطناعي، أمام منتســـبي 
االســـتفادة  بغـــرض  “دراســـات” 
أكاديمييـــن  وخبـــرات  جهـــود  مـــن 
أبحـــاث  فـــي  ومتخصصيـــن 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  وابتـــكارات 
اإلرشـــادات  تقديـــم  مجـــال  فـــي 
لذوي الكفـــاءات وأصحاب الخبرة. 
للبحـــوث  ناصـــر  مركـــز  وســـيضمن 
والتطويـــر في الـــذكاء االصطناعي 
دراســـة متطلبات البحث والتطوير 
من خـــال توفير المرافق والمبادئ 

التوجيهية.
بدوره، أشاد المدير التنفيذي لمركز 
ناصـــر للتأهيـــل والتدريـــب المهني 
بالسمعة المتميزة لمركز “دراسات”، 
التعـــاون  فـــي  التكامليـــة  ورؤيتـــه 
والتنســـيق مع مختلف المؤسسات 
العـــام  القطاعيـــن  مـــن  الرســـمية 
والخـــاص، والنجاحات التي حققها 

المركز على األصعدة كافة. 
االتفاقيـــة  أهميـــة  النعيمـــي  وأكـــد 
تســـهم  شـــراكة  لتحقيـــق  المبرمـــة 
فـــي فتـــح آفـــاق جديـــدة لتعظيـــم 

اإلســـهامات في االقتصاد الوطني، 
مـــن خـــال العمل علـــى خلـــق بيئة 
والشـــابات  للشـــباب  جاذبـــة  عمـــل 
فـــي مملكـــة البحرين فـــي مجاالت 

نوعية.
لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  وأكـــد 
للدراســـات االستراتيجية  البحرين 
مركـــز  أن  والطاقـــة  والدوليـــة 
“دراســـات” يتطلع إلى عقد شـــراكة 
ناصـــر  مركـــز  مـــع  اســـتراتيجية 
للتأهيـــل والتدريب المهني، لتوفير 
متطلبـــات الســـوق البحرينيـــة مـــن 
الكفـــاءات المهنيـــة، التي تســـتطيع 
آفـــاق  إلـــى  بالمملكـــة  تنتقـــل  أن 
جديدة، من خال استثمار العنصر 
البشـــري فـــي ترجمـــة رؤيـــة عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في االرتقاء 
الشـــباب  ومهـــارات  بإمكانـــات 
البحرينـــي، بمـــا يضعهم فـــي مرتبة 
العالـــم  المســـتوى  علـــى  متقدمـــة 

العربي. 
“يهـــدف مركـــز  العبـــدهللا  وأضـــاف 
دراســـات من خـــال هذه الشـــراكة 
إلـــى التكامل مع جهـــود مركز ناصر 
للتأهيـــل والتدريب المهني، وتنفيذ 
مجموعـــة مـــن األبحـــاث المتصلـــة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  بتطويـــر 
والنظـــر  البحرينـــي،  الشـــباب  لـــدى 
فـــي احتياجـــات الســـوق المحليـــة، 
وتقّصـــي الفـــرص المواتيـــة لتعزيز 
مكانـــة البحريـــن وتنافســـيتها فـــي 

منطقة الخليج العربي”. 
وبّيـــن أن االتفاقيـــة ســـتصب فـــي 
الجهـــود الوطنيـــة لتطويـــر االبتكار 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال  فـــي 
فـــي المملكـــة، وصـــواًل إلـــى الهدف 
مركـــًزا  البحريـــن  لجعـــل  األســـمى 

إقليمًيا للذكاء االصطناعي.

شراكة بين “ناصر للتأهيل” و“دراسات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترأســـت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس أمنـــاء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة عبـــر االتصال المرئي، 
اجتمـــاع وكاء التعليم العالي والبحث العلمـــي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية التحضيري لاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث 

العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى أن االجتمـــاع يأتي في توقيت مهـــم، حيث بداية 
العـــام الدراســـي الجديـــد في ظـــروف جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، التي 
غيـــرت مـــن شـــكل ومضمون العمليـــة التعليمية ليس فـــي دولنا فقط، بـــل في العالم 
بأســـره، وفرضت اعتماد استراتيجيات وحلول مبتكرة وتكثيف استخدام التقنيات 

الحديثة والتحول نحو منصات التعلم الرقمي من خال “التعلم عن بعد”.

عقد االجتماع الثاني للجنة االستشارية 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس أمنـــاء مجلـــس 
التعليـــم العالـــي، برئاســـة األميـــن العـــام 
نائـــب رئيـــس مجلـــس األمناء الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
وعضوية كل من رئيس جامعة الخليج 
العربـــي، والمديـــر العام لإلطـــار الوطني 
للمؤهـــات واالمتحانات الوطنية بهيئة 
واألميـــن  والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة 

العـــام للمجلس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريب.

وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات 
التي تمت إحالتها إليها من مجلس أمناء 
التعليـــم العالـــي، كمـــا قامـــت بالنظر في 
الطلبـــات المقدمة من بعض مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي لألمانـــة العامة لمجلس 
التعليم العالي، والتـــي تتعلق بالنواحي 

األكاديمية والهندسية والمالية.

اعتماد استراتيجيات وحلول مبتكرة بالتعليم

بحث طلبات مؤسسات التعليم العالي

طلبة يدعون عبر “تويتر” لتمديد عمل أستاذ الفقه المقارن
جامعــة البحريــن لم تجدد له... الهيتي لـــ “^”: اإلجراء يخالف اللوائح والعمل اإلداري

عبر وسم )#عبدالستار _الهيتي_جامعة_البحرين( على منصة التواصل االجتماعي “تويتر”، عّبر طلبة جامعة البحرين عن استيائهم 
مــن قــرار إدارة الجامعــة بعدم تجديد عقد أســتاذ الفقه المقارن بالجامعة عبدالســتار الهيتي، وطالبــوا عبر تغريداتهم بتمديد العقد 
ألستاذهم، موضحين أنه أمضى في الخدمة قرابة 20 عاما، وله مؤلفات وكتب تدرس بالجامعة فضال عن دوره في اإلشراف على 

خطة قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة.

 nourmoha211@ الطالبـــة  وقالـــت 
عبـــر حســـابها “وصلنـــا خبـــر محـــزن 
اليـــوم، ان رئيس الجامعـــة لم يوافق 
دون  للدكتـــور  العمـــل  تمديـــد  علـــى 
سبب وهو الذي خدم الجامعة سنينا 
ولديـــه مؤلفات كثيرة فـــي الجامعة، 
وفعـــال في اإلدارة، نتمنى من رئيس 

الجامعة إعادة النظر في قراره”.
خـــدم  “دكتـــور   aldhayani@ وغـــرد 
الطالـــب كمـــا أنه خـــدم الجامعة فمن 
بـــاب اإلنصـــاف اســـتمراره لتقديم ما 
لديه ومكافأتـــه وليس رفض تجديد 

التعاقد”.
فغـــرد   almiurerisi@ الطالـــب  أمـــا 
جامعـــة  اســـم  رفـــع  جاهـــدا  “حـــاول 
البحريـــن فـــي العديـــد مـــن المحافل، 
لـــه العديد من المؤلفـــات التي تدرس 
داخل الجامعـــة وخارجها، وبعد هذه 
الخدمة نطالب بتمديد عمل الدكتور 
فـــي الجامعـــة واســـتغال خبرته في 

تطوير القسم والرقي به”.
فـــي   taibaalshamari@ وقـــال 
تغريدتـــه “لديـــه 7 كتـــب تـــدرس في 
الجامعـــة.. أيعقـــل رئيـــس الجامعة ال 

يجدد له؟”.
مـــن جهته، قال أســـتاذ الفقه المقارن 
والقضايا الفقهيـــة المعاصرة بجامعة 
البحرين عبدالســـتار الهيتي لـ “الباد” 
إنـــه فوجـــئ بقيـــام الطـــاب بإطاق 
وســـم باســـمه عبـــر منصـــة التواصـــل 

االجتماعي )تويتر(.
وعـــن تفاصيـــل الموضـــوع أكـــد أنـــه 
فـــي منتصـــف مايـــو الماضـــي تســـلم 
رسالة من رئيس قســـم اللغة العربية 
والدراســـات اإلســـامية تتضمن قرار 
مجلس جامعـــة البحرين الـــذي يفيد 
عـــدم الموافقة علـــى تمديد عمله في 
الجامعة بالرغم من موافقة الجامعة 
علـــى تمديـــد عمـــل 6 أســـاتذة ممـــن 

تجاوزوا 60 عاما.
أنـــه قـــام باالتصـــال مباشـــرة  وتابـــع 
برئيسة القسم التي أكدت أن مجلس 
القســـم وافق علـــى التمديد باإلجماع 
وهـــو مـــا أكـــده عميـــد كليـــة اآلداب، 
بأنـــه عـــرض الموضوع علـــى مجلس 
الجامعـــة فـــي أبريل الماضـــي وتمت 
الموافقـــة علـــى تمديـــد عمـــل جميـــع 
أعضـــاء هيئـــة التدريس في القســـم، 
وأن الرســـالة التي عرضت عليه فيها 
خطأ وسيتم معالجته، كما أكد عميد 
كلية الحقوق أن موقف المجلس كان 

إيجابيا بخصوص التمديد.
وأكمـــل “بعـــد يـــوم واحد تغيـــر كام 
عميـــد كلية اآلداب وقـــال إن مجلس 
الجامعـــة وافـــق فـــي يـــوم 5 أبريـــل 
2021 علـــى التمديد، لكن في جلســـة 
التصديق على المحضر الســـابق يوم 
المصادقـــة  تمـــت   2021 أبريـــل   19
علـــى تمديـــد عمـــل جميـــع األســـاتذة 

باســـتثنائه دون بيـــان أســـباب عـــدم 
الموافقة على التمديد.

رئيـــس  أن  الغريـــب  “األمـــر  وتابـــع 
الجامعة وجه رســـالة بعـــدم التمديد 
11 أبريـــل 2021 فـــي الوقـــت  يـــوم 
الذي ينص محضـــر مجلس الجامعة 
بتاريـــخ 5 أبريل 2021 على التمديد، 
وكان تاريخ الرســـالة قبل المصادقة 
علـــى المحضر يـــوم 19 أبريل 2021، 
وهذا يعني أن رســـالة عـــدم التمديد 
صـــدرت من رئيـــس الجامعـــة قبل 9 
أيـــام مـــن تاريـــخ مصادقـــة مجلـــس 
االســـتغراب”،  يثيـــر  مـــا  الجامعـــة، 
مضيفـــا “أعتقـــد أن األمـــر مدبـــر وال 
يتفـــق مـــع لوائـــح الجامعـــة وســـياق 
كمـــا  واألكاديمـــي،  اإلداري  العمـــل 
أكـــد لـــي أكثر مـــن عضو مـــن أعضاء 
مجلـــس الجامعـــة بأنهـــم ال علـــم لهم 
بهذا القـــرار ولم يتم مناقشـــته أصا 

داخل المجلس”.

وطالـــب الهيتـــي بإنصافـــه وإحقـــاق 
الحق وإعادة األمر إلى نصابه باعتبار 
القرار غيـــر قانوني وفيه تجاوز على 
اللوائـــح المعتمـــدة فـــي الجامعـــة وال 
يتناســـب مـــع الجهـــود التـــي قـــام بها 
في القســـم خـــال فترة علمـــه والتي 

تقارب 20 عاما.
وأضـــاف أنـــه مـــن الناحية اإلنســـانية 
لديـــه خدمـــة تقاعدية تبلغ 12 ســـنة 
فقط وللحصول علـــى راتب تقاعدي 
يحتاج إلى 3 سنوات إضافية، وقرار 
عدم التمديد يحرمه وأسرته من هذا 

الحق ويجعله من دون مرود مالي.
وقال “إن رئيس الجامعة ومنذ نهاية 
أغســـطس حتـــى األحـــد 12 ســـبتمبر 
يعدنـــي باالجتمـــاع به للنظـــر في أمر 
القـــرار، إال أن الموعـــد الرابـــع اليـــوم 
)أمـــس( قـــد تـــم تمديـــده أيضـــا ولـــم 
يقابلني وحتى اآلن، وال أعرف القرار 
النهائـــي بهـــذا الخصـــوص، والذي لم 
أتســـلم خطابا رســـميا به ولم أتســـلم 
ردا علـــى رســـالة التظلـــم التي مضى 
علـــى تقديمهـــا أكثر من 3 أشـــهر و20 

يوما.
الحكيمـــة  القيـــادة  “أناشـــد  وختـــم 
إنصافـــي من تبعـــات هذا القـــرار غير 
العـــادل ورفع الظلم عنـــي، وأنا واثق 
باللـــه تعالـــى بأن حقي لـــن يضيع في 
ظـــل القيـــادة الحكيمة لهـــذه المملكة 
الغاليـــة، مملكـــة العدل والمؤسســـات 

والقانون”.

عبدالستار الهيتي

النعيمي يكرم الفرق المشرفة على تطبيق اإلجراءات االحترازية
ـــبين ـــريع للمنتس ـــص س ـــدارس... و8 آالف فح ـــة للم ـــارات ميداني 210 زي

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تقـــدم 
الطلبـــة  لرعايـــة  صحيـــة  خدمـــات 
بجميع المراحل التعليمية، وتراعي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
بفتـــرة الجائحة بحســـب المعطيات 
والمســـتجدات في الوضع الصحي، 
بالتنسيق مع الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
فـــي  الخطـــوات  ســـاهمت  إذ   ،)19
ضمـــان اســـتمرار العمليـــة التعليمية 

بهذه الفترة االستثنائية.
واســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
الـــوزارة  فـــرق  النعيمـــي،  ماجـــد 
المشـــرفة علـــى تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية في المدارس واإلدارات 
التعليميـــة، مشـــيًدا بالجهـــود التـــي 
والتـــي  الفـــرق،  أعضـــاء  يبذلهـــا 
ســـاهمت في نشـــر الوعـــي الصحي 
فـــي أوســـاط منتســـبي الـــوزارة، إذ 
تقـــوم الفـــرق المشـــّكلة مـــن قطـــاع 
التعليـــم وقســـم الصحة المدرســـية 

الدوريـــة وعمـــل  الزيـــارات  بتنفيـــذ 
وتقديـــم  الســـريعة  الفحوصـــات 
الدعـــم للمدارس علـــى هذا الصعيد، 
فقد تم تنفيـــذ 210 زيارات تفقدية 
للمـــدارس الحكوميـــة؛ بهدف التأكد 
مـــن تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
ومـــدى ماءمتها الســـتقبال الطلبة، 
لجنـــة  أعضـــاء  متابعـــة  تتـــم  كمـــا 
الصحـــة والســـامة المدرســـية فـــي 
بشـــكل  الســـريع  الفحـــص  إجـــراء 
الفحوصـــات  عـــدد  بلـــغ  إذ  يومـــي، 
التـــي أجريت 8 آالف فحص ســـريع 

يومًيا لمنتســـبي المدارس من طلبة 
وزوار  أمـــن  وحـــراس  ومعلميـــن 
وأوليـــاء أمـــور، فـــي حين بلـــغ عدد 
التـــي أجريـــت خـــال  الفحوصـــات 
العـــام الدراســـي الماضـــي أكثـــر من 
669 ألف فحص، إلى جانب تدريب 
3 آالف مـــن أعضـــاء لجنـــة الصحـــة 
بالمـــدارس  الصحيـــة  والســـامة 
خـــال العـــام الماضي، واالســـتمرار 
العـــام  خـــال  مزيـــد  تدريـــب  فـــي 
الحالـــي لإللمام بإجـــراءات الفحص 
عـــن  الوزيـــر  أعـــرب  إذ  الســـريع، 

خالص الشـــكر والتقديـــر لجهودهم 
المثمـــرة والمتواصلة لتقديم أفضل 
الخدمـــات الصحية لألبنـــاء الطلبة، 

متمنًيا لهم دوام التوفيق. 
وتقـــوم الجهـــات المختصة بـــوزارة 
التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة 
الصحـــة برصـــد حـــاالت المصابيـــن 
الخـــط  خـــال  مـــن  والمخالطيـــن 
المتابعـــة؛  ومجموعـــات  الســـاخن 
 ،”PCR“ إلعطائهـــم مواعيـــد لفحص
ويتم تزويد الوزارة بنتائج الفحص 
يومًيا وعدد أيام الحجر؛ سعًيا نحو 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة 
إلـــى  لمنتســـبي القطـــاع التعليمـــي، 
جانب التعاميم والنشرات التوعوية 
والتـــي  للمـــدارس،  أرســـلت  التـــي 
تبين وتشـــرح اإلجـــراءات الصحية 
وضوابـــط إجـــراء تلـــك الفحوصات 
بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة، وتحـــث 
على توعية المجتمعات المدرســـية 
بمـــا فيها الطلبة والمعلمين على حد 

سواء.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه ضمن 
جهود الوزارة المســـتمرة لتوفيـــر التدريب النوعي 
للكـــوادر العاملة بالمؤسســـات التعليمية الحكومية 
والخاصة على حٍد ســـواء؛ بهدف تطوير مخرجات 
التعليـــم فـــي مملكـــة البحرين، فقد تم خـــال العام 
الدراســـي الســـابق 2020 - 2021 إشراك 1649 من 
منتســـبي ريـــاض األطفال والمـــدارس الخاصة في 
خطـــة الوزارة التدريبية، ضمن 13 برنامًجا تدريبًيا 
افتراضًيا، مشيًرا إلى التوسع في البرامج الموجهة 

لهذه المؤسسات خال العام الدراسي الجديد.
وأوضـــح الوزيـــر أنـــه انطاًقـــا مـــن حرص الـــوزارة 
علـــى تطويـــر األداء العام فـــي المـــدارس الخاصة، 
إذ تـــم إشـــراك 156 من القيـــادات المدرســـية العليا 
والوســـطى بهـــذه المـــدارس في 6 برامـــج تدريبية 

ضمن مشـــروع تطوير جودة أداء المدارس، والذي 
يهـــدف إلـــى نشـــر ثقافـــة الجـــودة وتطويـــر العمـــل 
فـــي جميع جوانـــب العمل المدرســـي، وفًقا لمعايير 
هيئة جـــودة التعليم والتدريب، مع تبادل الخبرات 
المـــدارس  منتســـبي  بيـــن  الفاعلـــة  والممارســـات 

الحكومية والخاصة.
أمـــا بخصـــوص ريـــاض األطفـــال، أشـــار الوزير إلى 
اســـتفادة كوادرها من برامج مكتب التربية العربي 
لـــدول الخليـــج، والتي ركـــزت على اســـتراتيجيات 
التعّلـــم النشـــط لتدريـــس اللغـــة العربيـــة، من حيث 
والطلبـــة،  المعلميـــن  وأدوار  وأهميتهـــا،  مفهومهـــا، 
إضافًة إلى المشـــاركة في برامج الوزارة التدريبية 
التـــي ركـــزت علـــى الخصائـــص النمائيـــة لمرحلـــة 
ريـــاض األطفال جســـمًيا وحركًيا وعقلًيـــا ومعرفًيا 

وعاطفًيا ونفســـًيا، إلى جانب التعّرف على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي األكثـــر تأثيًرا علـــى األطفال 
في الوقـــت الحاضـــر وآثارها اإليجابية والســـلبية، 
وأسباب المشـــكات السلوكية عند األطفال وطرق 

تشخيصها وعاجها.
وكشف الوزير عن أنه استمراًرا لجهود رفع الكفاءة 
المهنيـــة لمنتســـبي القطـــاع الخـــاص، فإن الـــوزارة 
تعتـــزم التوســـع فـــي ترشـــيح منتســـبي المـــدارس 
الخاصـــة ورياض األطفال ضمن البرامج التدريبية 
المختلفة التي ستعقد خال العام الدراسي الجديد 
2021 - 2022؛ لتشـــمل شريحة واسعة منهم، وبما 
يتوافق مـــع مهامهم الوظيفية، تعزيًزا لدورهم في 
تقديـــم الخدمات التعليمية بمملكـــة البحرين، وبما 

ينعكس إيجابا على جودة المخرجات الطابية.

استفادة 1649 منتسبا للمؤسسات التعليمية الخاصة من 13 برنامجا تدريبيا

ليلى مال اهلل



كشـــفت وزارة اإلســـكان عـــن عدد المســـتفيدين 
مـــن برنامـــج “مزايـــا” فـــي الفتـــرة من ينايـــر إلى 
أغســـطس 2021، الذي بلغ 2233 منتفعا، بزيادة 
واضحـــة في معـــدل المنتفعين عـــن ذات الفترة 
مـــن العام الماضي، الذي بلـــغ 1691 للعام 2020، 
ليبلـــغ اإلجمالـــي نحـــو 8744 منـــذ العـــام 2013 

وصوًل إلى أغسطس 2021.
وأوضحـــت الـــوزارة أن برنامـــج “مزايـــا” يخضع 
للتقييم بشـــكل مســـتمر ســـعًيا لطرح المزيد من 
المبادرات والتسهيالت اإلسكانية التي يحتاجها 
المواطـــن؛ من أجـــل خدمات ســـريعة، ما يقلص 
قوائم النتظار، إذ يأتـــي ذلك تنفيذا لتوجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بشـــأن 
ســـرعة توفير الخدمـــات اإلســـكانية للمواطنين 

وتلبية لاللتزامات الواردة ببرنامج الحكومة.
وذكرت “اإلسكان” أن النسبة األكبر من الوحدات 
والشـــقق التـــي قـــام المســـتفيدون بشـــرائها منذ 
2013 حتى أغســـطس هذا العـــام 2021 تركزت 
تليهـــا   ،% 59 بنســـبة  المحـــرق  محافظـــة  فـــي 
المحافظة الشـــمالية بنســـبة 33 %، ثم محافظة 

العاصمة بنسبة 5 %، فالجنوبية بنسبة 3 %.
وبينت وزارة اإلســـكان أن نسبة شراء الوحدات 
الســـكنية فـــي محافظة الشـــمالية 86 % مقارنة 
محافظـــة  وشـــكلت   ،%  14 التمليـــك  بالشـــقق 
المحـــرق 94 % للفلـــل مقابل 6 % للشـــقق، فيما 
كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 
100 %، والمحافظـــة الجنوبيـــة 78 % للبيـــوت 
مقابـــل 22 % للشـــقق، مشـــيًرا إلـــى توجه أغلب 
المتقدميـــن منذ العام 2013 حتـــى يونيو 2021 
إلى شـــراء وحدات ســـكنية )فيال( بنســـبة 91 % 

مقابل ما نسبته 9 % لشراء الشقق السكنية. 
أما بشـــأن العمر الفعلي للوحدات الســـكنية التي 
تم وقع الختيار عليها من المستفيدين، أشارت 
وزارة اإلســـكان إلـــى أن المنتفعيـــن لهـــم حريـــة 

اختيـــار المســـكن والموقع والمســـاحة المناســـبة 
من خـــالل الرجـــوع إلـــى المطوريـــن المعتمدين 

لدى الوزارة، ولم تتجاوز تلك الوحدات الخمس 
ســـنوات مـــن تشـــييدها، بما يشـــكل ما نســـبته بـ 

93 % مـــن إجمالـــي الوحدات التي تـــم تمويلها، 
وبنســـبة 6 % وقع عليها الختيار لوحدات يزيد 

عمرهـــا الفتراضـــي عن 10 ســـنوات، فيما بلغت 
المســـاكن التي تتـــراوح فترات تشـــييدها بين 5 
و10 ســـنوات ما نسبته 1 % فقط، أي أن النسبة 
األكبـــر كانـــت مـــن نصيـــب الوحـــدات الســـكنية 

حديثة التشييد. 
ويأتـــي برنامـــج “مزايـــا” ضمـــن مبـــادرات وزارة 
الحكومـــة  برنامـــج  أهـــداف  لتلبيـــة  اإلســـكان؛ 
بالتســـهيل علـــى المواطنيـــن، مـــن خـــالل تعزيز 
التعـــاون مـــع القطاع الخاص في مشـــاريعها، بما 
يمثل تجســـيًدا لنجاح الشـــراكة بيـــن القطاعين، 
إذ اســـتطاع هذا البرنامج أن يلبي آلف الطلبات 
تعتبـــر قصيـــرة،  زمنيـــة  فتـــرة  فـــي  اإلســـكانية 
وبالتالي يعكس نجاح رؤية الحكومة في توفير 

خدمات السكن الفورية للمواطنين.
وأكدت الوزارة على ســـعيها لتسهيل اإلجراءات 
عمومـــا ضمـــن جميع خدماتهـــا بما فيهـــا برنامج 
“مزايـــا”، وبشـــكل يحقـــق مصلحة المســـتفيدين 
من الخدمات اإلســـكانية والمطورين، وتماشـــًيا 
مـــع محور تطوير الخدمـــات الحكومية المقدمة 

للعمالء وفورية الخدمات اإلسكانية.

أكـــد رئيس مجلس إدارة مســـرح الدانة بمملكـــة البحرين 
عـــارف رحيمـــي أن قطاع الســـياحة والترفيه في الشـــرق 
تطلعـــه  عـــن  معربـــا  متزايـــدا،  تناميـــا  يشـــهد  األوســـط 
لفتتـــاح مســـرح الدانـــة رســـميا لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد 
علـــى الفعاليـــات وذلك وفقا لإلجـــراءات الحترازية للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، منوها بأن هذا 
المجال قد بدأ بالعودة بقوة من بعد الظروف الستثنائية 
العالمية للفيروس، متطلعا للترحيب بالجميع لالســـتمتاع 

والمشاركة بهذه التجربة الستثنائية عما قريب.
وأشار رحيمي إلى استعداد مسرح الدانة لالفتتاح رسميا 
باعتباره المســـرح األول مـــن نوعه في مملكة البحرين، إذ 
ينطلـــق في موســـم ملـــيء بالفعاليـــات المشـــوقة بموقعه 
البـــارز بجـــوار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، إذ يتطلع مســـرح 
الدانـــة ليصبح وجهة ســـياحية تســـهم في تنميـــة القطاع 
الســـياحي والترفيهـــي فـــي مملكـــة البحريـــن والمنطقـــة 
بتفاصيلـــه المميـــزة التي تجمع ما بيـــن المالمح الطبيعية 

وأحدث األنظمة التكنولوجية.
المميـــز  الدانـــة  مســـرح  موقـــع  بفضـــل  أنـــه  وأضـــاف 
واســـتخداماته المتعـــددة، مـــن المقرر أن يصبـــح الوجهة 
المفضلـــة لـــدى الفنانيـــن ومتعهـــدي الفعاليـــات العالميـــة 
لصنـــع تجـــارب ترفيهيـــة مليئـــة بالحيـــاة وبمعاييـــر عالية 
تجـــذب الزوار مـــن جميع أنحاء العالم مـــا يعزز من مكانة 
المملكـــة كوجهة رئيســـة في هـــذا المجـــال، باإلضافة إلى 
دعـــم وتنمية هذا المجـــال في مملكة البحرين بما يســـهم 
فـــي النمو القتصـــادي وخلق الفرص النوعيـــة للمواطنين 
فـــي قطاع الســـياحة والترفيـــه، كما يهدف مســـرح الدانة 
لرعاية وتطوير ودعم المواهب المحلية من خالل برامج 
مجتمعية مختلفة سوف يتم اإلعالن عنها في المستقبل.
يذكـــر أن مســـرح الدانـــة يوفـــر تجربـــة فريدة مـــن نوعها 
للـــزوار مـــن خـــالل موقعـــه الخارجـــي وجـــودة صوتياتـــه 
الطبيعية، بحيث يبدأ الزوار رحلتهم بالدخول عبر البالزا، 
وهي مساحة تحتوي على مجموعة متنوعة من األطعمة 
والمشـــروبات والبضائـــع، ومـــن ثم ينتقل الـــزوار إلى قلب 
مســـرح الدانـــة لخلـــق لحظـــات ل تنســـى إذ يحتـــوي على 

10,000 مقعد.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يشـــمل مســـرح الدانـــة العديـــد مـــن 
كالشـــرفات  الخالبـــة  والخارجيـــة  الداخليـــة  الســـاحات 
وأجنحـــة خاصـــة مطلة على المســـرح الرئيـــس، وحديقة 
الصحـــراء وقاعة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشـــركات 

وللمناسبات الخاصة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

8744 منتفعـــا مـن “مـزايـــا” حتـــى أغسطــس

مسرح الدانة يستعد الستقبال الفعاليات الترفيهية وفق اإلجراءات االحترازية

التشييد ــة  ــث ــدي ح ــة  ــاع ــب ــم ال الــســكــنــيــة  ــدات  ــ ــوح ــ ال ــن  مـ  %  93 “اإلســــكــــان”: 

موسم مليء بالفعاليات المشوقة بالموقع البارز بجوار “الحلبة”

local@albiladpress.com
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توجه أحد المفرج عنهم بقانون العقوبات البديلة بالشكر لجاللة الملك 
وســمو ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء على إتاحــة الفرصة للعودة 
أفــراد صالحيــن بالمجتمــع واالنخــراط فيــه، فما قال آخر إنه شــعور ال 
يوصــف بعد ســنتين من فراق األهل “أشــكر جاللــة الملك على ما عمله 
لنــا واألمــر الــذي حــدث مــن قبــل لــن يتكرر وشــكرا علــى هــذه الفرصة 

السعيدة”.

كمـــا عبر عدد مـــن المفرج عنهم عن 
شـــكرهم وتقديرهـــم لجاللـــة الملك 
وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
علـــى  الداخليـــة  ووزيـــر  الـــوزراء 
إتاحة الفرصة لهـــم لخدمة الوطن، 
معاهدين الجميع بـــأن يكونوا عونا 

لهذا البلد.
مـــن جانبـــه، أثنـــى عضـــو مجلـــس 
النـــواب النائـــب أحمـــد الدمســـتاني 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  علـــى 
24/ 2021، متوجًها بالشـــكر لجاللة 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء، معتبًرا أن القانون 
أثلج صـــدور اآلبـــاء واألمهات وهو 
بمثابة رسالة إلى جميع المواطنين 
بخيـــر  البحريـــن  بـــأن  والمقيميـــن 
وبانـــت الصـــورة للجميـــع وحقـــوق 
االنســـان مصانـــة فـــي البلـــد، مكمال 
الـــذي  الداخليـــة  “وال أنســـى وزيـــر 
ســـاهم بشـــكل فعلـــي وســـريع فـــي 
تلبيـــة هذا المرســـوم ووجـــه رجال 
األمـــن بالمبـــادرة الســـريعة لتهيئـــة 
ســـينخرطون  الذيـــن  أبنائهـــم 
بحياتهـــم الجديـــدة وهـــم مثمنيـــن 

لهذه المكرمة”.
أما أهالي المفـــرج عنهم فقد عبروا 
عـــن فرحتهـــم باحتضـــان أبنائهـــم، 
متوجهيـــن بالشـــكر لجاللـــة الملـــك 

وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى عـــودة أبنائهـــم لهم. 
وقالـــت والدة أحد المفرج عنهم إن 
ابنها قد ولد من جديد وهذه فرصة 
له بأن يبدأ حياة جديدة ويرجع إلى 
مقاعـــد الدراســـة لتحقيـــق أحالمه، 
فيمـــا توجـــه آخـــر بالشـــكر لجاللـــة 
الملـــك علـــى إصـــدار هـــذا القانـــون 
“الـــذي يفتح صفحة جديدة ألبنائنا 
ونرجـــو أن يعـــم الفرح جميـــع أبناء 
البلـــد”، فيما دعا آخـــر المفرج عنهم 
إلى استكمال دراستهم وتحصيلهم 
العلمـــي مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
مســـتقبل مشـــرق والعمل على بناء 

الوطن بسواعد أبنائه.

المفرج عنهم وأهاليهم: شكرا جاللة الملك... أثلجت صدورنا
والــدة أحــد المســتفيدين مــن العقوبــات البديلــة: المكرمــة جعلــت مــن ابنــي مولــودا جديــدا
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مدينة عيسى - وزارة العمل

أشـــاد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان باإلنجاز الـــذي حققته 
مملكـــة البحريـــن علـــى صعيـــد مكافحة 
األمـــوال  وغســـيل  اإلرهـــاب  تمويـــل 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي،  بتبوئهـــا، 
علـــى  والثانـــي  عربًيـــا  األول  المركـــز 
مســـتوى الشـــرق األوســـط، مـــن حيـــث 
األقـــل خطـــورة تجـــاه جريمـــة غســـيل 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، وذلك وفق 
مؤشـــر “بازل” لمكافحة غسيل األموال، 
الـــذي حققـــت المملكـــة مـــن خاللـــه 4.5 
نقطـــة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشـــر 
الوحيد المســـتقل الذي تصـــدره منظمة 
وفًقـــا  الـــدول  وتصنـــف  ربحيـــة،  غيـــر 

لمخاطر غسيل األموال. 
وقـــال حميـــدان: إن اإلنجـــاز الذي يؤكد 

مكانة مملكة البحرين الدولية المرموقة 
فـــي العديـــد من المجـــاالت، ومـــن بينها 
جهود مكافحة غســـيل األموال وتمويل 
اإلرهـــاب، مـــا كان ليتحقق لـــوال القيادة 
الحكيمـــة لعاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
والمتابعـــة  الســـديدة  والتوجيهـــات 
الحثيثـــة لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء، صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، األمر الذي 
كان له كبيـــر األثر في تعزيز دور مملكة 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  البحريـــن 
والدولـــي فـــي مكافحـــة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، وفًقا للرؤية الوطنية 
في هذا الشـــأن، منوًهـــا في الوقت ذاته 
بالجهـــود البـــارزة والمدروســـة مـــن قبل 
وزيـــر الداخليـــة، رئيس لجنـــة مكافحة 
التطـــرف واإلرهـــاب وتمويلـــه وغســـيل 
األمـــوال الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
آل خليفـــة، وكذلـــك محافـــظ  عبـــدهللا 

مصرف البحرين رشيد المعراج.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  وأكـــد 
االجتماعيـــة ماضية فـــي تعاونها البناء 
مـــع جميـــع الجهـــات المعنيـــة لمكافحـــة 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

حميدان: قيادة جاللة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء وراء اإلنجاز
جهود مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب مستمرة

 جميل حميدان

المنامة - جمعية مصارف البحرين

ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود 
التي يبذلهـــا مصرف البحريـــن المركزي 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
مكافحـــة غســـيل األموال، وهـــو ما أثمر 
عن تبـــوء مملكة البحرين وللعام الثاني 
علـــى التوالـــي المرتبـــة األولـــى عربيـــًا، 
الشـــرق  دول  مســـتوى  علـــى  والثانيـــة 
األوســـط، من حيث األقل خطورة إزاء 
جريمة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، 
وذلك وفق مؤشـــر بازل لمكافحة غسل 

األموال.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة 
عدنـــان يوســـف إن هـــذا اإلنجـــاز يؤكـــد 
أن مصـــرف البحريـــن المركـــزي يعطـــي 
أولوية رئيسة إلجراءات مكافحة غسل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، ويحـــرص 

واألنظمـــة  التشـــريعات  تطويـــر  علـــى 
والمعايير الناظمة، وأكد األستاذ عدنان 
الماليـــة  المؤسســـات  مختلـــف  التـــزام 
بالقوانيـــن  البحريـــن  فـــي  والمصرفيـــة 
ذات  والدوليـــة  المحليـــة  والتشـــريعات 
العالقة بحظر ومكافحة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، ومواكبـــة التطورات 
الدوليـــة ذات العالقـــة للمحافظـــة علـــى 

سمعة مملكة البحرين كمركز مالي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للجمعية وحيد القاســـم حرص الجمعية 
علـــى دعـــم الجهـــود الوطنية علـــى هذا 
الصعيد، بما في ذلك مواكبة التطورات 
الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية 
وعالقتها بالمخاطر الناجمة عن عمليات 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

“مصارف البحرين”: مواجهة مخاطر غســل األموال بمزيد من التعاون بين الدول
مفتشون على البنوك المحلية لتحليل أية استمارات مالية مشبوهة

وحيد القاسمعدنان يوسف

القضيبية  - مجلس النواب

أشـــادت اللجنـــة النوعية الدائمة لحقوق اإلنســـان 
برئاســـة  النائـــب عمار البناي بإصـــدار عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
المرســـوم الملكـــي رقـــم )24( لســـنة 2021، والذي 
يقضي بأنه “يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية 

أن تطلـــب من قاضـــي تنفيذ العقاب أن يســـتبدل 
بالعقوبـــة األصليـــة المحكـــوم بهـــا قبـــل البدء في 
تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط أال يكون في 
ذلـــك خطر على األمن العـــام، وأن يكون المحكوم 
عليه قد أدى االلتزامات المالية المحكوم بها عليه 
مـــن المحكمة الجنائية ما لم يكن من المســـتحيل 

عليه الوفاء بها”.
أن  النيابيـــة  االنســـان  حقـــوق  لجنـــة  واعتبـــرت 
المرســـوم الملكي السامي يجّسد النهج الحضاري 
لجاللـــة الملك فـــي تطوير التشـــريعات والقوانين 
لمواكبة العصر في تعزيز حقوق االنسان وحماية 
المجتمع، مع ضمـــان إنفاذ القانون، مؤكدة اللجنة 

أن المرســـوم من شـــأنه العمل على تكامل األسرة 
البحرينيـــة وتقويـــة النســـيج المجتمعـــي بإتاحـــة 
الفرصـــة للمحكومين االندماج الطبيعي بســـهولة 

ويسر في المجتمع.
ونوهـــت اللجنـــة إلى أن المرســـوم من شـــأنه نقل 
المنظومـــة اإلصالحيـــة نقلـــة نوعيـــة، ليكـــون لها 

وأســـرته  المحكـــوم  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات 
والمجتمـــع انطالقا من أنه يمنـــح المواطن فرصة 
جديـــدة لالنخراط فـــي المجتمع والمشـــاركة في 
بنـــاء الوطـــن، وهو مـــا يؤكد حـــرص المملكة على 
حماية حقوق اإلنســـان ومنح أبناء الوطن فرصة 

أخرى؛ من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

البـنــاي: “العقوبــات البديلــة” يعــزز اللحمــة االجتماعيــة

محرر الشؤون المحلية

أحمد الدمستاني  



الدائـــرة  البلـــدي عـــن  الممثـــل  قـــال 
السادســـة بمحافظة المحرق البلدي 
العـــود: إن بلديـــة المحـــرق  فاضـــل 
ستشـــرع في الفتـــرة القليلة المقبلة 
فـــي أعمـــال صيانـــة حديقـــة الديـــر 
الواقعـــة علـــى مســـاحة 1052 مترا 

مربعا.
ولفت العود إلى زيارته مع مسؤولي 
لمعاينـــة  الحديقـــة  موقـــع  البلديـــة 
الموقـــع وتحديد متطلبات الصيانة، 
األلعـــاب  صيانـــة  تشـــمل  والتـــي 
الحديقـــة،  إنـــارة  وضـــع  وتحســـين 
وصيانة ســـور الحديقـــة، إلى جانب 
وضـــع كراســـي أســـمنتية، إذ قدرت 
ميزانية المشـــروع بمبلـــغ 23.2 ألف 

دينار.
وكان مجلس بلدي المحرق قد وضع 
مشـــروع إعادة حديقـــة الدير ضمن 
المشروعات البلدية لميزانية 2019 

و2020، إذ أفاد المدير العام للبلدية 
إبراهيـــم الجودر حينهـــا بأن البلدية 
أدرجت إعادة تأهيل الحديقة ضمن 
خطة مشروعات 2020، ومن المقرر 
أن تشـــرع في تنفيذ المشـــروع فور 
الحصـــول علـــى الموافقة المســـبقة 
من الجهة المعنية في وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.

العود: قريًبا.. صيانة حديقة الدير

local@albiladpress.com09

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

تلقت “البالد” اتصاالت من عدد 
مـــن أولياء األمـــور يتســـاءلون 
عن االســـتعدادات التـــي تعتزم 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
القيـــام  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
بهـــا للطلبة والطالبات منتســـبي 
مراكـــز التحفيـــظ القرآنيـــة في 

العام الدراسي الحالي.
حضـــور  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الطلبـــة لحصص القـــرآن الكريم 
وتدريس علومه بالوقت الراهن 
عـــن بعـــد فقـــط، بخـــالف نهـــج 
التـــي  التربيـــة والتعليـــم  وزارة 
منحت الطلبـــة االختيار ما بين 
الدراســـة عـــن بعـــد أو الحضـــور 
للمدرســـة، مع وضع اإلجراءات 

االحترازية لذلك.
وأبـــدى أوليـــاء األمـــور رغبتهم 

بحضـــور أبنائهـــم للدراســـة في 
وكذلـــك  لالســـتفادة،  المراكـــز 
مـــع  االجتماعـــي  لالندمـــاج 
زمالئهـــم اآلخريـــن، موضحيـــن 
أن العام المنصرم وما واكبه من 
بقاء دائم فـــي البيت أثر عليهم 

كثيرا.
أن هنـــاك أحاديـــث  وأوضحـــوا 
تعتـــزم  الـــوزارة  بـــأن  متواتـــرة 
إلزام الطلبة بالحضور النظامي 
أثنـــاء االختبارات فقط، الفتين 
وأن  كاٍف،  غيـــر  ذلـــك  أن  إلـــى 
المطلـــوب هو منحهـــم االختيار 
فـــي حضـــور أوالدهـــم حصـــص 
التحفيظ ودراســـة علوم القرآن 
الكريم بالمراكز نفسها، مع وضع 
االحتـــرازات الوقائية المناســـبة 

لذلك.

تساؤالت عن استعدادات مراكز التحفيظ القرآنية للعام الجديد

براءة عامـــــل غسيــــل سيـــارات من التحـــرش بطفــل
قضــت المحكمــة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة آســيوي الجنســية من 
تهمــة التحرش جنســيا بطفل، وكانــت قد وجهت للمتهم تهمة االعتداء 

على عرض المجني عليه الذي لم يتم الرابعة عشرة من عمره.

وفـــي تفاصيـــل القضيـــة أن والدة 
بـــأن ابنهـــا  المجنـــى عليـــه أبلغـــت 
المجنـــي عليـــه الذي يبلـــغ 11 عاما 
أخبرهـــا أن المتهـــم تحرش به قبل 
أســـبوع، وكان ذلـــك صباحـــا إبـــان 
لعبـــه بدراجتـــه الهوائية أمـــام مقر 
ســـكنه، حيث إن المتهم يعمل لدى 
الشـــاهدة بمهنة غســـيل ســـيارتها، 
وبيوم الواقعة قام بعمل حركات ال 
أخالقيـــة للمجنـــي عليه عن طريق 

جلوســـه خلفه على مقعـــد دراجته 
باالحتـــكاك  وقيامـــه  الهوائيـــة 

بالمجني عليه.
ودفع محامـــي المتهم جمال أحمد 
الموجهـــة  التهمـــة  أركان  بانتفـــاء 
بالمتهم بشـــقيها المادي والمعنوي، 
فـــي  مـــا جـــاء  باالطـــالع علـــى  إذ 
المجنـــي  أقـــوال  مـــن  التحقيقـــات 
عليـــه وأقـــوال الشـــاهدة الوحيدة 
التي لم تـــر الواقعة، يتضح بجالء 

تـــام انتفـــاء أركان تهمـــة االعتداء 
علـــى العـــرض لعـــدم توافـــر الركـــن 
فـــي  المتمثـــل  والمعنـــوي  المـــادي 

القصد.
كمـــا دفع المحامـــي بكيدية االتهام 
وتلقينـــه المتهـــم وعـــدم معقوليـــة 

الواقعـــة، حيـــث إن مـــا جـــاء فـــي 
أقـــوال المجني عليـــه وأمه ما هي 
إال ادعـــاءات ال تصلـــح ألن تكـــون 
دليـــال فـــي الدعوى الجنائيـــة؛ إذ ال 
يعقـــل أن يقوم المتهـــم بهذا الفعل 
في وضح النهار في الشـــارع العام 
أمـــام المارة من الناس في الطريق 
وأمـــام الجيـــران، مـــا يؤكـــد بطالن 

االتهام المنسوب لموكله.
وقـــال المحامي إنه دفـــع بتضارب 
بمحضـــر  عليـــه  المجنـــي  أقـــوال 
الشـــرطة  بمركـــز  االســـتدالالت 
ومحضر تحقيقـــات النيابة العامة، 
إذ ناقض المجني عليه نفسه، وذكر 

أن الواقعـــة تمت في يومين خالل 
تضـــارب  واتضـــح  واحـــد  أســـبوع 
أقوالـــه وشـــاهدة اإلثبـــات، إذ ذكرا 

أن الواقعة تمت مرة واحدة فقط، 
وطالب بالبراءة لموكله.

ورأت المحكمـــة أن دليـــل االتهـــام 
قاصـــر عـــن حـــد الكفاية لبلـــوغ ما 
قصـــد إليـــه فـــي هـــذا المقـــام، وال 
ارتكـــب  المتهـــم  أن  إلـــى  تطمئـــن 
الواقعـــة، الســـيما أن المتهم تعصم 
بإنـــكار ما نســـب إليـــه وال ينال من 
ذلـــك ما شـــهدت به والـــدة المجني 
عليه بالتحقيقـــات وأمام المحكمة 
والتـــي جـــاءت ترديدا لمـــا أخبرها 
بـــه المجني عليه ومن ثم المحكمة 
تشـــكك بأقوالـــه وحكمـــت ببـــراءة 

المتهم مما أسند إليه.

 

ابن الـ 11 عاًما 
شكا لوالدته 

بعد أسبوع... 
والشاهدة الوحيدة 

لم تر الواقعة

مقترح برلماني بتطبيق اشتراطات السالمة على المساجد
ــق ــري ــح ــال نـــشـــوب ال ــ ــوارث ح ــ ــك ــ ــدوث ال ــحـ ــا لـ ــًع ــن الــمــالــكــي: م

تقدم 5 نواب وهم: باســم المالكي، أحمد األنصاري، عبدهللا الذوادي، محمد بوحمود وعبدهللا الدوســري، بمقترح 
برغبة بشأن تطبيق إجراءات األمن والسالمة بالمساجد والمصليات، خصوًصا المصليات الخشبية.

إن  المالكـــي:  باســـم  النائـــب  وقـــال 
االقتراح يأتـــي بهدف معالجة غياب 
فـــي  والســـالمة  األمـــن  إجـــراءات 
كطفايـــات  والمصليـــات،  المســـاجد 
الحريـــق ومخارج الطـــوارئ وأجهزة 
اإلنذار، إضافة إلى افتقاد المســـاجد 
للمتابعـــة الدوريـــة إلجـــراءات األمن 
الكهربائية  والســـالمة والتوصيـــالت 
خصوصـــا  ومرافقـــه،  المســـجد  فـــي 
فـــي فصل الصيـــف الـــذي ترتفع فيه 
الحـــرارة، مـــا قـــد يـــؤدي إلى نشـــوب 

الحريق.
وأشـــار إلـــى أنـــه بـــات مـــن المالحظ 
غيـــاب تـــام لطفايـــات الحريـــق فـــي 

معظـــم المســـاجد، األمر الـــذي يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى حدوث كـــوارث حال 
نشـــوب الحريـــق، مـــا يعـــرض أرواح 
المصليـــن إلـــى خطـــر، خصوًصـــا في 
فيـــه  ترتفـــع  الـــذي  الصيـــف  فتـــرة 

درجات الحرارة.
ولفت إلى أن قواعد األمن والسالمة 
المســـاجد  غالبيـــة  فـــي  معدومـــة 
والمصليـــات، ما يؤكـــد أهمية توفير 
باب أمامـــي وخلفي، وأبواب جانبية 
للمســـاجد بمـــا يســـهل التعامـــل مـــع 

حاالت الطوارئ.
وأكـــد أهميـــة توفيـــر أجهـــزة اإلنذار 
واستشـــعار الحريـــق، مـــا يقلـــل مـــن 

احتمالية وقـــوع األضرار، والحد من 
الخسائر في األرواح.

وأشار المالكي إلى أن معظم المساجد 
والمصليـــات تفتقر إلجـــراءات األمن 
والســـالمة، إلى جانب وجود أخطاء 
كثيـــرة فـــي تصاميمهـــا، بمـــا يحافظ 
علـــى أمـــن وســـالمة المصليـــن فـــي 
التـــي يجـــب أن تكـــون  بيـــوت هللا، 
مـــن أعلـــى األماكـــن أمًنـــا، بمـــا يوفـــر 

الطمأنينة في نفوس المصلين.
ولفت إلى أن المقترح يأتي في سبيل 
تطبيق اشـــتراطات األمن والســـالمة 
في المســـاجد والمصليات، وتحديًدا 
في مصليـــات الكبائن التي احتمالية 

احتراقهـــا أكبـــر فـــي فصـــل الصيف، 
بتشـــكيل لجنة متابعة لكل المساجد 
تتولـــى  المملكـــة،  فـــي  والمصليـــات 
متابعة إجراءات األمن والسالمة بما 
فيهـــا البناء والتوصيالت الكهربائية؛ 
للتقليل من احتمالية وقوع الحريق.

باسم المالكي 

قـــدم عدد مـــن النـــواب اقتراحـــا برغبة 
األجنبيـــة  العمالـــة  اســـتبدال  بشـــأن 
التربيـــة  وزارة  فـــي  بحرينيـــة  بعمالـــة 
والتعليـــم، اســـتنادا إلـــى المـــادة 68 من 
الالئحـــة  مـــن   128 والمـــادة  الدســـتور 
الداخليـــة لمجلس النـــواب، والذي ذيل 
بتوقيـــع كل من النواب عمار آل عباس، 
أحمـــد األنصار، هشـــام العشـــيري، علي 

إسحاقي، ممدوح الصالح.
وقال النائب عمار آل عباس إن مضمون 
االقتراح برغبة بشـــأن استبدال العمالة 
األجنبيـــة بعمالـــة بحرينيـــة فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليم يتلخص في ضوء ما 

نســـعى إليـــه جميعا من دعم ومســـاندة 
المشـــروع  ودعـــم  البحرينيـــة  العمالـــة 
االقتصـــاد  ودعـــم  للتوظيـــف  الوطنـــي 
لعمالـــة  التأســـيس  عبـــر  البحرينـــي 

بحرينية كفوءة ومتخصصة.
وأفاد بـــأن االقتراح برغبـــة يأتي ضمن 
المســـاعي العامة والمســـتمرة إلى دعم 
الكـــوادر البحرينيـــة ودعـــم كل الجهود 
الســـاعية إلـــى ذلـــك، ويأتـــي االقتـــراح 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لمـــا للقطـــاع 
مـــن موقع حيوي وحســـاس وأساســـي 
فـــي المنظومـــة االجتماعيـــة والثقافية 
لمملكـــة البحريـــن، مشـــيرا إلـــى مـــا لهـــا 

مـــن تأثيـــر كبيـــر وواضـــح فـــي العملية 
التعليميـــة علـــى األجيـــال؛ األمـــر الـــذي 
مهمـــة  التعليـــم  توطيـــن  مـــن  يجعـــل 

أساسية وجوهرية جدا.
كما يأتي المقترح ضمن منظومة ورؤية 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة؛ لتعزيز الوضع 
العام لسوق العمل البحرينية في سياق 
المنظومة العالمية الساعية نحو توفير 
العمـــل الالئـــق للمواطـــن وما يعـــزز من 
مســـتوى النشـــاط االقتصـــادي للمملكة 
البحرينيـــة  الكفـــاءات  نوعيـــة  بزيـــادة 

العاملة في مختلف القطاعات.
وجـــاء في مبررات عرض المقترح على 

مجلس النواب اآلتي:
للعمالـــة  الداعمـــة  - تعزيـــز السياســـات 
الكفـــاءات  ذات  خصوصـــا  البحرينيـــة 
والقدرات الحاصلة على تعليم عاٍل، ما 

يعزز من مكانة العمالة البحرينية.
- دعـــم سياســـات دعـــم التوطيـــن فـــي 
بمـــا  واألساســـية  الحرجـــة  القطاعـــات 
يعزز من النســـيج الثقافي واالجتماعي 

لألجيال المستقبلية.
- تعزيـــز مكانـــة االقتصـــاد الوطني من 
خالل تحسين األداء االقتصادي لسوق 
العمل عبر توفير العمل الالئق للمواطن 

البحريني.

المحلي واالقتصاد  للتوظيف  الوطني  المشروع  ومساندة  دعم  إلى  يهدف 
اقتراح برغبة الستبدال العمالة األجنبية ببحرينية في “التربية”

اقتراح برغبة إلسقاط متأخرات الكهرباء عن المتوفى
اســـتجابة للـــرأي العـــام المثـــار عـــن تحصيـــل المتأخـــرات مـــن التركـــة

تقـــدم عدد مـــن أعضاء مجلـــس النواب 
باقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات 
الكهربـــاء والماء عنـــد الوفاة. ويتلخص 
مضمـــون االقتـــراح في ضـــوء اإلثارات 
فـــي  طرحـــت  التـــي  النظـــر  ووجهـــات 
الفترة األخيرة بخصـــوص اعتماد هيئة 
الكهربـــاء والماء سياســـة عدم إســـقاط 
المتوفيـــن  عـــن  الماليـــة  المســـتحقات 
تركـــة  مـــن  المســـتحقات  واحتســـاب 
المتوفـــى، والتـــي تكون لهـــا العديد من 
علـــى  واالجتماعيـــة  الماليـــة  التبعـــات 
الورثـــة خصوصـــا عندما يتعلق باألســـر 

محدودة الدخل.
مـــن  كل  مـــن  المقـــدم  المقتـــرح  يأتـــي 
النواب عمار آل عباس، ممدوح الصالح، 
محمود البحراني، علي إسحاقي، هشام 
العشـــيري؛ اســـتجابة لتطلعـــات العامـــة 
التـــي عبـــر عنهـــا العديد مـــن المواطنين 
عـــن عـــدم مالءمـــة سياســـة احتســـاب 
مســـتحقات الكهرباء والماء عند الوفاة 
مـــن خالل مختلف المنصـــات اإلعالمية 
االجتماعيـــة  التواصـــل  وشـــبكات 
واإلذاعـــة والصحافـــة، وهـــو ما يشـــكل 
في مجملـــه رأيا عاما يســـتلزم به النظر 

في إعادة هيكلة هذه السياسة من قبل 
هيئة الكهرباء والماء.

وأوضـــح مقدمـــو االقتـــراح أنه يســـعى 
وآليـــات  الماليـــة  المنظومـــة  لتصحيـــح 
تحصيـــل مســـتحقات الكهربـــاء والمـــاء 
بمـــا يحفـــظ للجميع حقوقه مـــن جهات 

رســـمية أو مواطنيـــن بما يؤســـس أطرا 
تنظيمية أكثر مالءمة للواقع ومتطلبات 
وأكثـــر اتســـاقا مـــع األنظمـــة الحديثـــة 
والتـــي أثبتت في مناح أخـــرى فعاليتها 
ونجاحهـــا مـــن قبيـــل اتبـــاع سياســـات 
التأمين على حسابات التأمين جنبا إلى 

جنـــب مـــع تطويـــر سياســـات التحصيل 
والتســـويات بما يجنب األسر أعباء في 
ظروف حساســـة كظـــرف رحيل المعيل 

ورب األسرة.
وجـــاء فـــي مبـــررات عـــرض االقتـــراح 

برغبة على مجلس النواب اآلتي:
- االســـتجابة لعمـــوم االقتراحـــات مـــن 
العـــام  للـــرأي  واســـتجابة  المواطنيـــن 
المثار عن تحصيل المتأخرات من تركة 

المتوفى.
- استحداث آليات تحصيل المستحقات 
والمتأخـــرات بأنظمة وسياســـات أثبتت 

نجاحها وفعاليتها.
- تطويـــر التشـــريعات والسياســـات بمـــا 
المعيشـــية  المســـتجدات  مـــع  يتناســـب 

والظروف الحياتية للمواطنين.

علي إسحاقي

المحامي جمال كمال
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محمود البحراني عمار آل عباس

هشام العشيري ممدوح الصالح

سيدعلي المحافظةمحرر الشؤون المحلية

فاضل العود

شكت عدد من سيدات األسر المنتجة 
البحرينيـــة لــــ “البـــالد” إخراجهـــم مـــن 
الموقـــع الذي كان مخصصـــا لهم للبيع 
تســـلمن  إذ  البســـيتين،  ســـاحل  فـــي 
ســـيدات،   5 وعددهـــن  جميعهـــن 
إشـــعارات بإخـــالء المـــكان مـــن قبـــل 

بلدية المحرق.
لمنـــدوب  ســـنان  أمينـــة  وأوضحـــت 
الصحيفة “في البداية كان مكان بيعنا 
في )الساية( بالقرب من عربات الطعام 
)الفـــود تـــراك( ولكـــن جاءنا إشـــعار من 
البلدية )منذ 6 أشـــهر تقريبا( باإلخالء، 
إذ أبلغونـــا بتوفيـــر مـــكان بديـــل، ولقد 
التزمنـــا بذلـــك احترامـــا للقانـــون، لكن 
ذات  لهـــم  وصلـــت  الذيـــن  اآلخريـــن 
حتـــى  بذلـــك،  يلتزمـــوا  لـــم  الرســـالة، 

اللحظة، وما يزالون بمكانهم”.
وتابعـــت “حينمـــا ذهبنـــا إلـــى البلديـــة، 
دفعنـــا رســـوما قدرهـــا 30 دينـــارا لكل 
ســـيدة، للمـــكان الجديـــد فـــي شـــاطئ 
البســـيتين، ولقد قمـــت بتجهيز المكان 
الخـــاص بي بكلفة 280 دينارا، وبعدها 

تفاجئنـــا مجـــددا بوجود إعـــالن بطلب 
اإلزالة، وإال سيتم تغريمنا”.

مـــن  عـــدد  مـــع  “تواصلـــت  وأضافـــت 
المســـؤولين في بلدية المحرق، لكنهم 
اعتـــذروا لي عن إمكان مســـاعدتي، أو 
مســـاعدة الســـيدات األخريات، فلماذا 
يتركوننـــا  ال  ولمـــاذا  التضييـــق؟  هـــذا 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  فـــي  نســـترزق 
الصعبـــة التـــي يعانيهـــا الجميع، أســـوة 

بأغلب مناطق وقرى البحرين؟”.
وبينـــت أنهـــا تلقـــت اتصـــاال مـــن عضو 
بلدي الشمالي محمد الظاعن، إذ عرض 
عليهـــا أن تأخـــذ لهـــا مكانا فـــي مدينة 

حمد للبيع، لكنها اعتذرت عن ذلك.
ولفتت إلى أنها تبيع القهوة البحرينية، 
أما الســـيدات األخريـــات فيبعن األكل 
الشـــعبي، وأنهن توقفن عن البيع حتى 
اللحظـــة، مضيفـــة “محـــد يـــدري فينا، 
وليـــس لدينـــا أي مصـــدر دخـــل ثانـــي، 

فكلنا أرامل”.
وختمت ســـنان بحنق متســـائلة: “شقد 

بنتحمل؟”.

بلدية المحرق تمنع 5 سيدات من األسر المنتجة من البيع في ساحل البسيتين
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بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

bayanmedical

77362222, 34372315

36989118

دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

القيد  138104 - التاريخ : 2021 /13/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم بالد الحرمين ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
تغيير  طالبين   ،  138104 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الحرمين  بالد  مطعم  شركة 

االسم التجاري للفرع رقم 1
من : مطعم بالد الحرمين ذ.م.م

BILAD ALHARAMEEN
RESTAURANT W.L.L

إلى : مطعم حال الشام ذ.م.م
HALA ALSHAM

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

يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 -17111503- 17111504  

)ةلفقم( .ب.م.ش ةرجألا تارایسل ةیبرعلا ةكرشلا
ةیداعلا ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجا روضحل نیمھاسملا ةوعد

سیمخلامویيفاھداقعناررقملاوةیداعلاةیمومعلاةیعمجلاعامتجاروضحلماركلانیمھاسملاةوعد)ةلفقم(.ب.م.شةرجألاتارایسلةیبرعلاةكرشلاةرادإسلجمرسی
.دحلاةقطنمبةئشانلاتاعانصلاةیمنتلنیرحبلازكرمبنوملدةعاقبًارھظرشعةیناثلاةعاسلامامتيفم2021ربمتبس30قفاوملا

رفاوتیملاذإف،ةرداصلامھسألاددعفصننمرثكأنولمحینیمھاسمهرضحاذإًاحیحصعامتجإلاربتعیوً،ارھظرشعةیناثلاةعاسلامامتيفدقعت:ةیداعلاةیمومعلاةیعمجلا
.لوألاعامتجإللددحملادعوملانمةعاسفصندعبنیرضاحلابًاحیحصعامتجإلانوكیباصنلا

:لامعألالودج

.م2020ربمتبس30خیراتبدقعنملاةیمومعلاةیعمجلاعامتجإرضحمةءارق•
.م2020ةیھتنملاةیلاملاةنسللةكرشلالامعأنعةرادإلاسلجمریرقتةشقانم•
.م2020ةیھتنملاةیلاملاةنسللةكرشلالامعأنعتاباسحلايققدمریرقتةءارق•
.م2020ةیھتنملاةیلاملاةنسللةیلاملاتانایبلاةشقانم•
.م2020ةیھتنملاةیلاملاةنسلانعمھتافرصتبقلعتیاملكنعةرادإلاسلجمءاضعأةمذءاربإ•
.مھباعتأدیدحتبةرادالاسلجمضیوفتو،2021ةنسلتاباسحلايققدمنییعتةداعإوأنییعت•
.ھیلعةقداصملاوةحایسلاوةراجتلاوةعانصلاةرازوتابلطتمبةكرشلامازتلإوم2020ةنسلةكرشلاةمكوحریرقتةشقانم•
19مقرحاضیالايفنیبموھامكةقالعلاتاذفارطألانمٍيأعم2020ربمسید31ةیھتنملاةیلاملاةنسلالالخترجيتلاتایلمعلاىلعةقفاوملاوغیلبتلا•

.ةیراجتلاتاكرشلانوناقنم189ةداملاعمًایشامتةیلاملاتانایبلانم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

المؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
الفردية المسماة ميموز يوكي كويزين لمالكها محمود مصطفى محمود جنون 

والمسجلة بموجب القيد رقم 125396 بطلب تحويلها إلى شركة ذات
وتعديل  بحريني  دينار  آالف  ثالثة   3000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 

االسم التجاري باللغة العربية ليصبح:
ميموز بوكي كويزين ذ.م.م.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بلو ورلد لإلنشاء لمالكيها علي وقاسم أحمد علي فردان - شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 79051

علي  أحمد  وقاسم  علي  لمالكيها  لإلنشاء  ورلد  بلو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
79051 ، بتصفية الشركة  القيد رقم  المسجلة بموجب  فردان - شركة تضامن بحرينية 
أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  فردان مصفيا  علي  احمد  علي  السيد   وتعيين  اختياريا 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
من   335 المادة  بنص  عمال  و   ،  2001 لعام     21 رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر 
إليه، مدعومة  قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
العنوان:  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات 

علي احمد علي فردان
eehaa.bh@gmail.com - 39999555

القيد   44162 - التاريخ : 2021/9/12  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة لالتصاالت 196 ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب
شركة لالتصاالت 196 ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 44162 ، طالبين تغيير االسم

التجاري للفرع رقم 3
من : لالتصاالت 196 ذ.م.م

TELECOM W.L.L 196
إلى : أي تك كوميونيكيشن ذ.م.م

  I TECH
COMMUNICATIONS

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

يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد  131243 -  التاريخ  13 - 09 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 132891 لسنة 2021

بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة رام  اب ايه – بارت التجارية تضامن بحرينية  والمسجلة 
بموجب القيد رقم 131243 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 
بين  دينار   25,000.000 وقدره  براسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  الى 

كل من :
محمد مصطفى حسن زمزم

حامد عبد الحليم حامد عبد الفتاح
طاهر هبي محمود ابراهيم جوكلي

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة نت بيس النشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 133068

االستشارية في  الخبرة  الشركاء في شركة نت بيس النشطة  بناء على قرار 
مجال اإلدارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 133068 بتصفية الشركة اختيار 
و تعيين األخت / ضحى سعيد ابراهيم علي مرزوق ، الدرازي مصفيا للشركة. 
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان: عنوان المصفي:
ضحى سعيد ابراهيم علي مرزوق الدرازي

 alooy_saa@hotmail.com - ٣٣٧٣٣٢٨٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

)CR2021- 133731 (  إعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

 
التجاري  المحل  تحويل  طالبا  عيسى   سلمان  خليفة  سلمى  ورثة   إلينا  تقدم 
التالي : إلى سعاد عبدهللا رضي عبدهللا   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    االسم التجاري

1-80796  : خدمات الدجيل للسيارات
2-80796  : كراج سفاري

3-80796  : الدجيل لمقاوالت البناء
4-80796  : كراج العافور لخدمات السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢١ 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة توب سبوت تريدنغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / محمد صالح عبده احمد محمد باعتباره المصفي القانوني لشركة توب 
القيد  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  ذ.م.م،المسجلة  تريدنغ  سبوت 
اختيارية  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  رقم ١٣٣٠٦٣، طالبا إشهار 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سمارت واي للتجارة ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  التجارة  و  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد / -مازن جعفر احمد الخواجه----باعتباره المصفي 
ذات  كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  للتجارة  واي  سمارت  لشركة  القانوني 
إنتهاء  إشهار  طالبا   138777 رقم  القيد  بموجب  محدودة  مسئولية 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، 
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة:
الموسوي للتجارة والمقاوالت الكهربائية ش.م.ب. مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب
شركة: الموسوي للتجارة والمقاوالت الكهربائية ش.م.ب. مقفلة، المسجلة بموجب القيد 

رقم: )1-3552( ، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: الموسوي للتجارة والمقاوالت الكهربائية ش.م.ب. مقفلة

 ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING
B.S.C.C

الى: الموسوي العالميه للمقاوالت الكهربائيه ش.م.ب مقفلة
 AL MOUSSAWI INTERNATIONAL FOR ELECTRICAL

 CONTRACTING B.S.C CLOSED
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2021- 134035 ( إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زينه خالد احمد محمد يحيى

االسم التجاري الحالي : مجوهرات بلنقز
االســـــم التجـــاري الجديد : مجوهرات زينة فاين

قيد رقم : 1-98218

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 أجنحة الفارس 2 ذ.م.م  
 سجل تجاري رقم  56947

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تقدم إليها أجنحة الفارس 2 ذ.م.م، 
والمسجلة بموجب القيد رقم 56947 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة/ طالل 

أبوغزاله وشركاه الدولية – شركة تضامن بحرينية، كمصفي للشركة. 
 بهذا يعلن المصفي  أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، 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:  39448689 

bahrain.reg@tagorg.com
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TR Services Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17537979  or  trserviceshr@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

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

SADEQ ALI ABDULAZIZ  / ALDAYRANI 3 - 10580  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
35519506  or  ALISADIQ799@GMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

38873842  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

SUPREEM BROSTED  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
39194747  or  OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

FARA METAL SCRAP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39154332  or  FARAMETALSCO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17701900  or  hrd@arcal.biz 

Ramee Grand Hotel & Spa  
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS  
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

POWER TECH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

JAHIZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17281256  or  ALMATRADE3@GMAIL.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

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

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Om yousif sweet making  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17793390  or  ZOHRA@MENAS.COM.BH 

NIKAPOL EXPRESS CARGO W L L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

13112414  or  hsaffar@hotmail.com 

SKY HAPPY TRADING  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
39582637  or  SKYHAPPYTRADING26@GMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

Professional Fix Cleaning and Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39652222  or  H.ALMOHSEN@GMAIL.COM 

TURATH ALMANARTAIN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39404626  or  JEHADJ528@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Bons for Fabricated Metal Repair  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17611480  or  SURJAN_SINGH60@YAHOO.COM 

TOTI CLENING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

Fareeq Bin Aqool Resturant  
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Oracle Way Toys  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Danial restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17644048  or  EJALILI1970@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.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 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

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

Spectrum Cleaning Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

DESI SWAG RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39106051  or  HAMAD.NAIM@LIVE.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

PLATINUM FOR AUTO PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

39939929  or  NASEEM.LATIF@YAHOO.COM 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

NOOR POLYSTYRENE PLANT FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17731220  or  FACTORIES.NOOR@GMAIL.COM 

Top time Clearance of Government Transactions  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34042266  or  UMALI7UBAIL@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

  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 

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 

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 

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 

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 

DAG AYOOSH RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17226588  or  AHASHE@GMAIL.COM 

ALFARAJ WORLD  events and trade shows  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

36151566  or  ABO.SADIQ2025@GMAIL.COM 

Bahrain Swedish Art wood Production W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17715992  or  hicpak@gmail.com 

DELMON PET OASIS  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39696274  or  ESSAMALAWAMI@HOTMAIL.COM 

Landway Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

HEALTHY HAMSA SPA  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact
38887040  or  almajed255@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33743711  or  public2016@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

SAMRIDDHI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17217417  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

City Max Fashions  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

AMENA GIFTS & WATCHES WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33355285  or  MASROOR.ANJUM@YAHOO.COM 

Unified Construction Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17264088  or  FZQ786@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
33140406  or  MAJID@INDEXGCC.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33140406  or  MAJID@INDEXGCC.COM 

HALEEMA SADIA MOHAMMAD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38957110  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM464156 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39462260  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

Hi-Smart Juice WLL.  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
34662731  or  REDA.BUALI@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

BABY CARE BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
32332683  or  JBUALI1964@GMAIL.COM 

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33603727  or  RAHMANSHINE@GMAIL.COM 

HONEY PALACE STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66633266  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

SIALKOT CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39288702  or  SOHAILNASIR@HOTMAIL.COM 

GECO H.V.A.C SERVICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
33662554  or  gecohvacbh@gmail.com 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

35127876 

AlNakheel Avenue Trading and Maintenance  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33913014  or  SALOOM2@GMAIL.COM

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

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

  CASHIER (OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

35542062  or  HARSHADAHMDK@GMAIL.COM 

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

  DATABASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39774433  or  AALI@MINISO-BH.COM 

Ajwad Business World Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
38061693  or  APAJMAL786@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

MDC MARKETING AND PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
36854655  or  MOHEIN330@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 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39881193  or  A.SALAM86@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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33384916  or  LATHISHKP24@GMAIL.COM

 LAYAN AUTO PARTS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33822643  or  LAYANTRUCKPARTS@GMAIL.COM 

ALMOATAMAD SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39375859  or  MOHKERDI234@GMAIL.COM 

QLC SHOP ONLINE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33764006  or  MUJAHID074@GMAIL.COM 

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
35982880  or  MOHD.KH86@GMAIL.COM 

BENZY INFOTECH W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

35404096  or  VISA.BH@BENZYINFOTECH.COM 

SHIFA BUDAIYA PHARMACY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

SKY BLUE MOON CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33217676  or  souhail_1428@yahoo.com 

MAMA JOZ PIZZA  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

66660031  or  MAMAJOZPIZZA@GMAIL.COM 

GHULOOM QAMBAR DDADI ZAKRI  GORZANGI (123159)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34519419  or  NOUFALNOUFUBH@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

Cinderella Closet Tailor  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

66308048  or  CINDERELLA.CLOSET.BH@GMAIL.COM 

Smart Homeco construction company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

37772318  or  INFO.RUWADALBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFO@DTS.BH 

SAMEER BED HOUSE- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33145222  or  OXFORDTRANSLATIONBH@GMAIL.COM 

THREE INTERIORS  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17420440  or  EMAD.BUTI@JOURNEYBH.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.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 

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

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

HERITAGE VILLAGE CAFE AND RESTAURANT FOR TRADITIONAL FOODS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39888451  or  SAAMCAFETERIA@GMAIL.COM 

BEST OFFER FOR MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33435050  or  pd.docm21@gmail.com 

AlMazhar World Public Relations Bahraini Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

32325364  or  UALI426@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33929203  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
35607602  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33972312  or  gssbh.wll@gmail.com 

CAFE MAYFAIR CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(PARTIES) 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
17580262  or  G_SALA7@DOCTOR.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

AM MEDIA  CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39188816  or  ANWAR.PHOTOJOURNALIST@GMAIL.COM 

BISMI MANAGEMENT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

33022395  or  SHUKKOORMP1@GMAIL.COM 

Hibba khushi Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35100685  or  RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

77082842  or  ABAOBADA1710@GMAIL.COM 

DGS Management Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17502756  or  DUSTINE.DUPREEZ@DGS-MS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17294111  or  HABIB6280@YAHOO.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 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33270307  or  SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001445  or  KHUSHBOOPRAWEEN20@GMAIL.COM 

ZAMEEL PLUS ELETRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

38261769  or  USAMAABRAR.OA@GMAIL.COM 

NAPCO NATIONAL COMPANY - SHAREHOLDING CLOSED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DATA PROCESSING PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

17762222  or  MOUNIR.FREM@NAPCONATIONAL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq   
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36415755  or  SHAHJADAPUR777@GMAIL.COM 

S N MARKITENG W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

CITY CELL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34305833  or  SAWARI.DOC@GMAIL.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 

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 

HAMAD ABDULAZIZ SHAIKH MOHAMED ALAAZMI ( WALD AL-QASASIR / 2119 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33100099  or  SALMANBA90009@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED JASSIM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39467976  or  SATHEESHCST@GMAIL.COM 

MAKKA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36122296  or  ehsanhubail@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AL JASRA JEWLLERS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39636530  or  RAVIS007@HOTMAIL.COM 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17401212  or  cv@salamgas.com 

KARAM HASAN ALI ALBALUSHI  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
39636058  or  metebkaram58@gmail.com 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17720333  or  falameen@fccstransport.com 

ALWALI TRADING & SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CONTRACTING) 
 suitably qualified applicants can contact

17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ABU MUHSIN FOR RE& AIC REPAIRINJ  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17664386  or  GULFBM@BATELCO.COM.BH 

ALKHAYAL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17290930  or  KUMARSRK01@GMAIL.COM 

ALKHAYAL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17290930  or  KUMARSRK01@GMAIL.COM 

SAHARI STUDIO  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39699611  or  mohamed6@batelco.com.bh 

SAHARI STUDIO  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17276149  or  MOHAMED6@BATELCO.COM.BH 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

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

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

BINT ALNEEL BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39628328  or  WWW.YAASHIMANHATTY@GMAIL.COM 

AUOON ALMAHA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TOOL AND PATTERN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

ALRIYF FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

LIYNA FRUIT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17661734  or  SHAYSHA1978@GMAIL.COM 

ALZAHRANI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17213518  or  ebrahim_dhaif@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

SHAMLOOH AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39463424  or  JARJEER34@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 

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 

ABRAR REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17727755  or  SANAD.610@GMAIL.COM 

HAI ALDOSARI SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17691054  or  ALHADIKH@YAHOO.COM 

DERBAY CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ALMOEEN CAFETREIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17640904  or  RAALAALI@GMAIL.COM 

DANNAT AL KHALEEJ CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17540477  or  hr@egmcbh.com 

ALQAISSAR RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

PHOENICIA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

ABU JASSIM SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

39462946  or  68MKMA@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

MOTT MACDONALD LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17576400  or  HR.BAHRAIN@MOTTMAC.COM 

AL SUJOOR GENERAL TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39757539  or  ABDALISH@HOTMAIL.COM 

EXFORD SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39086339  or  AYH55@HOTMAIL.COM 

PLATA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17000343  or  plata.jaZ@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 

AL SAMRY MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77229911  or  info@awtadi.com 

SHEREEN PALACE CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33373349  or  AFAFHASSAN2500@GMAIL.COM 

SHAFLOOT RESTUARANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33045970 

ECOLE BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33494873  or  FADHELABBAS40@GMAIL.COM

BABA SUNFOOR PASTRIES  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39682220  or  SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM YOUSIF ABDULLA FOODSTUFF  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17413466  or  UMALI@HOTMAIL.COM 

MARAYA ALSHAAM  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

39611551  or  alnoaimijabor123@gmail.com 

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17700544  or  TEBODIN@BATELCO.COM.BH 

AL MAKAFE TOWERS CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36666003  or  althawadi918@gmail.com 

REAF PARIS GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39977997  or  BUTRKI.73.MAK@GMAIL.COM 

EURO MOTORS GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

NOOR FOR BIRDS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33012117  or  FAISALMK25@GMAIL.COM 

Alkarama fresh juice co wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39611067  or  manzoorkk1970@gmail.com 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39929669  or  ALASSY6@GMAIL.COM 

Alkarama Fresh Juice co wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

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

  SUPERVISOR KITCHEN 
 suitably qualified applicants can contact

17274767  or  mgtbah9@gmail.com 

TOBLI CITY SATELITE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOOD1551@HOTMAIL.COM 

ARABIAN IMPRESSIONS DESIGN &PUBLIC RELATIONS W .L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
17223181  or  Hameed912@hotmail.com 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

Orange contracting  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

Dolphin Technical Services  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17697455  or  Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17461033  or  shabib@agility.com 

BEST SOURCE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

39652519  or  O.ALBALOOSHI@BATELCO.COM.BH 

AKALAT ONLINE.COM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Meeran building construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33773310  or  OMRANGHANI@GMAIL.COM 

Miracle Land Contractor  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

Mobistation phones  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17233717  or  HYAGA2006@GMAIL.COM 

UNION WASHING AND POLISHING CAR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17441900  or  SASAAH1962@GMAIL.COM 

KAF GENERAL CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17772737  or  KAFALI@LIVE.CO.UK 

ICICI BANK LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17576114  or  adminbahrain@icicibank.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Premiere Hotel W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Elegant Leo contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77921100  or  info@ambhco.com 

SAIFEE STORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17412585  or  SAIFEE2153@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17701900  or  hrd@arcal.biz 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17811970  or  rayjaffar@gmail.com 

Ibis Seef Bahrain Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39441998  or  EMAD@ACTIONKUWAIT.COM 

Ibis Seef Bahrain Hotel  
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39441998  or  EMAD@ACTIONKUWAIT.COM 

VIRGIN CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17140078  or  virgincargo1@gamil.com 

OLIVETO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact
17716747  or  NADER0601@GMAIL.COM 

Tel Alzohor boutique  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

BO KHALIL SCRAB METAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33225661  or  KHALIL6722555@GMAIL.COM 

PERFECT CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39444479  or  Almansoori66@live.com 

KHALID TRANSPORT EST.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17785830  or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

Mastar Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36477346  or  ALTALAA12@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39666114  or  ISA@MANNAITEC.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

HABITAT DECOR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39451139  or  ABDUL@MBMGRP.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

Fahdan Business Center  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

Gulf art carpentry  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

STYLE AVENUE BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact

17112727  or  ali.ateya@chalhoub.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

KARAK WAY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

SUMMER COOL AUTO COSMETICS  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

33667951  or  KHALID_F@LIVE.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

SADRIWALA TEXTILES AND TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17215380  or  NAJAMSADRIWALA@HOTMAIL.COM 

Project Management International Systems (PMI)  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17243990  or  emaki@pmiq8.com 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM 

Red gulf contracting  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

Heba CAR MANUAL CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33476478  or  DRAGONZ_BIZ@YAHOO.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Grill Station W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17311301  or  gom@allseasongroup.com 

MAJID FAST LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39899196  or  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM 

HEADLINES SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17811118  or  ARWASAYYAR@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

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

STROKE AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17111055  or  adel.abdulkhaliq@gmail.com 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI  
has a vacancy for the occupation of
  REPRESENTATIVE(COMMERCIAL) 

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

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17223345  or  bin.hamdan.co@batelco.com.bh 

YALLA CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17770313  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

ALFAZAA CAR CARE ITEMS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33627690  or  FFF2018DDD@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 

GULF RESEARCHER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

DAN LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

BEST TIME REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

30000206  or  ABOSOOK31@HOTMAIL.COM  
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مرونة بايدن أتاحت الفرصة النتهاكات تمكن طهران من تحســين شــروط المفاوضات دون تقديم تنازالت

خبراء: شهر فقط يفصل إيران عن امتالك مكونات قنبلة نووية

رجحت صحيفـــة “نيويورك تايمز” 
األميركيـــة أمس الثالثاء اســـتنادا 
لخبراء درســـوا البيانـــات الجديدة 
الصـــادرة  التقاريـــر  فـــي  الـــواردة 
الوكالـــة  عـــن  الماضـــي  األســـبوع 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، أنـــه بات 
علـــى  شـــهر  نحـــو  إيـــران  يفصـــل 
امتـــالك ما يكفي من مـــواد لتزويد 
بالوقـــود،  واحـــد  نـــووي  ســـالح 
متجـــاوزة عقبـــة قد تزيـــد الضغط 
علـــى الواليات المتحـــدة وحلفائها 
لتحسين شروط أي اتفاق محتمل 
العمـــل  اتفاقيـــة  إحيـــاء  إلعـــادة 

المشتركة التي تعود للعام 2015.
ويقول الخبراء، بحسب الصحيفة 
األميركيـــة، إنه من خالل تخصيب 
الوقـــود النووي على مدار األشـــهر 
األخيرة إلى مســـتويات قريبة من 
مســـتوى القنبلة، تكـــون طهران قد 
اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود 
الـــالزم لتزويـــد رأس حربـــي نووي 
واحـــد فـــي غضـــون شـــهر أو نحـــو 
ذلـــك، فـــي إطـــار الجـــدول الزمني 

األكثر تعقيدا.
إال أن نيويـــورك تايمـــز لفتـــت إلـــى 
رأس حربـــي حقيقـــي  أن تصنيـــع 
يمكـــن تركيبه على صاروخ إيراني 
وينجـــو من االشـــتعال عنـــد إعادة 
وهـــي  الجـــوي،  للغـــالف  الدخـــول 
تقنية كان يعمـــل عليها اإليرانيون 
بنشـــاط قبل 20 عاما، سيســـتغرق 

وقتا أطول بكثير.
وعلقت بالقـــول إن طهران لم تكن 
قريبـــة بهذا القدر مـــن القدرة على 
صنـــع أســـلحة منذ ما قبـــل موافقة 
الرئيس األســـبق بـــاراك أوباما على 
االتفـــاق النـــووي في العـــام 2015، 
وقد أجبر االتفـــاق اإليرانيين على 
شحن أكثر من 97 % من وقودهم 

إلى خارج البالد.
ونقلـــت الصحيفة عـــن تقرير صدر 

العلـــوم  معهـــد  عـــن  اإلثنيـــن  يـــوم 
مجموعـــة  وهـــو  الدولـــي  واألمـــن 
تحليـــل  فـــي  متخصصـــة  خاصـــة 
الوكالـــة  عـــن  الصـــادرة  النتائـــج 
أن  الذريـــة،  للطاقـــة  الدوليـــة 
الســـباق خـــالل الصيـــف لتخصيب 
 ،%  60 نقـــاء  بنســـبة  اليورانيـــوم 
وهو مســـتوى أقل بقليل من درجة 
القنبلة، جعل إيران في وضع تقدر 
فيه على إنتاج وقود لقنبلة واحدة 

“في غضون شهر واحد”.
وأضـــاف التقرير أن إنتـــاج الوقود 
لســـالح ثان يمكن أن يستغرق أقل 

من 3 أشهر والثالث أقل من 5.
دت إيران في األشـــهر القليلة  وصعَّ
الماضيـــة مـــن عمليـــات تخصيـــب 
الحـــد  متجـــاوزة  اليورانيـــوم 
المســـموح به فـــي االتفـــاق النووي 
للعـــام 2015، وهو 3.67 % إلى 60 
% بدرجة نقاء عالية، وهو ســـقف 
يقل قليال عن مســـتوى 80 % وهو 
مســـتوى يقرب طهران من صناعة 

سالح نووي.

األميركـــي  الموقـــف  وأتـــاح 
األميركيـــة  اإلدارة  تبنتـــه  الـــذي 
الديمقراطيـــة بقيـــادة الرئيس جو 
بايدن للجمهورية اإليرانية فسحة 
واسعة من الوقت للمناورة وكسب 
الوقـــت والمضي قدما في عمليات 

التخصيب.
وتتبنـــى إدارة بايـــدن موقفـــا أقـــل 
حزما حيـــال االنتهـــاكات اإليرانية 
الســـابقة  الجمهوريـــة  اإلدارة  مـــن 
بقيادة دونالد ترامب التي ضّيقت 
بشـــكل كبيـــر الخناق على أنشـــطة 

طهران النووية.
إيـــران  إلعـــادة  بايـــدن  ويســـعى 
لالتفـــاق النـــووي للعـــام 2015 بعد 
أن تحلل منه سلفه )ترامب( بشكل 
أحادي في مايـــو 2018، معتبرا أن 
فيه عيـــوب كثيرة وأعـــاد بموجب 
ذلـــك فـــرض عقوبات قاســـية على 

إيران.
وعقـــدت واشـــنطن وطهران ســـت 
جـــوالت مفاوضـــات غيـــر مباشـــرة 
فـــي فيينـــا برعاية شـــركاء االتفاق 

النووي، بينما تعثرت جولة ســـابعة 
وأيضـــا  عميقـــة  خالفـــات  بســـبب 
بســـبب مماطلة طهران وإرجاء أي 
محادثـــات إلى ما بعـــد االنتخابات 

الرئاسية اإليرانية.
المفاوضـــات  توقفـــت  وبالفعـــل 
ورحلـــت إلـــى أجـــل غيـــر مســـمى 
فـــي  رئيســـي  إبراهيـــم  فـــوز  بعـــد 
مـــن  الرئاســـية، وهـــو  االنتخابـــات 
غالة المحافظين ومن بين أشدهم 

انتقادا لالتفاق النووي.
وعبـــر الرئيـــس اإليرانـــي المنتخب 
حديثـــا عـــن اســـتعداده لمواصلـــة 
المفاوضات النووية، لكن بشـــروط 
منها عدم العودة للوراء فيما يتعلق 
بالخطوات التي اتخذتها بالده في 

مجال تخصيب اليورانيوم.
وتشـــترط إيران أيضـــا إلغاء جميع 
ترامـــب  فرضهـــا  التـــي  العقوبـــات 
وتقديـــم ضمانات بعدم العودة عن 
أي التزامـــات يتـــم االتفـــاق عليهـــا 

ضمن أي اتفاقية في المستقبل.

واشنطن - وكاالت

إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقربها من الحد المطلوب لصناعة سالح نووي

الرياض ـ وكاالت

دعـــا مجلـــس الوزراء الســـعودي، المجتمع الدولي لحرمـــان الحوثيين من 
مصدر أسلحتهم.

وقـــال مجلـــس الـــوزراء الســـعودي إن أعمـــال ميليشـــيا الحوثـــي العابـــرة 
للحدود تقوض جهود التوصل لحل في اليمن.

وأكـــد المجلـــس أن الســـعودية مســـتمرة فـــي العمـــل مـــع األمـــم المتحدة 
إلحالل الســـالم فـــي اليمن. وعقد مجلس الوزراء، جلســـته أمس الثالثاء 
ـ عبر االتصال المرئي ـ برئاســـة خادم الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، رئيس مجلـــس الوزراء. وأوضـــح وزير اإلعالم 
المكلـــف ماجد بـــن عبدهللا القصبي في بيانه لوكالة األنباء الســـعودية أن 
مجلـــس الـــوزراء شـــّدد على ما تضمنته رســـالة وفـــد المملكـــة الدائم لدى 
األمـــم المتحـــدة إلـــى مجلس األمـــن، في أعقاب اســـتهداف الميليشـــيات 
الحوثيـــة اإلرهابية المدعومـــة من إيران للمدنيين في المنطقة  الشـــرقية 
وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مســـؤوليته تجاه 
هذه الميليشـــيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة ألعمالها 
العدائيـــة العابـــرة للحدود التـــي تقوض الجهود  الدولية فـــي التوصل إلى 

حل سياسي شامل باليمن، وتهدد األمن والسلم الدوليين.

السعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم

واشنطن ـ وكاالت

اعتبرت مديـــرة االســـتخبارات الوطنية 
التهديـــد  أن  هاينـــز،  أفريـــل  األميركيـــة 
األكبـــر لبالدها من اإلرهـــاب الدولي ينبع 
من دول مثل اليمن والصومال وســـوريا 

والعراق، وليس أفغانستان.
وقالـــت أفريـــل فـــي مؤتمر حـــول األمن 
القومـــي في ضواحـــي واشـــنطن: “على 
الرغـــم مـــن أن مســـؤولي االســـتخبارات 
األميركييـــن يراقبـــون عـــن كثب مـــا إذا 
ســـتعود  اإلرهابيـــة  الجماعـــات  كانـــت 
لـــم  أنهـــا  إال  أفغانســـتان،  فـــي  للظهـــور 
تعـــد مصـــدر القلـــق فيمـــا يتعلـــق بإيواء 
إرهابيين يمكنهم تنفيذ هجومهم داخل 

الواليات المتحدة”.
وأضافت: “نحن ال نضع أفغانســـتان في 
صـــدارة قائمـــة األولويات، بـــل ننظر إلى 
والعـــراق..  والصومـــال وســـوريا  اليمـــن 

هناك نرى التهديدات األخطر”.

وتابعـــت: “علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن 
أجهـــزة  مـــن  كبيـــرا”  “تركيـــزا  هنـــاك 
االســـتخبارات األميركية لمراقبة إمكان 
قيام الجماعات اإلرهابية بإعادة تكوين 

نفسها في أفغانستان”.
المعلومـــات  “جمـــع  أن  إلـــى  ولفتـــت 
االســـتخباراتية داخـــل أفغانســـتان قـــد 

تراجع منذ االنسحاب األميركي”.
وكان وزيـــر الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، أكد اإلثنين، أن واشنطن حققت 
أهدافهـــا في أفغانســـتان بمقتل بن الدن 
وتدهور قدرات القاعدة، مشـــيرا إلى أنه 
لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن 

سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.
كذلـــك أكـــد أن واشـــنطن لن تتـــكل على 
علـــى  وســـتحافظ  طالبـــان  تعهـــدات 
قدراتهـــا فـــي مكافحة اإلرهـــاب، مؤكدا 
أن الواليـــات المتحـــدة قدمـــت للشـــعب 

األفغانـــي 330 مليـــون دوالر خالل العام 
الجاري.

في غضـــون ذلـــك، طالب ثالثـــة أعضاء 
جمهورييـــن فـــي الكونغـــرس مـــن وزيـــر 
بلينكـــن  أنتونـــي  األميركـــي  الخارجيـــة 
عالنية باالســـتقالة. وأضافـــوا: يجب أن 
يســـتقيل بســـبب فشـــله في التعامل مع 

االنسحاب العسكري من أفغانستان.
لجنـــة  فـــي  اســـتماع  جلســـة  وخـــالل 
النـــواب  بمجلـــس  الخارجيـــة  الشـــؤون 
أدلى فيها بلينكن بشـــهادته، ألقى النائب 
الجمهـــوري جـــو ويلســـون باللـــوم علـــى 
إدارة بايدن للســـماح لطالبان بالســـيطرة 
علـــى أفغانســـتان وتحويلهـــا إلـــى “مالذ 

آمن لإلرهابيين القتلة”.
النســـحابها  اإلدارة  ويلســـون  وانتقـــد 
مـــن قاعـــدة باغـــرام الجويـــة، والتي تم 
تســـليمها إلـــى الحكومـــة األفغانيـــة فـــي 
األول مـــن يوليـــو قبل أن تســـيطر عليها 
حركة طالبان في 3 أغســـطس. وقال إن 
القـــرار كان مســـؤوالً بشـــكل مباشـــر عن 

العملية االنتحارية في كابل.
وأضـــاف “ترككـــم الغريب لمطـــار باغرام 
أدى مباشـــرة إلـــى مقتـــل 13 مـــن مشـــاة 

البحرية في كابل. يجب أن تستقيل”.

بســبب أفغانستان.. أعضاء في الكونغرس يطالبون بلينكن باالستقالة بشكل علني
االستخبارات األميركية: التهديد اإلرهابي ينبع من اليمن والعراق وسوريا

بيروت ـ وكاالت

طلـــب المحقـــق العدلي فـــي قضية 
رئيـــس  إحضـــار  بيـــروت،  انفجـــار 
ديـــاب،  حســـان  الســـابق،  الـــوزراء 
كمدعى عليه؛ للمثول أمامه اإلثنين 

المقبل.
العدلـــي  المحقـــق  أوامـــر  وجـــاءت 
فـــي قضيـــة انفجـــار مرفأ بيـــروت، 
القاضـــي طـــارق البيطـــار، بإحضـــار 
رئيس الوزراء السابق، بعد امتناعه 

عن الحضور في جلسة سابقة.
المحقـــق  أمـــام  ديـــاب  يمثـــل  ولـــم 
البيطـــار  طـــارق  القاضـــي  العدلـــي 
ولـــم يحضـــر محاميه إلى الجلســـة 
السابقة، وأرجئت الجلسة مع ذياب 
إلـــى 20 ســـبتمبر المقبـــل لحضـــوره 

واستجوابه.
ويقول متابعون لملـــف التحقيقات 
تعمـــل  لبنـــان  فـــي  الســـلطة  إن 
الجاريـــة  التحقيقـــات  إنهـــاء  علـــى 
فـــي قضيـــة انفجـــار مرفـــأ بيـــروت 

واإلفالت من العقاب.

أهالـــي  نقـــل  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
ضحايـــا انفجـــار مرفـــأ بيـــروت عن 
المحقق العدلـــي قوله إن “التحقيق 
مســـتمر وهنـــاك عدة أطر ووســـائل 
وإحضـــار  الســـتدعاء  قانونيـــة 

المدعى عليهم”.
وأكـــد األهالي بعد االجتماع دعمهم 
الكامل لعمـــل القاضي واإلجراءات 
التي يتخذها، كما توعدوا بتصعيد 
تحركاتهم في حال استمرت عرقلة 

التحقيقات في القضية.

قضية انفجار مرفأ بيروت.. أمر قضائي بضبط حسان دياب

تفكيك خلية 
إرهابية في المغرب

تمكنــت الســلطات األمنيــة فــي المغــرب، 
أمــس الثالثــاء، من تفكيك خليــة إرهابية 
موالية لتنظيم “داعش”، تضم 3 أشخاص 
ينشــطون  المتطــرف  بالفكــر  متشــبعين 
العمــر  مــن  ويبلغــون  الرشــيدية،  بمدينــة 
التوالــي 37 و27 و21 عامــا. وذكــر  علــى 
بالغ للمكتب المركــزي لألبحاث القضائية 
أنــه تــم تفكيك هــذه الخليــة اإلرهابية في 
ســياق تظافــر وتعزيز الجهــود التي تبذلها 
المصالح األمنيــة لتحييد مخاطر التهديد 

اإلرهابي.

أفريل هاينز

حسان دياب
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كابل ـ وكاالتموسكو ـ وكاالت

ذكـــرت وســـائل إعـــالم روســـية، أمـــس 
الثالثـــاء، أن الرئيـــس فالديميـــر بوتين 
ســـيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة 

مقربين منه بفيروس كورونا.
وأوضـــح الكرملين أن بوتين لن يتوجه 
هـــذا األســـبوع للمشـــاركة بمؤتمر أمني 
في طاجيكســـتان، ولكنه سيشارك عبر 

تقنية الفيديو.
رئيـــس  مـــع  هاتفيـــة  مكالمـــة  وفـــي 
رحمـــون  علـــي  إمـــام  طاجيكســـتان 
“قـــال بوتين إنه بســـبب رصـــد إصابات 
فـــي  المســـتجد  كورونـــا  بفيـــروس 
أوســـاطه، سيخضع لحجر صحي لفترة 
زمنية معينة”، ولن يشارك حضوريا في 
قمة إقليمية تنعقد في وقت الحق هذا 

األسبوع في دوشانبي، وفق الكرملين.
وفي وقت ســـابق، اســـتقبل بوتين في 
الكرمليـــن بالعاصمـــة موســـكو الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد فـــي زيـــارة غير 

معلنة.

وأشار الرئيس الروسي خالل االجتماع 
إلـــى أن القـــوات األجنبيـــة التـــي يجري 
نشـــرها في ســـوريا دون قرار من األمم 
المتحـــدة تشـــكل عائقـــا أمـــام توحيـــد 

البالد.

أعرب وزير خارجية حكومة طالبان، 
المولـــوي أمير خان متقـــي عن رغبة 
الحركة في إقامـــة عالقات إيجابية 
مـــع كل الـــدول بمـــا فيهـــا الواليـــات 
المتحـــدة، داعيـــا المجتمـــع الدولـــي 
لمســـاعدة الشـــعب األفغانـــي، وفيما 
يخـــص ملف حقوق اإلنســـان، قال ال 
أعـــرف معنى حقـــوق اإلنســـان التي 

يتحدثون عنها بالخارج.
وقـــال المســـؤول األفغانـــي، نواجـــه 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  تحديـــات 
لتوفيـــر  نســـعى  لكننـــا  أفغانســـتان، 
الخدمات والفرص للمستثمرين، كما 
أن الوضـــع األمنـــي تحســـن وبإمكان 
النازحيـــن العودة، مشـــيرا إلى أن أي 

شـــخص يمكنـــه دخـــول أو مغـــادرة 
أفغانستان شرط امتالكه للوثائق.

كامـــل  علـــى  نســـيطر  وأضـــاف، 
معـــارك،  أي  توجـــد  وال  أفغانســـتان 
فقـــد ســـيطرنا على معظـــم الواليات 

كمـــا  مقاومـــة،  أي  دون  األفغانيـــة 
علـــى  الخارجيـــة  الضغـــوط  نرفـــض 
بالدنا.إلـــى ذلـــك فقد تظاهـــر اآلالف 
فـــي قندهـــار احتجاجـــا علـــى أوامر 

الطرد من المساكن.

آالف يتظاهرون في قندهار احتجاجا على أوامر الطرد من المســاكنالرئيس الروســي ينتقد نشــر قــوات أجنبية في ســوريا دون قرار أممي
وزير خارجية “طالبان”: ال أعرف معنى حقوق اإلنسانكورونا في الكرملين... بوتين التقى األسد قبل قراره العزل

آالف شاركوا في التظاهرة المناهضة لطالبان في قندهاربوتين مستقبال األسد في الكرملين

الرباط ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

اتركوهم وستعرفون قيمة النصر والفرحة
لـــو أن مجتمعاتنـــا تتخلص من أحـــام الفارس القديم الذي يســـتطيع 
فـــي نظرها فعل كل شـــيء، بل ويعرف كل شـــيء، لتميزنا في الخلق 
واإلبـــداع والحرية الكاملـــة، والفارس القديم هو ذلك الشـــخص الذي 
يحـــاول جذب المجتمـــع إلى عصور الظـــام والرجعيـــة، ويحارب كل 
روح تجديديـــة، ويقـــف ضد المثقفيـــن واألدبـــاء وكل الطاقات الحية 
فـــي المجتمـــع، والغريـــب أن بعض النـــاس يلجأون إلى أمثـــال هؤالء، 
ويمنحونهـــم الميداليـــة الذهبية في االستشـــارة والحـــركات واألفعال 
وضبـــط األحكام، خصوصا أيام االنتخابات، حيث يرون فيهم بابا من 
أبواب الخير والســـعادة، وطريقا إلى اإلنســـان السوي السليم، ال باطل 

فيه وال زيف.
يسألونهم في كل صغيرة وكبيرة، فهم من يقرر األخطاء والمخالفات 
واإليمان الديني النقي، وذلك يعود في الحقيقة إلى ســـبب ناصع في 
وضوحه، وهو “الشـــكليات والمظاهر”، فكل من يدعي العلم والمعرفة 
فـــي الديـــن يعتبرونـــه مصلحـــا، وال تخطئـــه العيـــن المتفحصـــة، وأنه 

شخصية بدون أسرار وألغاز، وبدونه تتوقف الحياة.

دعوني أحدثكم عن شـــيء رســـم على عيني ألف باب.. قبل ســـنوات 
ألقى رجل دين من إحدى الدول العربية خطبة الجمعة، وتحدث فيها 
عـــن ضـــرورة مقاطعة البضائع األميركية لســـبب مـــا ال أذكره، واتضح 
فيمـــا بعـــد أن ســـيارته صناعة أميركية ومـــن طراز معـــروف.. إن هذا 
التناقـــض يحتل المركز المحوري في حياة هؤالء الذين يقفون خارج 
أســـوار الزمـــن، ويدســـون أنوفهم في أي شـــيء من جزئيـــات حياتنا، 
وهناك من يســـمعهم ويصدقهم وكأنه يتحســـس فـــي الظلمة المفتاح 

أو شهادة مياده.
األخـــاق الحقيقيـــة هي التـــي تنبعث مـــن النفس بحريـــة، وال تفرض 
فرضـــا، إنهـــا نتيجة لتفاعـــل النفس مـــع المجتمع وتجاربهـــا ومعاناتها 
مـــع الحيـــاة، ال نتيجـــة النصـــح واإلرشـــاد من جهـــة والقيـــود من جهة 
أخـــرى، وأتمنـــى أن يســـتفيق الســـذج والبســـطاء فـــي مجتمعاتنا من 
تبعيتهم العمياء ألولئك الذين يدسون أنوفهم في أي شيء، ويدعون 
معرفـــة كل تفاصيل الحياة وأعماقها بـــدون نقاش أو جدل، اتركوهم 

وستعرفون قيمة النصر والفرحة بدل عيشة القلق والخوف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األربعاء 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 - العدد 4719

يمكـــن التأريخ للدراســـات المســـتقبلية من عند اســـمين أوروبييـــن كبيرين، 
األول هو المؤرخ األلماني “أوسيب فلنختاهيم”، والذي شرع البحث في ذلك 
الفـــرع من فروع المعرفة عام 1930، تحت اســـم Futurology، وهو االســـم 
المعـــروف به ذلك النوع الذي يســـعى للتنبؤ المشـــروط مـــن منظور احتمالي 
وعلمي نسبي، فيما االسم الثاني الذي وضع لبنات السعي لمعرفة المستقبل، 
العالم الفرنســـي “جاســـتون برجيه”، ويعرف علم الدراســـات المستقبلية في 
اللغـــة الفرنســـية باســـم Prospertive، وحاصل جمع المفهوميـــن يقودنا إلى 

.Future Studies فكرة دراسات المستقبل أو ما يطلق عليه
الدراســـات  تســـاعدنا  كيـــف  الـــكام..  بتفصيـــل  الجوهـــري  الســـؤال  ولعـــل 
المســـتقبلية في مواجهة عقبات المســـتقبل، الســـيما بالنســـبة لصانـــع القرار 

السياسي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟
المؤكـــد أن هنـــاك عـــدة ركائـــز يمكـــن أن ننطلـــق منها فـــي الحديـــث، ومنها: 
أن الدراســـات المســـتقبلية تســـاعدنا في وضع أيادينا على المشـــكات قبل 
وقوعهـــا، ومـــن ثم تهيئة األجواء لمواجهتهـــا، وإن أمكن قطع الطريق عليها 
والحيلولـــة دون حدوثهـــا مـــن األصـــل، وهـــي بذلـــك تعمـــل بمثابـــة وظائف 
اإلنـــذار المبكر كما في أجهزة الرادار في الجيوش المعاصرة. إن البحث في 
المســـتقبل يفتح أعين صناع القرار والسياســـيين بنوع خـــاص على ما لدى 

البشـــرية، والدولـــة، والجماعة الوطنيـــة من موارد وطاقـــة، خصوصا ما هو 
خفـــي منها وغير ظاهر، وهذا يمكن تحويله إلى مســـارات للثراء والفاعلية، 
ويتحـــول إلى طاقات فعلية، تســـاعد في طريق التنمية الشـــاملة الســـريعة 

والمتواصلة.
تقودنا الدراســـات المستقبلية وخصوصا في عملية صناعة القرار السياسي 
إلى تقييم عقاني للبدائل والخيارات المتاحة من حولنا، ثم المفاضلة بينها 
الختيار األنفع واألرفع، األرشد واألجدى للبشر والحجر، بقصد استطاع ما 
يمكن أن يودي إليه من تداعيات، وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج، وبهذا 
تتوافر قاعدة عملية علمية معرفية تكون هي األصل والمصدر في مســـيرة 
اتخـــاذ القرار السياســـي واالقتصادي واالجتماعي، وبديـــاً عن الدخول في 
صـــراع المعتركات الجدلية، آيديولوجية كانت أو دوجمائية، وهذه وتلك ال 

تعطينا حلوال بل تعمق المشاكل.
ويبقى الســـؤال هل الحاجة إلى الدراســـات المستقبلية فرض عين في زمن 
العولمـــة بنـــوع خـــاص، بمعنـــى أنه لم يعد مـــن الممكن بمكان ألمة أو شـــعب 
أن يعيـــش فـــي عالمنا المعاصـــر دون أن يضع في حســـبانه التطورات وربما 
التدهورات السريعة التي تعيشها الكرة األرضية ومن عليها؟. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

المستقبل صناعة ال تنبؤات

الذوق واألصول واالحترام والوفاء والحب واإلخاص وغيرها من الصفات 
الطيبـــة والحميـــدة التي البد مـــن التحلي بهـــا جميًعا، والســـؤال الذي يطرح 
نفســـه.. هـــل يســـتطيع المرء جمع كل هـــذه الصفات الرائعـــة؟ أم أن ذلك من 
رابع المســـتحيات؟ شـــخصًيا أرى أن ذلـــك ممكن جًدا، هـــذا بالطبع إذا أردنا 
أن نكون كذلك وتجنبنا كل الصفات الســـيئة التي تدمر حياتنا وحياة الناس 
كلهـــا. ال شـــك أن التربيـــة والجينات تلعـــب دوًرا مهًما ومحورًيـــا، إضافة إلى 
الثقافـــة والتعليـــم، فتصادفنا مواقف كثيرة بعضهـــا جميل ورائع وبعضها مع 
األسف محزن بسبب تصرف بسيط من الطرف اآلخر، وفي المقابل يصادفك 
أشـــخاص كنـــت تتمنـــى لو كنت قد التقيـــت بهم منذ ســـنوات عديدة، وهناك 

أشخاص تندم على كل تلك السنوات التي قضيتها معهم! هذه هي الحياة!
مناســـبة هذه المقدمـــة أنني تواصلت مـــع أحد العاملين في المؤسســـة التي 
كنت أعمل بها لسنوات طويلة لتقديم واجب العزاء، ومنذ ذلك اليوم أي قبل 
ســـنتين أو أقل ال أذكر بقينا على تواصل مســـتمر من خال وسائل التواصل 
االجتماعـــي، وفي الواقع وعلى الرغم مـــن أنني أعرفه منذ أكثر من ٢٥ عاًما 
إال أنه وبحكم طبيعة عمله ونظام النوبات لم أكن ألتقي به، وكانت المناسبة 

الوحيدة التي التقيت به فيها مشاركته مع فريق كرة القدم التابع للمؤسسة، 
وحينها كنت مديًرا للفريق.

هـــذا الموظـــف “الاعـــب” كان يبهرنـــي بأخاقـــه وأســـلوبه فـــي التعامـــل مـــع 
اآلخرين، إضافة إلى هدوئه وادائه الرجولي واالنضباط. هذا الشخص بعث 
لـــي قبل أيام بورقة إهـــداءcompliment slip  موقعة من قبلي وكتب عليها 
“لقد كنت حقًا نجًما بمعنى الكلمة.. ما قصرت” ومذيلة بتوقيعي، الغريب في 
األمر احتفاظه بهذه الورقة ألكثر من ٢٥ عاًما! بصراحة شـــديدة لم أســـتطع 
أن أتمالك نفســـي وشـــعوري، فقد تأثـــرت كثيًرا من هذا الموقـــف الذي يؤكد 

طيب ونقاء معدن هذه الشخصية. 
ال شـــك أن األخـــاق الحميدة صفـــة من صفات المؤمن التـــي يدعونا ويحثنا 
عليها اإلسام، كما أن جمال اإلنسان سيزداد حين يتحّلى باألخاق الفاضلة 
التـــي ُتجّملـــه وتجعلـــُه أكثـــر ُقربـــًا مـــن اآلخريـــن وأكثـــر ُقربًا مـــن رّبـــِه أيضًا، 
فاألخاق منظومة ُمتكاملة ال تتجزأ، على الشخص أن يلتزَم بكّل تفاصيلها.
صدق الشـــاعر الكبير أحمد شـــوقي عندما قال “َوِإنََّما اأُلَمُم اأَلْخاُق َما َبِقَيْت 

َفِإْن ُهُم َذَهَبْت َأْخاُقُهْم َذَهُبوا”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

أخالقك... جمالك

خفايا االنسحاب األميركي من أفغانستان
بإعان الرئيس األميركي جو بايدن تحمله كامل المسؤولية، وبتصريحات 
بعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين، نســـتطيع االســـتناد إلى أن 
الديمقراطيين أعلنوا للعالم أن واشـــنطن خسرت المئات من أرواح أبنائها 
الجنـــود الذيـــن كانـــوا يعملون في أفغانســـتان، وخســـرت أمـــوال الواليات 
المتحـــدة البالغـــة 300 مليـــون دوالر يوميـــا، وعلـــى مـــدى عشـــرين ســـنة، 
وخســـرت أحامهـــا في بناء دولـــة ديمقراطيـــة متحضرة في أفغانســـتان 
عندمـــا غزت كابـــول وأطاحـــت بصنيعتها طالبـــان، والتي بنتهـــا وصنعتها 
أيام االحتال الســـوفييتي ألفغانستان، وأيضا خســـرت صورتها العظيمة 
لدى األوروبيين والخليجيين، باســـتثناء قطر. لكن ما الذي حدث بحقيقة 

األمر؟
ســـبق وأن ذكرنـــا بـــأن ترامـــب عندما قـــرر االنســـحاب من أفغانســـتان، لم 
يشـــأ أن ينســـحب خال فترة رئاســـته، وذلك بهدف ذكي هو أنه إذا أعيد 
انتخابـــه مـــرة أخـــرى، فســـوف يذل طالبـــان ويبتزها وينســـحب انســـحابا 
مشـــرفا.. أما إذا فـــاز بايـــدن فالديمقراطيون وطاقم إدارتهم ســـيرتكبون 
أخطاء وانســـحابا مـــذال وفوضويا، وهو ما حدث فعـــا اآلن. وفعا حدث 
مـــا توقعـــه ترامب. لكـــن إحقاقا للحق، كانـــت إدارة بايـــدن تراهن على أن 
االنســـحاب الســـريع لها، ســـيجعل الحكومة والجيش األفغانـــي يواجهون 
طالبان، وستحدث معارك طاحنة بينهم، ما سيجعل األنظار تتجه للحرب 
بين الحكومة الشرعية وطالبان، وعليه، فاالنسحاب لن يكون محط أنظار 

األفغان النشغالهم بالحرب، حسب خطتهم.
إال أن األفغان ســـواء بالحكومة الشـــرعية أو طالبان، أدركوا مخطط إدارة 
بايـــدن، لذلـــك لم يقاتـــل الجيش طالبـــان تحقيقا لخطـــة إدارة بايدن، ولم 
تقاتـــل طالبان الجيش، بل طلبوا استســـام أفراده حقنـــا للدماء، وهذا ما 
حـــدث بالضبط، وأيضـــا ما فعله الرئيس األفغاني أشـــرف غني حينما ترك 
الباد قائا إنه جنب الباد إراقة الدماء، وبهذا الفعل من طالبان والجيش 
والرئيس والشعب األفغاني، تم تجنيب الباد حربا طاحنة، توقعتها إدارة 
بايدن باالنســـحاب فـــي ظلمة الليل، لكـــن ما حدث هو العكـــس. وارتكبت 
إدارة بايـــدن خطـــأ كبيـــرا بحق ســـمعة وهيبـــة ومصداقية واشـــنطن أمام 
العالم. على العموم الربيع الطالباني واالقتتال بين األفغان سيأتي الحقا.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

الديمقراطية قيمة عالمية ثمينة
تتبنى دســـاتير دول العالم كلمة “الديمقراطية”، وتنشرها في جميع 
أدبياتها السياســـية واإلعامية، إال أن أغلبها ال تمارس الديمقراطية 
واقًعا، وحتى األمم المتحدة التي حددت يوم 15 سبتمبر لاحتفال 
بهـــا ســـنوًيا ال توجد في صياغـــة ميثاقها مفـــردة “الديمقراطية”، إال 
أن هنـــاك عبارات وردت مترادفة للديمقراطية في “اإلعان العالمي 
لحقـــوق اإلنســـان” الذي أســـهم في تحويـــل الديمقراطيـــة إلى قيمة 
عالميـــة ثمينـــة وأساســـية وثابتـــة، ومع تعظيـــم دول العالـــم لجال 
الديمقراطيـــة وأهدافهـــا ومبادئهـــا إال أن ممارســـاتها ال تأخذ منحى 

الديمقراطية.
إن الديمقراطية ليســـت مبادئ ونظريات بقدر ما هي أسلوب للعمل 
اإلنساني، السياسي واالقتصادي واالجتماعي، هي أسلوب لارتقاء 
بحياة اإلنسان في جميع الدول، فالديمقراطية التي ُيريدها اإلنسان 
تتمثـــل فـــي الصحـــة الجيـــدة والعـــاج الضامـــن لعافية مســـتدامة، 
والتعليـــم الجيـــد الـــذي ُيحقـــق لإلنســـان الحيـــاة الكريمـــة، والعمـــل 
الذي ُيوفر له مســـتوى معيشـــيا دائمـــا، والمنـــاخ المجتمعي والبيئي 
الخالـــي من التلـــوث واألمراض، ديمقراطية توفر لـــه األمن واألمان 
والرخاء والسام في عالم تسوده الشفافية والتمتع الدائم بحقوقه 

اإلنسانية التي شرعتها له األديان والشرائع والمواثيق الدولية.
ولتخفيف لكنة الغرب الديمقراطية تجاه دول العالم أسســـت األمم 
المتحـــدة “صندوق األمم المتحـــدة للديمقراطية” في 2005م لدعم 
المشـــاريع الديمقراطيـــة األوروبيـــة في هذه الـــدول، وُيقدم برنامج 
“األمم المتحدة اإلنمائي” ما ُيقارب من )1.5 مليار دوالر( لتنفيذ تلك 

المشاريع.
إن الممارسة الحقيقية لمفهوم الديمقراطية تسهم في بناء المجتمع 
القوي بمكانته والمتماســـك بأهدافه الحياتيـــة، والقادر على الدفاع 
عـــن ســـيادته الوطنيـــة، وأن تكـــون الديمقراطيـــة أداة مـــن أدوات 
التجديد، وأن تتنافى مع كل مظاهر اإلقصاء، وتعزز من الشـــفافية 
والنزاهة، فالديمقراطية نهج حياتي وإنساني لكل مجتمع وإنسان.

عبدعلي الغسرة



اســتقبل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس الهيئــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيس 
 GAISF نائــب رئيــس )United Through Sport( منظمــة متحــدون مــن خــال الرياضــة
األمين العام لاتحاد الدولي للمواي تاي ستيفن فوكس، الذي يزور مملكة البحرين حاليا.

وحضـــر اللقـــاء، نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة رئيس المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، واألمين العام 
للجنـــة األولمبيـــة البحرينية محمـــد النصف، 
ومستشـــار ســـمو رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة محمـــد شـــاهد، ورئيـــس االتحاد 

البحريني للكيك بوكسينغ أحمد الوزان.

ورحب ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
 United Through Sport منظمـــة  برئيـــس 
نائـــب رئيـــس GAISF األمين العـــام لالتحاد 
الدولي للمواي تاي، مشـــيدا ســـموه بالجهود 
بمســـتوى  لالرتقـــاء  يبذلهـــا  التـــي  المميـــزة 
وتســـخير  العالميـــة،  تـــاي  المـــواي  رياضـــة 
الرياضـــة لتطويـــر مهارات وقدرات الناشـــئة 
والشـــباب وخدمـــة المجتمع. وبحث ســـموه 
مع ســـتيفن فوكس ســـبل التعاون والتنسيق 

المشترك والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب 
من التنميـــة والتطوير في المجال الرياضي، 
الخبـــرات  تبـــادل  أهميـــة  ســـموه  مؤكـــدا 
واالســـتفادة مـــن التجـــارب الناجحـــة، التـــي 
من شـــأنها أن تســـاهم في االرتقـــاء بالحركة 

الرياضية بالمملكة.
 United“ رئيـــس منظمـــة  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
 ”GAISF“ رئيـــس  نائـــب   ”Through Sport
األميـــن العـــام لالتحـــاد الدولـــي للمـــواي تاي 
ستيفن فوكس، أن ما تشهده مملكة البحرين 
مـــن نهضـــة رياضيـــة دليـــل واضـــح علـــى ما 
توليه القيادة في مملكة البحرين من حرص 
واهتمام على دعم القطاع الرياضي، مضيفا 
أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لعب 

دورا مهمـــا في تطويـــر الرياضـــة البحرينية، 
من خـــالل الجهود الكبيـــرة وإطالقه للعديد 
مـــن المبـــادرات الهادفة، والتي ســـاهمت في 
تحقيـــق نقـــالت نوعية الســـيما علـــى صعيد 
األلعـــاب القتاليـــة، والتـــي تبوأت مـــن خاللها 

البحريـــن مكانـــة متقدمـــة آســـيويا ودوليـــا، 
مبديا في الوقت ذاته استعداده التام للعمل 
والمســـاهمة في دعم الجهـــود البحرينية لما 
فيـــه خير وتقـــدم الرياضـــة بالمملكة. وجرى 
على هامش هذا اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم 

بيـــن اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ومنظمة 
تعزيـــز  بهـــدف  “United Through Sport”؛ 
اللجنـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  عالقـــات 
والمنظمـــة لتأكيـــد دور الرياضـــة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل رئيس منظمة “متحدون من خالل الرياضة”

جانب من اللقاء

تغطية - المكتب اإلعالمي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن رياضات الموروث الشعبي تعتبر 
تاريـــخ وهويـــة تتوارثها األجيال فـــي المملكة 
بفضل الرعاية الفائقة والدعم الذي تحظى به 
هـــذه الرياضات من لدن عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، إذ 
تشـــكل هـــذه الرعايـــة مكانـــة بـــارزة فـــي إبراز 
المـــوروث الشـــعبي البحريني في المشـــاركات 
مختلـــف  تحقيـــق  فـــي  وتســـاهم  الخارجيـــة 

اإلنجازات. 
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عن ســـعادته بتحقيـــق البكرة تشـــاكيل المركز 
األول للشـــوط األول حقايـــق أبكار في ســـباق 
الحقايـــق لهجن أصحاب الســـمو الشـــيوخ في 

العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  ســـويحان  ميـــدان 
المتحدة، والقعود “أســـد” التـــي حققت المركز 

األول في الشوط الثاني حقايق جعدان. 
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رياضـــات المـــوروث تحظى باهتمـــام من ولي 

العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة.  
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن إنجاز البكرة تشـــاكيل والقعود أســـد أسهم 
في إبراز الجوانب التراثية المشـــتركة وعمقها 

نابـــع  الخليجـــي والعربـــي واإلســـالمي، وهـــو 
مـــن اهتمـــام دولة االمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة في مواصلة إبراز رياضات الموروث 
الشعبي والمحافظة على تراثها العريق الممتد 
منـــذ عصور ماضية، مبين ســـموه أن ســـباقات 
أقـــوى وأعـــرق رياضـــات  مـــن  الهجـــن تعتبـــر 

الموروث الشعبي. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالجهـــود البـــارزة التـــي بذلتهـــا مختلـــف لجان 
البطولـــة والتـــي ســـاهمت فـــي إبـــراز الســـباق 
دولـــة  اهتمـــام  مـــدى  يعكـــس  مميـــز  بشـــكل 
االمارات العربية المتحدة الشقيقة في إنجاح 
جميـــع الفعاليات الخاصـــة برياضات الموروث 

الشعبي. 
وفي ســـباق شـــوط الحقايـــق لهجـــن أصحاب 
الســـمو الشـــيوخ في ميدان ســـويحان جاءت 
فـــي المركـــز األول البكرة تشـــاكيل ملك ســـمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة في الشـــوط 
األول حقايق أبـــكار بتوقيت وقدره )دقيقتين 

و56 ثانية(. 
وفي شـــوط ســـباق الحقايـــق لهجـــن أصحاب 
الســـمو الشـــيوخ في ميدان ســـويحان للشوط 
الثانـــي، المركـــز األول القعود أســـد ملك ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، إذ ســـجلت 
أفضـــل توقيـــت فـــي فئـــة الحقايـــق جعـــدان، 
لتســـجل البحريـــن إنجـــاز جديد في ســـباقات 
الهجـــن بفضـــل رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة الهادفـــة إلـــى مواصلة حصد 

اإلنجازات الخارجية.

قــام النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس الهيئــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أمس 
“الثاثاء” الموافق 14 ســبتمبر الجاري، بزيارة إلى نادي البحرين للتنس ونادي النصر 
الثقافي والرياضي، والتي يواصل فيها سموه سلسلة زياراته لألندية الوطنية، ضمن 
السياسة التي انتهجها سموه في تعزيز التواصل ودعم ومساندة الجهات الرياضية، 
فهــدف تنفيــذ الخطــط والبرامــج التي تتوافــق مع سياســات الهيئة العامــة للرياضة؛ 

لإلسهام في االرتقاء بالقطاع الرياضي. 

وقـــد حضـــر الزيـــارة نائـــب رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
التنفيـــذي  آل خليفـــة، والرئيـــس  محمـــد 
للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر، 
والرئيـــس الفخري لنـــادي البحرين للتنس 

علي فخرو. 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  والتقـــى 
آل خليفـــة خـــالل الزيـــارة، رئيـــس نـــادي 
البحريـــن للتنس خميـــس المقلة، ورئيس 
النصـــر عبداألميـــر عطيـــة وعـــددا  نـــادي 

ســـموه  وأشـــاد  النادييـــن.   أعضـــاء  مـــن 
إقامـــة  خـــالل  مـــن  النادييـــن  بجهـــود 
األبـــواب  وفتـــح  والفعاليـــات  األنشـــطة 
الحتضـــان وتشـــجيع الشـــباب البحرينـــي 
علـــى ممارســـة الرياضة ومشـــاركتهم في 
الفـــرق الرياضيـــة، والمشـــاركة كذلك في 
المســـابقات، بالصـــورة التـــي تســـهم فـــي 
تطويـــر الرياضيـــة البحرينيـــة.  واســـتمع 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى 
إيجاز من رئيســـي الناديين بشأن الخطط 

المستقبلية التي يسعى الناديان لتنفيذها 
خـــالل المرحلـــة المقبلة؛ لضمان اســـتمرار 
الجهود، وتطوير الكوادر اإلدارية والفنية 
ورفع مســـتوى الفرق ومنتســـبيها؛ لضمان 
المواصلـــة فـــي المشـــاركة الحقيقيـــة في 

بناء وتقدم القطاع الرياضي. 
الكبيـــرة  بالجهـــود  “نشـــيد  وقـــال ســـموه 
النصـــر  ونـــادي  للتنـــس  البحريـــن  لنـــادي 

فـــي المشـــاركة الفاعلة ومســـاهمتهما في 
النهـــوض بالقطـــاع الرياضـــي، مـــن خالل 
البرامـــج التي تســـاهم في تطويـــر الفرق 
الرياضييـــن وإكســـابهم  قـــدرات  وتنميـــة 
والفـــوز،  التنافـــس  وثقافـــة  المهـــارات 
المســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  وتهيئتهـــم 
المحليـــة وتمثيـــل المنتخبـــات، متطلعين 
إلى اســـتمرار عطـــاء النادييـــن بما يحقق 

فـــي  للرياضـــة  النجاحـــات  مـــن  المزيـــد 
المملكة”. 

مـــن جانبهمـــا، عبر رئيـــس نـــادي البحرين 
نـــادي  المقلـــة، ورئيـــس  للتنـــس خميـــس 
النصـــر عبداألميـــر عطيـــة، عن ســـعادتهما 
بالزيـــارة التي قام بها ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للنادييـــن، مقدريـــن 
الجهـــود المميـــزة التـــي يبذلها ســـموه في 

خدمـــة تطوير وارتقاء الرياضة بالمملكة، 
مؤكدين أن هذه الزيارة ســـتدعم وبشكل 
واضـــح العمـــل علـــى تنفيـــذ كل الخطـــط 
والبرامج التي من شأنها تطوير الجوانب 
بالصـــورة  بالنادييـــن،  والفنيـــة  اإلداريـــة 
التي تدفعهما لمضاعفـــة الجهود لتحقيق 
كل مـــا من شـــأنه رفعة وازدهـــار الرياضة 

البحرينية.

بأبوظبي الهجن  ســبــاق  فــي  األول  الــمــركــز  فــي  ــد  أس والــقــعــود  تشاكيل  الــبــكــرة 

سمــوه يشيــد بعـطــاء الناديـيــن للنـهــوض بقـطــاع الريـاضــة

ناصر بن حمد: رعاية جاللة الملك لرياضات الموروث تساهم في تحقيق اإلنجازات

خالد بن حمد يزور نادي البحرين للتنس ونادي النصر

اللجنة اإلعالمية

KHKe� )أعلنت مؤسسة خالد بن حمد للرياضات اإللكترونية 
Sports( عـــن فوز فريقها في قارة إفريقيا ببطولة لعبة ببجي 
أللعـــاب الهواتـــف النقالـــة )PUBG MOBILE( القاريـــة، ليتأهل 
الفريـــق لبطولة المحترفين لمنطقة أوروبا والشـــرق األوســـط 

وإفريقيا. 
وســـاهمت النتائـــج التـــي حققها أعضـــاء فريق خالـــد بن حمد 
و   ،”LUIS“ و   ،”JAiRB0T12sz“ اإللكترونيـــة  للرياضـــات 
وضـــع  فـــي   ”Snurra“ و   ”304izu2044“ و   ،”P3nnyWise“
الفريق ضمن أفضل فرق الرياضات اإللكترونية في العالم في 

لعبة ببجي أللعاب الهواتف النقالة.
وتعتبـــر هـــذه النتيجة إضافـــة أخـــرى للرياضـــات اإللكترونية 
فـــي مملكـــة البحرين، والتي تأتي ضمن مبادرة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة؛ لتحقيق اإلنجازات المختلفة لمملكة 

البحرين في جميع أنحاء العالم.
وقـــد تمكـــن فريق خالد بـــن حمـــد للرياضـــات اإللكترونية في 
G3 Tem�“ و ،”SLIME 4KT “إفريقيا من التغلب على كل من 

per” و “YUNG THUNDER” للفوز باللقب القاري من بين 33 

فريقا مشاركا في البطولة. 
وسيشـــارك الفريـــق فـــي بطولـــة المحترفيـــن لمنطقـــة أوروبـــا 
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، والتـــي مـــن المتوقـــع أن تشـــهد 

مشاركة 27 فريقا من قارات عدة.

فقـــد منتخبنـــا الوطني األول للكـــرة الطائرة فرصـــة بلوغ دور 
الثمانيـــة بنهائيـــات كأس آســـيا التـــي تحتضنهـــا اليابان حتى 
19 ســـبتمبر الجاري، بعد أن خســـر من نظيره القطري 3/  0 في 
المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الثالثاء على صالة “تشيبا 
بور آرينا”، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ولحساب 

.)A( المجموعة
وأنهـــى القطريـــون األشـــواط الثالثـــة 25/19، 25/20، 26/24، 
ليرفـــع العنابـــي رصيده إلـــى 6 نقاط من فوزيـــن، ليحتل مركز 
متصـــدر  اليابـــان  برفقـــة  الثمانيـــة  لـــدور  ويتأهـــل  الوصافـــة 
المجموعـــة بالعالمـــة الكاملـــة )9 نقـــاط(، فيمـــا جـــاء منتخبنـــا 
بالمركـــز الثالث )3 نقاط( والهند بالمركز األخير من دون نقاط، 
ليواصل منتخبنا مشواره بخوض مباريات تحديد المراكز من 
9 لغاية 16 عندما يوجه اليوم منتخب أوزبكســـتان الســـاعة 9 

صباحا بتوقيت مملكة البحرين.

وأحـــرز منتخبنـــا 63 نقطـــة معظمهـــا مـــن الكـــرات الهجوميـــة 
الناجحة التي بلغت 42 نقطة و5 نقاط من الصد و3 نقاط من 
اإلرســـاالت، فيما يعتبـــر محمد عنان أفضل مســـجل بتحقيقه 

13 نقطة وناصر عنان 9 نقاط ومحمد يعقوب 9 نقاط.

فقــد فرصــة بلــوغ دور الثمانية بــكأس آســيا للطائرة

هزيمة “أحمر الطائرة” من قطرفريق خالد بن حمد يفوز ببطولة “ببجي” في إفريقيا

من لقاء منتخبنا وقطرفريق خالد بن حمد للرياضات اإللكترونية
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تشاكيل

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي النصر سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي البحرين للتنس

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حسن علي



المتحـــد رعايتـــه  األهلـــي  البنـــك  قـــدم 
ناصـــر  ودوري  الملـــك  جاللـــة  لـــكأس 
بـــن حمـــد الممتاز لكـــرة القدم للموســـم 

الرياضي 2021 - 2022. 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن شـــراكة القطـــاع 
الخـــاص فـــي دعـــم الحركـــة الشـــبابية 
والرياضيـــة في المملكـــة تهيئ الطريق 
أمامهـــم لتطويـــر مهاراتهـــم وقدراتهـــم 
لمواصلة طريق اإلنجازات والمحافظة 
علـــى المنجزات  التي تحققت للرياضة 
البحرينية عموًما وكرة القدم خصوصا.

آل  بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ  ورحـــب 
خليفـــة، بانضمام البنـــك األهلي المتحد 
كشـــريك فاعل وراع رئيس لدعم كأس 
جاللـــة الملـــك )أغلى الكـــؤوس( ودوري 

ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم، 
مشـــيًدا بالجهـــود التـــي تبـــذل من أجل 
أن تكـــون كـــرة القـــدم البحرينيـــة أكثر  
تطـــوًرا ونماًء، والظهـــور المتميز محلًيا 

وخارجًيا.
وأعـــرب علي بن خليفـــة آل خليفة عن 
تقديـــره للبنـــك األهلـــي المتحـــد علـــى 
الملـــك ودوري  لـــكأس جاللـــة  رعايتـــه 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز، وحـــرص البنك 
على تقديم الدعم الكبير الذي سيسهم 
بال شـــك فـــي نجـــاح )أغلى الكـــؤوس(، 
ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة 
القـــدم، مؤكًدا أن البنـــك األهلي المتحد 
يستحق كل اإلشـــادة على دوره البارز، 
وحرصـــه الكبيـــر علـــى تقديـــم الدعـــم 
والرعايـــة، متمنًيـــا مزيـــًدا مـــن التقـــدم 
واالزدهـــار للبنك، واالســـتمرار في دعم 

فـــي  والكرويـــة  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
البحرين.

آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأشـــاد 
الرئيـــس  اللّبـــان  عـــادل  بدعـــم  خليفـــة 
التنفيذي للمجموعـــة والعضو المنتدب 
فـــي البنك األهلـــي المتحـــد، مثنًيا على 
التعـــاون الذي أبـــداه البنك فـــي تقديم 
الرعايـــة لـــكأس جاللـــة الملـــك ودوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز، مؤكًدا أن العمل  
المشـــترك بيـــن االتحـــاد البحريني لكرة 

القـــدم والبنك األهلي المتحد سيســـهم 
فـــي توفيـــر أســـباب النجـــاح التنظيمي 

للمسابقتين.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
للمجموعـــة والعضو المنتدب في البنك 
األهلـــي المتحـــد عـــادل اللّبـــان إن دعم 

البنـــك األهلـــي المتحـــد لـــكأس جاللـــة 
الملـــك ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
لكـــرة القدم نابع مـــن التفاعل اإليجابي 
مـــع األنشـــطة الرياضيـــة عمومـــا وكرة 
القـــدم خصوصـــا، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة 
الدخول في شـــراكات متميزة لالرتقاء 

بالقطاع الشبابي والرياضي.
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك 
األهلـــي المتحـــد أن اإلدارة التنفيذيـــة 
للبنـــك وجـــدت فـــي دعـــم كأس جاللـــة 
الملـــك ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
لكرة القدم مكاًنا مثالًيا ومناسًبا لتأكيد 
البنـــك  اختطهـــا  التـــي  االســـتراتيجية 
في دعـــم القطـــاع الرياضـــي البحريني 
ومشاركته المباشرة في عملية االرتقاء 

به بصورة عامة وكرة القدم تحديدا.
وأعرب عن جزيل شـــكره وتقديره إلى 
رئيـــس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
الدؤوبـــة  الجهـــود  علـــى  القـــدم،  لكـــرة 
فـــي  االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  والمثمنـــة 
ســـبيل تطويـــر مســـابقاته بمـــا ينعكس 
علـــى منظومـــة كـــرة القدم فـــي مملكة 

البحرين.

اتحاد الكرة

“األهلي المتحد” يقدم رعايته لمسابقات اتحاد الكرة

عادل اللّبانعلي بن خليفة

حقــق فريقــا األهلــي والحالــة بداية إيجابية فــي افتتاح الجولــة األولى من 
بطولة دوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2021 -   2022.

ففـــي المباراة األولى، فاز الحالة على 
 )78   /68( بنتيجـــة  ســـماهيج  نظيـــره 
الحالـــة،   22   /6( األشـــواط  وبواقـــع 
الحالـــة،   28   /10 ســـماهيج،   18   /14
أصبـــح  وبذلـــك  ســـماهيج(.   34   /14
رصيـــد الحالـــة نقطتيـــن وســـماهيج 
فـــي صفـــوف  نقطـــة واحـــدة. وبـــرز 
الحالـــة المحترف ويليامز بتســـجيله 
)22 نقطـــة(، ســـيد كاظـــم ماجـــد )19 
المحتـــرف  ســـماهيج  وفـــي  نقطـــة(، 
مارتـــن )30 نقطة(، أحمدت فتيل )13 

نقطة(.
وفي المبـــاراة الثانية، كســـب األهلي 
“حامـــل اللقـــب” مواجهـــة النويدرات 
)51/   94( وبواقـــع األشـــواط  بنتيجـــة 

)6/   18 األهلي، 13/   20 األهلي، 19/   25 
األهلي، 13/   31 األهلي(، وبذلك حصد 
األصفر أول نقطتين فيما النويدرات 
بخســـارته هذه أصبـــح رصيده نقطة 
واحـــدة. وبـــرز فـــي صفـــوف األهلـــي 
كل مـــن أحمد الدرازي بتســـجيله )22 
نقطـــة( منهـــا 4 ثالثيـــات، المحتـــرف 
انتونـــي )21 نقطة(، وفـــي النويدرات 
المحتـــرف والكـــر أفضـــل المســـجلين 

)25 نقطة(، حسين حسن )12 نقطة(.
)األربعـــاء(  اليـــوم  وتســـتكمل 
المنافســـات بإقامـــة مباراتين، يلتقي 
فـــي األولـــى ســـترة مـــع المنامـــة عند 
الســـاعة 5.30 مســـاًء تعقبها مباشرة 

مواجهـــة البحريـــن والنجمة في تمام 
الساعة 7.30 بأم الحصم.

من لقاء الحالة وسماهيج

اليــوم مباراتيــن.. ســترة والمنامــة والبحرين مــع النجمة
بداية إيجابية لفريقي األهلي والحالة “سالوًيا”

اللجنة اإلعالمية

يعلـــن نـــادي الرفاع للتنـــس عن تنظيم 
للتنـــس  األولـــى  المفتوحـــة  بطولتـــه 
تحت مســـمى بطولة الرفاع المفتوحة 
للتنـــس فـــي نســـختها األولـــى، والتـــي 
تقـــرر أن تقام في الفترة من األول من 
أكتوبـــر ولغاية 28 أكتوبر المقبل، على 
أن يفتـــح باب التســـجيل للراغبين في 
المشاركة خالل األيام القليلة المقبلة.

وســـتقام البطولـــة علـــى 6 مالعـــب تم 
تخصصيهـــا للبطولـــة، إذ تـــم الوقـــوف 
على جميع التجهيـــزات والتحضيرات 

لالنطالق.
للبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  وعقـــدت 
اجتماعهـــا التحضيـــري برئاســـة مديـــر 
النـــادي إيـــاد العلـــوي لوضـــع اللمســـات 
األخيـــرة للبطولـــة، إذ ناقشـــت اللجنة 
واالشـــتراطات  الرســـمية  القوانيـــن 
للمشاركين، وتقرر إقامة بطولة فردي 

وزوجـــي الرجـــال، إلـــى جانـــب بطولة 
فـــردي وزوجـــي الســـيدات، فـــي حين 
تقـــرر إقامـــة بطولـــة فـــردي وزوجـــي 
الناشـــئين أقل من 18 عامًا، إلى جانب 
بطولـــة زوجي الناشـــئات أقـــل من 18 
عامـــًا، فيمـــا ســـتقام بطولـــة مصغـــرة 

لذوي الهمم.

وتتشـــكل اللجنـــة المنظمـــة مـــن إيـــاد 
العلـــوي رئيس اللجنة، وأمـــل الجودر، 
أحمـــد عبدالرحمـــن، عبدالغفار العلوي، 
إيمـــان حســـن، حنان حســـن، والمصور 
جعفر علي واإلعالمي عيســـى عباس، 
إلـــى جانب أونـــا مـــارا والمديـــر الفني 

للبطولة فلورن أوبريا.

أســـفرت نتائج ختام منافسات الجولة األولى لدوري الدرجة 
الثانيـــة لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي 2021 - 2022، عـــن 
فوز االتفاق على التضامن بنتيجة )1-6(، تعادل الشـــباب مع 
االتحـــاد )2-2(، وقاللي مع ســـترة )1-1(، فـــي المباريات التي 
أقيمـــت مســـاء الثالثـــاء. علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي، حقق 
االتفـــاق فـــوًزا ســـهاًل رغم تأخـــره في النتيجة بهدف. ســـجل 
لالتفـــاق جومـــاي )هدفان(، مكي حســـن، ناصـــر محمد وعلي 
عبداإللـــه، وللتضامـــن دســـتني. أدار المبـــاراة الحكـــم راشـــد 
الخشرم، وعاونه نواف شاهين ومحمد غازي، والحكم الرابع 
محمـــد خالـــد. وعلى ملعـــب مدينة حمـــد، فرط الشـــباب في 
الفـــوز بعد أن كان متقدًمـــا بهدفين، إذ عادل االتحاد النتيجة 
وخرج الفريقان بنقطة التعادل. ســـجل للشباب قاسم حبيب 
وســـامر عماد الدين، ولالتحاد فيكتوري وجابرييل مونتيرو. 
أدار المباراة الحكم محمد بونفور، وعاونه عبدالرحمن محي 

الديـــن وعلـــي ســـعد، والحكم الرابع حســـين الشـــويخ. وعلى 
ملعـــب نـــادي الرفاع، تعادل قاللي مع ســـترة بهـــدف لكليهما. 
وســـجل لقاللي ســـتيفن، ولســـترة أندريه لـــوكاس، بينما أدار 
المبـــاراة الحكـــم عبدالعزيز شـــريدة، وعاونه صـــالح جناحي 

وأحمد سيف، والحكم الرابع خالد علي.

اللجنة المنظمة تعقد اجتماعها التحضيري برئاسة العلوي

ختــــــام الجــولــــــة األولـــــى لـــــدوري “الثـانيــــــة” الكـــروي

نادي الرفاع للتنس ينظم البطولة المفتوحة

فوز اتفاقي سداسي... والتعادل يخيم على لقاءين

لفئـــة  منتخبنـــا  يخـــوض  أن  تقـــرر 
الناشئين مباراتين وديتين دوليتين 
أمام نظيره السوري في شهر أكتوبر 

المقبل.
البحريـــن  فـــي  اللقـــاءان  وســـيقام 
يومـــي 1 و4 أكتوبـــر المقبـــل، ومـــن 
المؤمـــل أن يحتضـــن ملعـــب مدينة 

حمد المباراتين.
الوديتـــان  المواجهتـــان  وتأتـــي 
)مواليـــد  الناشـــئين  لفئـــة  لمنتخبنـــا 

إطـــار  ضمـــن  و2007(   2006
المقبلة،  لالســـتحقاقات  االســـتعداد 
ويتمثل أبرزها المشاركة في بطولة 
غرب آســـيا المقـــرر إقامتها بضيافة 
االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القدم في 
الفتـــرة 15 وحتى 25 أكتوبر 2021. 
أوقعـــت  البطولـــة  قرعـــة  وكانـــت 
منتخبنا فـــي المجموعة الثالثة إلى 

جانب منتخبي األردن والكويت.
المـــدرب  منتخبنـــا  علـــى  ويشـــرف 

الوطني أحمد السعد.

أحمر الناشئين يالقي سوريا ودًيا

قـــال مـــدرب فريق المحرق للكـــرة الطائرة 
ياســـين الميل إن فريقه لن يدعم صفوفه 
بأي العـــب محترف أجنبـــي أو محلي في 

الموسم الحالي 2021 - 2022.
وأضاف لـ “البالد سبورت” أن إدارة النادي 
كلفتـــه بقيادة الفريـــق األول خلفا للمدرب 
أعلـــن  الـــذي  المرباطـــي  محمـــد  الوطنـــي 
اعتزال التدريب رســـميا؛ األمر الذي يعني 
عدم اســـتكمال صفقـــة التعاقد بين النادي 

والمدرب التونسي عامر النصراوي.
ولفـــت الميـــل إلـــى أنـــه وافق علـــى قيادة 
التوقيـــع  إال  يتبـــق  ولـــم  األول،  الفريـــق 
الرســـمي بين الطرفين، معربا عن اعتزازه 
بثقـــة النادي، وأشـــار بأنه قبـــل المهمة حبا 
فـــي النـــادي الـــذي تربى فيـــه، مضيفا “لقد 
طلبنـــي النادي فـــي هذه المهمـــة ومتى ما 
احتاجنـــي النـــادي، فإننـــي مســـتعد لتلبية 

النداء وفاء له..”.
وأوضـــح الميـــل أن اإلدارة لديهـــا توجـــه 
لالعتمـــاد علـــى الالعبين من أبنـــاء النادي 
أو  أجنبـــي  العـــب  أي  مـــع  التعاقـــد  دون 
العب محلـــي مع التجديـــد لالعبي النادي 
الحالييـــن، مؤكـــدا بـــأن تغيـــر الموقف في 
القســـم الثانـــي مـــن الدوري مرهـــون بقرار 
اإلداري  الجهـــاز  ورؤيـــة  اإلدارة  مجلـــس 

والفني مستقبال.
ولدى ســـؤاله عن مدى قـــدرة الفريق على 
المنافســـة مـــن دون محتـــرف أجنبي، قال 
“كل مـــدرب يريد المنافســـة علـــى األلقاب 
وتحديـــدًا نـــادي المحرق قلعـــة البطوالت 
والكـــؤوس، ولكن المهمة صعبـــة بالتأكيد، 
علـــى  ونحـــن  مســـتحيلة  ليســـت  ولكنهـــا 
ثقـــة بأبنـــاء النـــادي أمثـــال فاضـــل عباس 
محمـــد  علـــي  والســـيد  أحمـــد  وراشـــد 

وحســـن الشـــاخوري وحســـن الحداد وبدر 
ناصـــر محمد ومحمـــود العافيـــة والالعب 
حســـين علي خليفة الذي وقع معه النادي 
وبقيـــة  الفائـــت  الموســـم  منـــذ  موســـمين 

الالعبين اآلخرين من أبناء المحرق ..”.
وذكر الميل أن الفريق بدأ تحضيراته منذ 
مطلـــع ســـبتمبر الجاري بقيادتـــه والمدرب 

المساعد رمزي أحمد.

ويشـــار إلـــى أن الالعـــب الدولـــي الســـابق 
ياســـين الميـــل الـــذي اعتـــزل العـــام 2008 
خـــاض عـــدة تجـــارب تدريبية علـــى رأس 
الجهـــاز الفنـــي مـــع كل مـــن النبيـــه صالـــح 
وبني جمرة، كما أنه عمل مساعدا للمدرب 
محمـــد المرباطـــي في نـــادي المحرق عدة 
المنتخـــب  لمـــدرب  ومســـاعدا  مواســـم 
األول وقيـــادة منتخبـــات الفئـــات العمرية 
خيـــرة  مـــن  وهـــو  الســـيدات،  ومنتخـــب 

الكوادر الفنية الوطنية.

فـــريــــــق األحــــــام بـــــدأ تحضيـــراتــــــه واالعتمــــــاد علــــــى أبنــــــاء النــــــادي

الميل: طائرة المحرق ستلعب من دون محترف
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اللّبان: الدعم 
نابع من التفاعل 

اإليجابي مع 
األنشطة الرياضية

اتحاد الكرة يدعم األندية في مشاركاتها الخارجية
تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمد وتأجيل لقاء المحرق والخالدية

تنفيًذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قرر مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القــدم، تأجيــل مبــاراة ناديي المحــرق والخالدية، ضمــن الجولة 3 لدوري 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز للموســم الرياضــي 2021 - 2022، والمقــررة 15 

سبتمبر الجاري.

تنفيـــًذا  المبـــاراة  تأجيـــل  وجـــاء   
لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة؛ لمنح التســـهيالت 
الالزمة لألنديـــة التي تمثل المملكة 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة، إذ يأتـــي 
التأجيـــل إلعطـــاء الفتـــرة الكافيـــة 
المحـــرق  نـــادي  الوطـــن  لممثـــل 
لإلعـــداد قبـــل مباراتـــه أمـــام نـــادي 

العهـــد اللبنانـــي فـــي نصـــف نهائـــي 
غرب آســـيا لكأس االتحاد اآلسيوي 
 20 يـــوم  ســـتلعب  والتـــي   ،2021
ســـبتمبر الجـــاري. ويؤكـــد مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
األعضـــاء  لألنديـــة  الكامـــل  دعمـــه 
فـــي اســـتحقاقاتهم الخارجيـــة، كما 
يهيب األنديـــة بإمكان طلب تأجيل 

المباريـــات المحليـــة قبـــل مباريـــات 
يمنـــح  بمـــا  الخارجيـــة  البطـــوالت 
الفـــرق الفرصـــة لالســـتعداد األمثل 

لالستحقاق الخارجي.

ياسين الميل

 اللجنة المنظمة للبطولة

من مباراة االتفاق والتضامن سمو الشيخ خالد بن حمد

منتخب الناشئين
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أحمد مهدي

علي مجيد

أحمد مهدي

حسن علي

اتحاد الكرة
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أفادت وسائل إعالم 
عالمية أن النجمة النا 

ديل راي من المقرر 
أن تطرح ألبومها 

الجديد الذي يحمل 
 Blue“ عنوان

Banisters” يوم 
الجمعة المقبل، 

وذلك على 
“يوتيوب” 

وأحد 
التطبيقات 
الموسيقية.

tariq_albahhar
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أعربت الفنانة التونسية فريال يوسف عن سعادتها بطرح 
فيلمها الجديــد “ماكو” بقاعات الســينما، بعد تأجيالت 
كثيرة شــهدها بســبب قيود كورونا. ولفتت يوسف في 
تصريحات لوسائل إعالمية إلى أنها انتظرت رؤية الفيلم 

بشكله النهائي كثيًرا، خصوًصا وأنه عمل مختلف وجديد 
على الدراما المصرية والعربية.

وأشــارت إلى أن الفيلم الحقتــه الكثير من الصعوبات؛ نظًرا لتصويره أســفل 
الماء، إلى جانب التعامل مع أسماك القرش الجرافيكس.

أعلنــت الفنانــة لينا شــماميان عن اســتعدادها لخوض 
تجربة التمثيل للمرة األولى، وكشــفت في لقائها ضمن 
برنامــج ”ET بالعربــي” أنهــا تشــارك في عمليــن، األول 
مسلســل عربي مشترك رفضت الكشــف عن تفاصيله، 

والثاني فيلم من إنتاج “نتفلكس” يحمل اسم “السباحين 
)The swimmers(”، وســتؤدي دور إحــدى الالجئات، وقالت 

“هو دور مانو كبير بس بيعبر عن حالة موجودة بتغير شي ضمن الفيلم”، الفتة 
أن أحداث الفيلم تتناول قصص الالجئين ورحلة انتقالهم إلى أوروبا.

يشهد الفيلم القصير عرنوس للمخرج سامر البطيخي عرضه 
األول عالمًيــا، وذلك ضمن فعاليات النســخة الخامســة من 
مهرجــان الجونــة الســينمائي )14 – 22 أكتوبــر(، إذ ينافــس 
في مســابقة األفالم القصيرة.  مهرجان الجونة الســينمائي 

تأســس العــام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعــة من األفالم 
المتنوعة للجمهور الشــغوف بالســينما والمتحمس لها، وخلق 

تواصل أفضل بين الثقافات من خالل فن السينما، ووصل صناع األفالم من المنطقة 
بنظرائهم الدوليين؛ من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

“عرنوس” في “الجونة السينمائي”شماميان تدخل عالم التمثيلفريال سعيدة بعد طرح “ماكو”

واصـــل المخرج إســـماعيل فاروق تصوير حكايـــة “رق الحبيب”، إحدى 
حكايات المسلســـل المصري “ورا كل باب” في موسمه الثاني، إذ تجمع 
المشـــاهد التي تم تنفيذها في دار المسنين بالعاصمة المصرية القاهرة 

بين سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبدالمنعم.
وتناقـــش حكايـــة “رق الحبيـــب” جحـــود األبناء تجاه اآلبـــاء من خالل 
أســـرة ميســـورة الحال تقوم بوضع والدتها في دار المســـنين والمعاناة 
التي يعيشـــها كبار الســـن نتيجة هذا الجحود، كما تتطّرق الحكاية إلى 
مشـــكالت الميراث والطمع الســـائد في بعض األســـر المصرية، لتتوالى 

األحداث في إطار درامي مشّوق.
وُيشـــارك فـــي بطولـــة العمل إلـــى جانب بـــدر كل من أحمد فؤاد ســـليم 
وإيهاب فهمي ومروة عبدالمنعم وإيمي طلعت زكريا وشريف خيرهللا 
ومحمـــد نجاتـــي وأيمن عزب وأحمد كامل وبســـنت النبـــراوي وبرلنتي 
فـــؤاد وآخـــرون. والمسلســـل مـــن تأليـــف أحمـــد عبدالفتـــاح وإخـــراج 
إســـماعيل فـــاروق، وإنتاج شـــركة ســـينرجي، وتصل عـــدد حلقاته إلى 
خمس وأربعين في 5 حكايات، كل حكاية تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم 

ومؤلف ومخرج مختلفين.

تصوير “رق الحبيب” عن جحود األبناء

“البحر األحمر السينمائي الدولي” يتألق في فينيسيا
تصدر مهرجـــان البحر األحمر الســـينمائي 
الدولـــي اهتمـــام الجمهـــور العربـــي خـــالل 
المشـــاركة  بعـــد  الماضيـــة  القليلـــة  األيـــام 
المميـــزة مـــن القائمين عليه، فـــي فعاليات 
مهرجان فينيسيا الســـينمائي في نسخته 

الـ 78.
فقد حرصـــت إدارة المهرجان على تنظيم 
عدة فعاليات مميزة على هامش مهرجان 
فينيســـيا، حيث أقيم مؤخرا حفل عشـــاء 
بحضـــور نخبة من مشـــاهير ونجوم الفن، 
العالـــم.  مشـــاهير  أو  العـــرب  مـــن  ســـواء 
ويأتي ذلك الحفـــل، لالحتفاء بدور المرأة 
في صناعة الســـينما، وحضـــره العديد من 
النجوم العرب منهم ريا أبي راشد والفنانة 
صبا مبـــارك واللبنانية كارن وزان وفاطمة 
البنـــوي ويعقوب الفرحـــان وفارس قدس 
وتارا عبود وســـارة مسفر وكوثر بن هنية، 
وذلك بصحبة رئيس لجنة مهرجان البحر 
األحمر محمد التركي. كما حضر من نجوم 
العالـــم كل مـــن الممثلة الفرنســـية إيزابيل 
أوبير والنجمة العالمية ديمي مور والنجمة 
كيت هدســـون، والممثلة اإلســـبانية إستر 
إيـــزا  المكســـيكية  والفنانـــة  إكســـبوزيتو 
والممثـــل  األزيـــاء  وعـــارض  غونزاليـــس 

اإلسباني جون كورتاجارينا وغيرهم.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي لمهرجان البحر 
األحمـــر عدة صور مـــن الحفـــل، والفعالية 
لجنـــة  رئيـــس  فيهـــا  ظهـــر  التـــي  المهمـــة 
المهرجـــان محمد التركـــي، بصحبة هؤالء 
النجـــوم، ونالـــت الصـــور تفاعـــال كبيرا من 
الجمهـــور العربـــي الـــذي أشـــاد بالمشـــاركة 
المميزة لمهرجان البحر األحمر السينمائي 
والتعـــاون مـــع مهرجـــان فينيســـيا. ويأتي 
الحفـــل الذي أقامتـــه إدارة المهرجان على 
هامش فعاليات مهرجان فينيســـيا، تزامًنا 

مع عرض الفيلم العربي “أميرة” ألول مرة 
فـــي المهرجـــان العالمي، حيث نـــال الفيلم 
إشادات واســـعة من الحضور الذين قاموا 

بالتصفيق لمدة 7 دقائق. 
يذكـــر أن قصة فيلـــم “أميرة” تـــدور حول 
حياة مراهقة فلسطينية تجبرها الظروف 
على خـــوض رحلة لمعرفـــة الحقيقة وراء 
هويتهـــا، حيث يشـــارك في بطولـــة الفيلم 
كل مـــن صبـــا مبـــارك وتـــارا عبـــود وقيس 
ناشـــف، ووليد زعيتر، ومن تأليف الثالثي 
محمـــد وخالـــد وشـــيرين ديـــاب، وإخراج 

محمد دياب.

وأعلـــن مهرجان البحر األحمر الســـينمائي 
الدولي مواصلة تعاونـــه مع هيئة األفالم؛ 
الســـعودية  المواهـــب  وتطويـــر  لدعـــم 
بابتعاث ثماني مواهب ســـعودية لمرافقة 
وفده المشارك في فعاليات الدورة الثامنة 
والســـبعين مـــن البندقيـــة الســـينمائي، مع 
تنظيـــم سلســـلة من األنشـــطة والفعاليات، 
منها أمسية لالحتفاء بالمرأة في السينما، 
وإســـهاماتها فـــي هـــذا المجال، وتشـــجيع 
األجيـــال القادمـــة مـــن المواهب النســـائية 
القـــادرة علـــى التعبير عـــن إبداعاتها، وبما 

يوصل صوتها إلى العالم.

وتعد مشـــاركة فريق المواهب الســـعودية 
فـــي مهرجـــان البندقيـــة فرصـــة حقيقيـــة 
ومنحهـــم  الفريـــق،  أعضـــاء  لتنميـــة 
منصـــات  علـــى  للنجـــاح  الالزمـــة  الخبـــرة 
الســـينما  بصنـــاع  واالحتـــكاك  عالميـــة، 
التعـــاون  أوجـــه  وبحـــث  الدولييـــن، 
المســـتقبلية، والتواصـــل مع صنـــاع القرار 
باإلنتـــاج  والمهتميـــن  واالســـتوديوهات 
نـــدوات  إلـــى حضـــور  إضافـــة  المشـــترك، 
وورش عمـــل، وتبادل الخبـــرات ووجهات 
النظر، ومشاهدة أحدث ما تقدمه السينما 

العالمية.

عودة الحياة للمسرح البحريني.. “جلجامش” تقدم مسرحيتها الفنتازية “الجوكرز”
عودة جديدة للمســرح البحريني الجماهيري بعد انحســار الجائحة ودخولنا المستوى 
األخضــر، بعــودة مســرح جلجامــش لخشــبة المســرح وتقديــم مســرحيتها الفنتازيــة 
”الجوكــرز“، علــى الصالــة الثقافيــة فــي قصــة عائلية ســاحرة مــن األلــوان والمؤثرات 
الفنيــة والمكيــاج، وذلــك ابتــداًء من مســاء يــوم الخميس 16 ســبتمبر واأليــام التالية 
بتمام الساعة 8 مساء، مع المحافظة على جميع قوانين السالمة من الفريق الوطني 
وبمشــاركة نجوم مســرح جلجامش وعودة الفنان القدير عبدهللا ملك، والذي يعطي 
المســرحية بمشــاركته بعــدا خاصــا فــي تقديــم الفكــرة التــي يقودهــا المخــرج المبدع 

نضال العطاوي، ومن كتابة الكاتب الكويتي عثمان الشطي.

وفـــي تصريح خاص لـ “مســـافات البالد”، 
أعـــرب مخـــرج العمـــل عـــن ســـعادته أوال 

لعـــودة الـــروح للمســـرحيات الجماهيرية 
العائليـــة فـــي المملكـــة، والتزام المســـرح 
بتقديم األعمال الجديدة التي يســـتحقها 
الجمهور، والتي تضيـــف المتعة والفائدة 
للجميـــع، وقـــال ”العمـــل مشـــوق وســـيتم 
تقديمـــه بصـــورة مثيـــرة على المســـرح، 
وهـــو موجه لـــكل أفـــراد العائلة في جو 
اســـتعراضي فنتازي مشـــوق، ومن أهم 
مميزات العمل لنا جميعا مشـــاركة الفنان 
الكبيـــر عبـــدهللا ملك كإضافـــة نفتخر بها 
في المسرحية ومسرح جلجامش بالطبع، 
إلـــى جانب الطاقـــم الواعـــد والمتميز 
مـــن الشـــباب الذين يبذلـــون كل ما 
عندهـــم لتقديـــم العمـــل بنجاح“، 
قـــال  العمـــل  فكـــرة  وعـــن 
العطاوي “إن أسلوب تقديمه 

جديد في المسرح المحلي، إذ يتم تقديم 
المســـرحية بأســـلوب قصصـــي متصاعـــد 
مشوق”، وأضاف ”يستمر عرض مسرحية 
”الجوكـــرز“ لمدة 4 أيام متتالية، وســـوف 
نطبـــق جميع اإلجـــراءات االحترازية من 
الفريق الوطني مـــن جميع النواحي وهو 
عرض للمتطعمين والمتعافين فقط، وهو 
محمـــد  ورئيســـها   mk.studios برعايـــة 
الخاجـــة، الـــذي بذل كل جهوده لتســـهيل 
بروفـــات المســـرحية، ودعمه فـــي تقديم 
الديكـــور والتصويـــر وغيرهـــا مـــن األمور 
الفنية واللوجســـتية، وكلي أمل أن يحوز 

هذا العمل على إعجاب الجميع“.
الجديـــدة  المســـرحية  فكـــرة  وحـــول 
”الجوكـــرز“ قال العطـــاوي: إن العمل كبير 

مـــن جميـــع النواحـــي الفنيـــة واإلنتاجية 
عائليـــة  لمســـرحية  جديـــدة  أبعـــاد  ولـــه 
ستدهش الجميع”، وأردف ”تتناول قصة 
المســـرحية مدينـــة خياليـــة تضـــررت من 
جـــراء حريـــق كبير مـــن 30 ســـنة، ما أدى 
إلـــى أن تتـــرك مهجـــورة بعـــد ذلـــك، ومن 
ضمـــن األماكن التي كانـــت تحت الحريق 
مستشـــفى للوالدة الذي لـــم ينل االهتمام 
مـــن النـــاس التي هربت من هـــذا الحريق 
الكبيـــر، وتركوا األطفـــال حديثي الوالدة 
هنـــاك، لكن وســـط ذلك كان رجل يســـمي 
نفســـه ”ماســـتر“، تولى رعايتهم وقدمهم 
كشخصيات ”جوكر“، وبعد مرور 30 سنة، 
استقبلت هذه المدينة في ظروف انتشار 
يريـــدون  أشـــخاصا  عندهـــم  األمـــراض 

احتالل هـــذا المـــكان الذي اعتبـــروه آمنا 
لهـــم، وعندهـــا يكتشـــفون انـــه ليـــس كما 
كانـــوا يظنـــون بأنه مهجـــور، وهنا تنطلق 
األفكار الجميلة التي نقدمها في الصراع 
للمحافظة على المكان الذي يعتبر الوطن 

ألصحابه ضد الغرباء“.
جلجامـــش:  نجـــوم  تمثيـــل  مـــن  العمـــل 
ســـلوى سليمان، عائشـــة جناحي، يوسف 
الحمر، خالد رشدان، سارة ديب، عبدهللا 
يوسف، محضار البكري، أفنان المرباطي، 
حمد عابد، عبدهللا فالمرزي، عبدالرحمن 
العطاوي، سلمان الريس، وتقوم بعمليات 
والســـينوغرافيا  واألزيـــاء  المكيـــاج 
المبدعـــة صديقـــة األنصـــاري، ومســـاعد 
مخـــرج احمـــد مطر، وبإشـــراف عـــام من 

الفنان فهد مندي.

طارق البحار

لمسات المبدعة أحداث فنتازية
صديقة األنصاري

المخرج نضال 
العطاوي
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االســتثمار بالقطــاع يخفض وحــدة الكهربــاء من 29 فلســا لـ 23

ميرزا لـ “^”: 46 شركة لتركيب األلواح الشمسية

المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  أكـــد 
لــــ  عبدالحســـين ميـــرزا فـــي تصريـــح خـــاص 
“البـــاد” أنه توجد في الوقـــت الحالي نحو 46 
شـــركة مؤهلة من قبـــل هيئة الكهربـــاء والماء 
لتركيـــب األلـــواح الشمســـية، وعـــدد أكبـــر مـــن 
شـــركات االستشـــارات في الطاقة الشمســـية. 
وبســـؤاله عن أســـعار الطاقـــة المتجـــددة، قال 
ميرزا إن “األسعار تفترق حسب نوع المشاريع 

وحجمها ومواقعها”.
واســـعا  مجـــاال  المتجـــددة  الطاقـــة  وتعتبـــر 
لاســـتثمار ال غنـــى عنـــه ســـواء فـــي البحرين 
أو علـــى مســـتوى العالـــم. وقـــد أولـــت حكومة 
البحريـــن الرشـــيدة اهتمامـــا متعاظمـــا للطاقة 
المتجـــددة، فأنشـــأت لهـــا هيئـــة خاصـــة أطلق 
عليها هيئة الطاقة المســـتدامة برئاســـة ميرزا. 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن المقومـــات التـــي تجعـــل 
مـــن المملكـــة رائدة فـــي هذا المجـــال الحيوي، 
ومنهـــا موقعها الجغرافي اإلســـتراتيجي الذي 
يؤهلهـــا فـــي أن تكـــون دولـــة مصـــدرة ألنظمة 
الطاقـــة المتجددة من ألواح الطاقة الشمســـية 
ومحـــوالت “inverters”، والتي تعتبر ضرورية 
فـــي هـــذه الصناعـــة لتحويـــل الطاقـــة من “دي 
ســـي” إلـــى “إيـــه ســـي”، وغيرها مـــن األجهزة ، 
بحيث تصـــدر اإلنتاج إلـــى محيطها الخليجي 
ودول المنطقة التي أصبح لها اهتمام وخطط 

وطنية للطاقة المستدامة.
ولـــدت هيئة الطاقة المتجـــددة عماقة، وذلك 
من خـــال بداية قويـــة بتدريـــب البحرينيين، 
إذ باشـــر كثير منهم االستثمار في هذا القطاع 
وأسســـوا شـــركاتهم المتخصصـــة فـــي مجـــال 
الطاقـــة المســـتدامة، كمـــا صـــرح بذلـــك رئيس 
الهيئـــة عبدالحســـين ميـــرزا لبرنامج “أســـواق 
وصناعـــة  تجـــارة  لغرفـــة  التابـــع  المســـتقبل” 

البحرين.
وبـــدأت البحريـــن ولـــوج هـــذا القطـــاع مبكـــرا 
فـــي  تســـبقها  ولـــم   2012 مايـــو  منـــذ  وذلـــك 
الجوار الخليجي ســـوى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، فأنشـــأت المملكـــة أول مصنع إلنتاج 
أنظمـــة الطاقة الشمســـية بتاريـــخ 2017 ويقع 
جنوب شـــركة ألمنيـــوم البحرين “ألبـــا”، وينتج 

فـــي حينها 60 ألف لوحة شمســـية ســـنويا، ثم 
أضافـــت مصنعـــا آخر في منطقـــة الحد وينتج 

80 ألف لوحة شمسية في العام.
ولـــم تكتـــف هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة بذلك، 
بل شـــرعت فـــي خطة لتنفيذ مشـــروع للطاقة 
المتجـــددة ينتـــج 100 ميغـــاوات يقـــع جنـــوب 
المملكـــة وطلبت هيئة الطاقة المســـتدامة من 
للمشـــروع،  أرض  الرشـــيدة قطعـــة  الحكومـــة 
بحســـب مـــا أفـــاد بـــه رئيـــس الهيئـــة، برنامـــج 

“أسواق المستقبل”.
مـــع  المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  وتعاونـــت 
فـــي  البحرينيـــة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
مجـــال التدريب وكانـــت باكورة هـــذا التعاون 
األكاديمـــي مع جامعة البحريـــن، إذ تم افتتاح 
أول مختبر مختص في هذا المجال في أبريل 
2019. كما أجريت أخيرا دراســـة لنيل شـــهادة 

الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة. 
الفرص والتحديات

يواجـــه قطاع الطاقة المتجددة والمســـتدامة 
تحديـــات جمـــة، ومـــن بينهـــا المســـاحة، ولكن 
هيئة الطاقة المســـتدامة تغلبت هذا التحدي، 
فمن خال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، 
التـــي أقرها مجلس الوزراء فـــي يناير 2017، 
رأت الهيئة أنه يمكنها االســـتفادة من أســـطح 
نحـــو 535 مبنًى حكوميا؛ لذا أبرمت تفاهمات 
مع وزارة التربية والتعليم الســـتخدام أسطح 

8 مـــدارس مبدئيا. وقـــد دخل القطاع الخاص 
فـــي االســـتثمار فـــي هـــذا المشـــروع بحيـــث 
يقـــوم المســـتثمر بالتمويل والبنـــاء والتركيب 
لـــكل ما يحتاجـــه المشـــروع وكذلـــك الصيانة 
لمـــدة 20 ســـنة مقابل تعرفة محددة تحســـبها 
الهيئة على المـــدارس. وحينما طرحت الهيئة 
مناقصـــة لتنفيـــذ هـــذه الخطـــة تقدمت بعض 
الشـــركات بعطاءات مختلفة منها خفض كلفة 
الوحـــدة بســـعر يتـــراوح بيـــن 19 و23 فلســـا 
بينما تحســـب هيئـــة الكهرباء والمـــاء الوحدة 
مـــن خـــال التوليد الحراري بســـعر 29 فلســـا، 
وبالتالـــي يكون خفض كلفـــة الطاقة بنحو 30 
%، وقـــد شـــجع هـــذا علـــى طلـــب إضافـــة 20 
مدرســـة أخـــرى لاســـتفادة من أســـطحها في 

توليد الطاقة المتجددة.
ثـــم شـــرعت الهيئـــة فـــي الترويـــج ومـــا زالـــت 
الســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة عبـــر مشـــروع 
تركيـــب نظـــم الطاقة الشمســـية فـــي المنازل. 
للطاقـــة  ألـــواح  أول  تركيـــب  واســـتطاعت 
فـــي  إســـكاني  بيـــت  ســـطح  علـــى  الشمســـية 
المصلى في مارس 2018. واآلن تشجع الهيئة 
القطاع الخاص لاســـتثمار في “درة البحرين” 
لمـــدة 20 ســـنة واالســـتفادة مـــن أســـطح نحو 
1300 فيا وتوزيع الكهرباء النظيفة الرخيصة 
لمنـــازل المواطنيـــن التـــي تقع جـــوار الجزيرة 

االصطناعية )درة البحرين( في المملكة.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
والسياحة زايد الزياني أن القرار 
الصـــادر عـــن ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، رقم )40( لســـنة 2021 
بتحديد األنشطة التجارية التي 
يجوز الترخيص للشـــركات ذات 
رأس المـــال األجنبـــي بمزاولتها، 
يأتـــي تنفيـــًذا للتوجيـــه الملكـــي 
الســـامي لصاحـــب الجالة عاهل 
التشـــريعات  بتطويـــر  البـــاد، 
التنميـــة  متطلبـــات  لمواكبـــة 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
إذ أقـــر مجلـــس الوزراء برئاســـة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حزمة 
التشـــريعات ذات األولويـــة  مـــن 
لتعزيـــز صيانة الحقوق وســـيادة 
متطلبـــات  ومواكبـــة  القانـــون 
التنمية، وذلك بعد توجيه سموه 

بدراستها.
وأشـــار وزير الصناعـــة والتجارة 

والســـياحة إلى أن القـــرار يهدف 
إلـــى تعزيز الفرص االســـتثمارية 
المســـتثمر  تمكيـــن  وزيـــادة 
فتـــح  خـــال  مـــن  البحرينـــي 
مجال أوســـع له لعقد الشـــراكات 
التجاريـــة، وفتح المجـــال أمامه 
لمزيـــد مـــن الفرص االســـتثمارية 
تعـــزز  التـــي  الداعمـــة  النوعيـــة 
حضـــوره فـــي الســـاحة التجارية 
يواكـــب  بمـــا  واالســـتثمارية، 

متطلبات التنمية المستدامة.

وزير التجارة: تعزيز الفرص االستثمارية 

أوصــى المؤتمــر المؤتمــر االقتصــادي اإلقليمــي، الــذي نظــم برعايــة جمعيــة الخالديــة 
الشبابية، باالستمرار في التقيد باإلجراءات االحترازية والتخلص محاولة التخلص من 

األثار السلبية على االقتصاد.

إن  راشـــد  إبراهيـــم  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
المشـــاركين أكدوا ضـــرورة توجـــه دول اإلقليم 
نحـــو إقـــرار التنســـيق االقتصـــادي لتكوين قوة 
اقتصاديـــة فعالة ضمن القـــوى العالمية الحالية 
أو  إنشـــاء جهـــات  إلـــى  إضافـــة  والمســـتقبلية، 
وزارات جديـــدة معنية بتســـريع وتيرة التحول 
الرقمـــي فـــي القطاعات كافة، بمـــا يضمن زيادة 
مســـتويات اإلنتاجيـــة والتنافســـية للقطاعـــات 
االقتصاديـــة المختلفة واالســـتفادة من الفرص 
العالميـــة في هـــذا المجال، وضـــرورة خلق بيئة 
عمل مناســـبة تســـمح لألســـواق العمـــل بكفاءة، 
مـــع التحـــول التدريجـــي إلـــى مصـــادر الطاقـــة 
المتجـــددة لتخفيض فواتير الطاقة التي تعاني 
منها القطاعات الصناعية خصوًصا المؤسســـات 
المتوســـطة والصغيرة ومتناهيـــة الصغر، ومنح 

هذه القطاعات التمويل الكافي.
واختتمـــت أعمـــال المؤتمـــر أمـــس فـــي يومـــه 
الثانـــي واألخير، إذ ناقش المؤتمر 8 محاور كان 
أبرزها تأثر القطاع الســـياحي والتحول الرقمي 

والقطاعات األكثر استثمارا في المستقبل.
وعن تداعيـــات “كوفيد 
وأثرهـــا   ”19
القطـــاع  علـــى 
أكد  الســـياحي، 
أستاذ اإلبداع 
وريـــادة 

األعمـــال مـــن ســـوريا ناصـــر قيدبـــان، أن قطاع 
الســـياحة بشـــقيها الداخليـــة والخارجيـــة، ومـــا 
يرتبط به من شـــركات الطيران والفندقة، يعتبر 
مـــن أكثـــر القطاعـــات تضـــرًرا بســـبب الجائحة؛ 
بســـبب إغـــاق الـــدول في جميـــع أنحـــاء العالم 

حدودها وفرضها لقيود صارمة على السفر.
الســـياحة  منظمـــة  توقعـــات  إلـــى  وتطـــرق 
العالميـــة باالنتعـــاش التدريجـــي لهـــذا القطـــاع، 
وتوصياتهـــا لما يحتاجه هذا القطاع من تطبيق 
الســـتراتيجيات جديـــدة لابتـــكار والتكيف مع 
الوضع الحالي أو المســـتقبلي في حال استمرت 
ظروف القيود االجتماعية التي فرضتها جائحة 
كورونا، وشلل حركة المطارات وإغاق الحدود 

البرية.
وناقش الخبير االقتصادي، تخصص السياسات 
مـــن مصـــر، محمـــد ســـيد  الكليـــة  االقتصاديـــة 
للمؤتمـــر  الثانـــي  المحـــور  فـــي  الســـعود،  أبـــو 
“استراتيجيات التحول الرقمي الفعال والتجارة 
اإللكترونيـــة”، مفصـــل عمليات التحـــول الرقمي 
والدفـــع والتجـــارة اإللكترونيـــة، والتـــي وجدت 
مختلف القطاعات االقتصادية نفســـها مضطرة 
إليهـــا فـــي ظـــل الجائحـــة، منوهـــا إلـــى األهمية 

الكبرى التي ظهرت للقطاع المصرفي والبنوك.
االســـتراتيجي  التخطيـــط  مستشـــار  وتحـــدث 
وإدارة األداء مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
االقتصاديـــة  “القطاعـــات  عـــن  ســـعد،  خالـــد 
أدت  بعدمـــا  اســـتثمارا”،  األكثـــر  المســـتقبلية 
عمليـــات اإلغـــاق الناجمـــة عن جائحـــة كورونا 
والركـــود االقتصـــادي العالمـــي المرتبـــط بها إلى 
اإلســـراع مـــن أهميـــة تلبيـــة متطلبـــات الثـــورة 

الصناعية الرابعة.
االقتصـــادي  والخبيـــر  المستشـــار  وتحـــدث 
البحرينـــي أســـامة محمـــد شـــهاب الديـــن عـــن 
“التحفيـــز المالـــي االقتصـــادي ودوره فـــي فـــي 
أثنـــاء األزمـــات”، منوهـــا  اســـتدامة األعمـــال 
باإلجـــراءات الحكوميـــة التـــي قامـــت بهـــا 
الـــدول والمتمثلـــة في تنفيذ حـــزم مالية؛ 

بهدف دعم االقتصاد أثناء الوباء.

مؤتمر اقتصادي: الستحداث وزارة للتحول الرقمي
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“وكيل تسال” أكثر البرمجيات الخبيثة انتشاًرا في البحرين
”Outlook“ ـــد الــــ ـــات بري ـــع بيان ـــاي” م ـــواي ف ـــوورد ال ـــرقة “باس س

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “إن جـــي إن” 
يعقـــوب العوضي، أثنـــاء ندوة نظمتها الشـــركة 
فـــي  المعلومـــات  أنظمـــة  فـــي  المتخصصـــة 
إطـــار مجلســـها الـــدوري لألمـــن الســـيبراني، إن 
الفعاليـــة تأتـــي ضمـــن برنامـــج الشـــركة لنشـــر 
الوعـــي باألمـــن اإللكترونـــي والســـيبراني علـــى 
صعيد المســـتخدمين األفراد والمؤسســـات في 
البحرين، مؤكـــدا أهمية هذه الجهود، في وقت 
تشـــير فيه أحدث اإلحصـــاءات إلى أن الجرائم 
السيبرانية ســـتكلف الشركات في جميع أنحاء 
العالـــم خســـائر تقـــدر بــــ 10.5 تريليـــون دوالر 
 3 مـــن  ارتفاًعـــا   ،2025 العـــام  بحلـــول  ســـنوًيا 
تريليونـــات دوالر في العـــام 2015، بمعدل نمو 

15 % سنوًيا.
البرمجيـــات  أكثـــر  أن  الشـــركة  خبـــراء  وقـــال 
الخبيثـــة انتشـــارا فـــي البحريـــن هـــي برمجيـــة 
“وكيـــل تســـا”، والتي تقـــوم بســـرقة معلومات 
المســـتخدمين كأفـــراد وشـــركات ومؤسســـات، 
مـــع ميزات إضافيـــة مدمجة تســـمح للبرمجية 
بمـــرور الوقـــت مراقبة مدخـــات لوحة مفاتيح 
الضحيـــة وجمعهـــا، والتقـــاط لقطـــات شاشـــة، 

واســـتخراج بيانـــات االعتماد التـــي تنتمي إلى 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن البرامـــج، إضافـــة إلـــى 

البريد اإللكتروني ومتصفحات الويب.
وأضافـــوا أثناء الندوة أن األســـوأ مـــن ذلك أنه 
تـــم العثور فـــي البحرين على نـــوع مختلف من 
البرمجيات الضارة في مايو الماضي أثناء ذروة 
الوباء، وانتشـــرت عبر حمات البريد العشوائي 
التـــي تحمل عنوان “كوفيد 19” لســـرقة كلمات 
مـــرور “Wi-Fi” مع معلومـــات أخرى مثل بيانات 

.”Outlook“ اعتماد البريد اإللكتروني في

وأوضـــح الخبـــراء أن 66 % مـــن البرمجيـــات 
عـــن طريـــق مرفقـــات  تثبيتهـــا  يتـــم  الخبيثـــة 
البريـــد اإللكترونـــي االحتياليـــة أو عـــن طريـــق 
روابـــط ملحقـــة بالبريـــد اإللكترونـــي، ونصحوا 
المســـتخدمين بتفـــادي فتح أي بريـــد وارد من 
أو  مرفقـــات  فتـــح  أو  يعرفونهـــم  ال  أشـــخاص 
روابـــط غامضـــة، مشـــيرين إلى أن ذلـــك البريد 
غالبـــا مـــا يســـتخدم عناويـــن جاذبـــة للضحيـــة 
ليقنعهـــم بفتحه مثل عروض تخفيضات كبيرة 

أو فرص مجانية للتعلم أو السفر.

“االتصاالت”: إجراء مسح لسوق الخدمات بالقطاع
واإلنــتــرنــت ــايــل”  ــمــوب و“ال الثابتة  الــخــطــوط  خــدمــات  يغطي 

تسعى هيئة تنظيم االتصاالت، إلجراء مسح بشأن 
ســـوق خدمـــات االتصاالت لســـنة 2021. وطرحت 
الهيئة فـــي موقع مجلس المناقصـــات والمزايدات 
اإللكترونـــي يوم أمـــس االثنيـــن المناقصة الغرض 
العـــروض لشـــراء الخدمـــات  منهـــا طلـــب تقديـــم 
االستشـــارية إلجراء مســـح أولي للسوق؛ من أجل 
إلـــى االتصـــاالت الســـلكية والاســـلكية  الوصـــول 

واســـتخدامها مـــن قبل المســـتهلكين المقيمين في 
مملكة البحرين. وأوضحت الهيئة أن مسح السوق 
ســـوف يغطي خدمات الخطـــوط الثابتة وخدمات 
الهاتف المحمول وخدمـــات اإلنترنت. ومن المقرر 
أن يتـــم إغاق اســـتام مظاريـــف المناقصات يوم 
االثنيـــن الموافق 27 ســـبتمبر الجـــاري على أن يتم 

فتح المظاريف في اليوم التالي.
يشار إلى أن البحرين بفضل الجهود الدؤوبة التي 
بذلتهـــا الهيئـــة حصلـــت علـــى المرتبـــة األولـــى في 

العالم العربي والمرتبة 31 على مستوى العالم في 
مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وكانـــت اشـــتراكات الهواتف المتنقلـــة بنهاية الربع 
األول من العام الجاري قد بلغت 1.7 مليون بنسبة 
انتشار 121 %، و226 ألًفا و964 اشتراكا للهواتف 
الثابتة بنهاية الربع األول من العام الجاري بنســـبة 
انتشار 15 %، و1.9 مليون اشتراك بخدمة النطاق 
العريـــض بنهايـــة الربـــع األخيـــر من العـــام الماضي 

بنسبة انتشار 129 %.

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

جانب من الندوة

إبراهيم راشد 

https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724224.html
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https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724226.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724227.html
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“بنفت” ُتلحق قطاع التأمين بخدمات “اعرف عميلك إلكترونيا”

مناقصة لتصميم وإنشاء مدفن نفايات هندسي جديد

ــو الــرقــمــنــة ــح ــزي” ن ــركـ ــمـ ــه “الـــمـــصـــرف الـ ــوّجـ ــع تـ بــالــتــزامــن مـ

ــي عسكر فـ والــبــلــديــة  الــتــجــاريــة  ــات  ــف ــل ــخ ــم ال ــن  مـ لــلــتــخــلــص 

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، الشـــركة المبتكرة 
والرائدة في مجـــال التكنولوجيا المالية 
وخدمة المعامـــات الماليـــة اإللكترونية 
فـــي مملكة البحريـــن، عن قيامهـــا أخيرا 
بإلحاق قطاع التأمين في خدمة “اعرف 
بالتعـــاون   )eKYC( إلكترونيـــا”  عميلـــك 
مـــع جمعيـــة التأمين البحرينيـــة، إذ تأتي 
هذه المبادرة بالتزامن مع توّجه مصرف 
البحريـــن المركـــزي نحو رقمنـــة خدمات 

التأمين. 
وتهـــدف خدمة اعرف عميلـــك إلكترونيا 
إلـــى دعـــم شـــركات التأمين لبـــدء عملية 
معرفـــة العميـــل غيـــر الورقيـــة لعمليـــات 
التحاق العماء عبر اإلنترنت. وســـيؤدي 
ذلـــك إلـــى زيـــادة تعزيز التحـــول الرقمي 
داخـــل قطـــاع التأميـــن مع تلبيـــة ووضع 
معاييـــر للمتطلبـــات التنظيميـــة الخاصة 

بمعرفة العميل.
وتعـــد خدمـــة اعـــرف عميلـــك إلكترونيـــا 
الوطنية األولى مـــن نوعها في المنطقة، 
علـــى  بأكملـــه  المالـــي  القطـــاع  وتغطـــي 
المســـتوى الوطني، ما يضع البحرين في 
مقدمة الـــدول في العالم العربي كأفضل 
وتشـــهد  الماليـــة.  للتكنولوجيـــا  مركـــز 
الســـوق المالية قفزة نوعية إستراتيجية 
نتيجة لهذه الجهود التعاونية مع جمعية 

التأمين البحرينية.
هـــذه  فـــي  االلتحـــاق  عمليـــة  وتســـمح 
إلـــى  بالوصـــول  للمســـتهلكين  المنصـــة 
خدمات التأمين بسرعة أكبر وتعمل على 

تحســـين تجربتهم، إضافة إلى مســـاعدة 
ســـجات  إدارة  فـــي  التأميـــن  شـــركات 
معرفـــة العميل الخاصة بعمائها بطريقة 
أكثر كفـــاءة وفعالية من حيـــث التكلفة. 
كما تتيح رقمنة هذه الخدمات لشـــركات 
التأمين وشـــركات إعـــادة التأمين الجمع 
بيـــن راحة العمـــاء وســـامة المعامات 

وأمنها.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيس التنفيذي 
لشركة بنفت عبدالواحد الجناحي “نحن 
مســـرورون باإلعـــان عـــن هـــذا التعاون 
مع جمعيـــة التأميـــن البحرينية في هذه 
المبادرة، التي ســـُتحدث ثورة رقمية في 
قطاع التأمين وســـتضع تجربـــة العماء 
فـــي طليعـــة التحول الرقمـــي. لقد قامت 
مملكـــة البحريـــن بتبّنـــي عدد مـــن حلول 
ا منذ العام 2019،  اعرف عميلك إلكترونيًّ
لتغطي بذلك مصارف التجزئة ومقدمي 
الخدمـــات المالية وشـــبكات الصرافة، ما 
يســـمح للقطـــاع المالـــي بالحـــاق عمـــاء 

جدد وخدمة احتياجـــات الجيل الرقمي 
بشـــكل أفضـــل. لقـــد حـــان الوقـــت اآلن 
اعـــرف  التأميـــن حلـــول  ليتبنـــى قطـــاع 
عميلك نفســـها وجني فوائد التحول في 

القطاع”.
وأضاف أن “توفير شركة بنفت لمصادقة 
الهويـــة عبـــر منصة واحـــدة كاملـــة يعزز 
المنصـــة اإللكترونيـــة فـــي البحريـــن، بما 
يتوافـــق مـــع رؤية البحريـــن االقتصادية 

.”2030
بدوره، قـــال نائب رئيس جمعية التأمين 
البحرينيـــة ورئيـــس اللجنـــة الرقمية في 
الجمعية، عبدهللا ســـلطان “نتشرف بهذا 
التعـــاون مع شـــركة بنفـــت لتقديم حلول 
ا المبتكرة لقطاع  اعـــرف عميلك إلكترونيًّ
التأميـــن. فمـــع تحقيـــق التحـــول الرقمي 
طفـــرة في غالبية القطاعـــات، أصبح من 
تتكيـــف  أن  التأميـــن  شـــركات  األهميـــة 
وتغتنم الفرص الرقمية لتظل قادرة على 
المنافســـة والمواكبة. وأضاف أن “منصة 

اعـــرف عميلك إلكترونيـــا توفر عدًدا من 
الفوائـــد لعمائنـــا، بمـــا في ذلـــك الكفاءة 
والتخصيص والمرونة. عاوة على ذلك، 
ومن خال االســـتفادة من النظم البيئية 
الرقمية، فإننا نحقق هدفنا بما يتماشـــى 
ومصـــرف  البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــع 
البحريـــن المركزي لرفـــع الوعي التأميني 

بين شرائح المجتمع المختلفة”.
يشار إلى أن شـــركة “بنفت” هي المشغل 
ا الوطنية  لمنصـــة اعرف عميلك إلكترونيًّ
فـــي المملكـــة منـــذ تنفيـــذ المشـــروع في 
أبريـــل 2019، وذلـــك بالتعـــاون مع هيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
البحريـــن  مصـــرف  إشـــراف  وتحـــت 
المركزي. ويقدم المشروع نظاًما أساسًيا 
متطوًرا من خال البلوك تشـــين )سلسلة 
الكتل(، والحوســـبة السحابية من مازون 
ويـــب سيرفيســـز )AWS(، باإلضافـــة إلى 
مجموعـــة مبتكـــرة من واجهـــات برمجة 
التطبيقـــات )APIs(؛ بهـــدف االندماج مع 
القطـــاع المالـــي ومقدمي البيانـــات بأكبر 

قدر ممكن من الساسة. 
تضـــم جمعيـــة التأميـــن البحرينيـــة نحو 
50 عضـــًوا، بما في ذلك شـــركات التأمين 
األجنبيـــة  التأميـــن  وشـــركات  المحليـــة 
والوســـطاء  التأميـــن  إعـــادة  وشـــركات 
ومقدمـــي الخدمـــات. وتشـــمل األهداف 
بيـــن قطـــاع  الجمـــع  للجمعيـــة  الرئيســـة 
المعلومـــات  تبـــادل  لتســـهيل  التأميـــن؛ 
والتعـــاون فـــي جميـــع األمـــور المتعلقـــة 

بالقطاع.

تعمـــل شـــؤون البلديـــات بوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني على تنفيذ مشـــروع 
تصميـــم وإنشـــاء وتشـــغيل مدفن نفايات هندســـي 
جديـــد فـــي مملكة البحريـــن. ومن أجـــل تنفيذ هذا 
المشـــروع، طرحـــت مناقصـــة فـــي موقـــع مجلـــس 
االثنيـــن  اإللكترونـــي  والمزايـــدات  المناقصـــات 
الماضـــي، على أن يتـــم إغاق مظاريـــف العطاءات 
يـــوم األربعاء الموافـــق 20 أكتوبر، ويتم فتحها في 

اليوم التالي.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه ســـيتم التأهيـــل المســـبق 

لشـــركات المقاوالت الهندســـية المحليـــة أو الدولية 
المنفردة أو المتحدة ذات الخبرة في أعمال تصميم 
وإنشـــاء وتشـــغيل مكـــب النفايـــات للتخلـــص مـــن 

المخلفات التجارية والبلدية في مملكة البحرين.
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم اختيار الشركات ذات 
الخبرة والمؤهات المناســـبة وحدها أو باالشـــتراك 
مـــع اآلخريـــن الذيـــن يحملـــون تراخيـــص/  الخبـــرة 
ذات الصلـــة لمثـــل هـــذه األنشـــطة. كما ســـيتم ترك 
اقتـــراح التصميم والبناء وتشـــغيل مدفن النفايات 
النفايـــات  مـــن  للتخلـــص  عســـكر  فـــي  المهندســـة 
الهندســـية. وسيشـــمل نطاق األعمـــال التحقيق في 
الموقـــع، وإعـــداد الموقـــع، وبطانة الموقـــع، تركيب 

أنظمة جمع الغاز والرشح وتشغيل وصيانة الموقع 
والترميم النهائي.

وفي يناير الماضي، أوضح وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن 
الوزارة بصدد طرح مناقصة جديدة إلنشـــاء مدفن 
الحديثـــة،  الهندســـية  بالتقنيـــات  للنفايـــات  جديـــد 
وإنشـــاء مصنع وطني إلعادة التدوير واســـتحداث 
مشـــروع إدارة المخلفـــات المنزليـــة بمدينة ســـلمان 
وشـــرق الحـــد، واعتمـــاد 180 مبـــادرة للتنفيـــذ على 
والتشـــريعية  والفنيـــة  االقتصاديـــة  المســـتويات 
والتعليميـــة، ممتـــدة بيـــن 13 موضوًعـــا فـــي إدارة 

المخلفات يتم تنفيذها خال خطط زمنية.

عبدالله سلطانعبدالواحد الجناحي

المنامة - بنفت

دشـــنت جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
نظاًمـــا جديـــًدا يعتمـــد نظـــام الدرع 
اإللكترونـــي، ويتيـــح للطلبـــة الذين 
اختاروا الدراســـة حضورًيا الدخول 
مواعيـــد  قبـــل  الجامعـــي  للحـــرم 
ســـاعة،  بنصـــف  محاضراتهـــم 
عبـــر تســـجيل الدخـــول إلـــى نظـــام 
الخدمـــات الطابيـــة وإبـــراز صورة 
الـــدرع عنـــد بوابـــات الجامعـــة، كما 
يقدم النظام خدمات حجز مواعيد 
بعـــض  للطلبـــة الســـتكمال  مســـبقة 
اإلجراءات أو لقاء أحد المسؤولين 

في الجامعة.
ويأتـــي تدشـــين هـــذا النظـــام فـــي 
إطـــار حـــرص الجامعة علـــى تفعيل 
اســـتخدام التكنولوجيـــا في تقديم 
الخدمـــات لطلبتهـــا واالعتمـــاد على 
الحلول المبتكرة، وعلى استحداث 
علـــى  قائمـــة  ذكيـــة  خدمـــات 
التكنولوجيـــا، إذ تولي اهتماًما بالًغا 
فـــي تطويرها مثل هذه األنظمة بما 
يلبـــي احتياجات وتطلعـــات الطلبة 

ومنتسبي الجامعة.
ودشـــن هـــذا النظـــام نائـــب رئيـــس 
الجامعة للشـــؤون اإلدارية والمالية 
وخدمـــة المجتمـــع محمـــد يوســـف 
أحمد بحضور مدير إدارة الشـــؤون 
اإلداريـــة والمالية عبـــدهللا الخاجة، 
المعلومـــات  تقنيـــة  إدارة  ومديـــر 
المعرفـــة  وإدارة  واالتصـــاالت 
ورئيس وحدة الدعم التقني رفعت 

عثمان.
مـــن جانبـــه، أوضـــح نائـــب رئيـــس 
الجامعة للشـــؤون اإلدارية والمالية 
وخدمـــة المجتمـــع محمـــد يوســـف 
الـــدرع  نظـــام  تدشـــين  أن  أحمـــد 
اإللكتروني يعتبر إضافة نوعية إلى 
الخدمـــات المتاحة حالًيـــا بالجامعة 
والمستخدمة بشكل فعال في نظم 
معلومـــات الطلبـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
هـــذه الخطوة تأتي في إطار ســـعي 
المســـتمر  التطويـــر  إلـــى  الجامعـــة 
وتوفيـــر الخدمـــات للطلبـــة بأعلـــى 

المستويات.
للشـــؤون  الرئيـــس  نائـــب  ولفـــت 
اإلدارية والماليـــة وخدمة المجتمع 
العلـــوم  جامعـــة  تجربـــة  إلـــى 

ظـــل  فـــي  المتميـــزة  التطبيقيـــة 
الظروف االســـتثنائية التي فرضتها 
منـــذ  نجحـــت  إذ  كورونـــا،  جائحـــة 
اللحظة األولى في ابتكار كل ما هو 
جديـــد لتســـهيل العمليـــة التعليمية 
علـــى طلبتها من خال سلســـلة من 
واإللكترونيـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
التي ساعدت الطلبة على استكمال 
تحصيلهـــم العلمي وتحقيق الفائدة 
إلـــى  مشـــيًرا  دراســـتهم،  فـــي  لهـــم 
أن الجامعـــة نجحـــت فـــي توظيف 
التكنولوجيـــا فـــي كل مـــا من شـــأنه 

خدمة طلبتها وضمان سامتهم.
أن  إلـــى  يوســـف  محمـــد  وأشـــار 
اســـتكمااًل  يأتـــي  الجديـــد  النظـــام 
لسلســـلة من الخدمـــات اإللكترونية 
التـــي كانـــت الجامعـــة قـــد دشـــنتها 
ســـابًقا ضمـــن جهودهـــا الرامية إلى 
ومواكبـــة  اإللكترونـــي  التحـــول 
للنهـــوض  التطـــورات  أحـــدث 
والبرامـــج  الخدمـــات  بمســـتوى 
التـــي تقدمهـــا عبـــر االعتمـــاد علـــى 
وعلـــى  المســـتدامة،  الحلـــول 
اســـتحداث خدمـــات ذكيـــة قائمـــة 
على التكنولوجيا، لمســـاعدة الطلبة 
فيمـــا  متعـــددة  جوانـــب  لمعالجـــة 
يخـــص العمليـــة التعليميـــة. بدوره، 
أوضح مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
والماليـــة عبـــدهللا الخاجـــة أن هـــذا 
النظام من شأنه أن يعزز من سامة 
الطلبة أثناء وجودهم في الجامعة، 
اللجنـــة  قـــرارات  مـــع  يتوافـــق  إذ 
التنسيقية في اتخاذ جميع التدابير 
للحفـــاظ علـــى صحـــة  االحترازيـــة 
الطلبـــة عنـــد القـــدوم للجامعـــة كما 
يجعـــل الخدمـــات الجامعية متاحة 
للطـــاب إلكترونًيا بمـــا يتواكب مع 
المســـتجدات التي فرضتها جائحة 
كورونـــا والتطـــورات التكنولوجيـــة 

واالحترازات الصحية.

“التطبيقية” تدشن نظاما إلكترونيا جديدا

أوقفــت شــركة البحريــن للســينما )ســينكو( عقدهــا مــع “إيجــل هيلز” إلقامة ســينما فــي مجمع 
مراســي غاليريــا. وأوضحــت الشــركة فــي إفصاح للمســاهمين أنهــا دخلت في عقــد إيجار مع 
“إيجــل هيلــز” لعمل 13 شاشــة جديدة في مجمع مراســي غاليريا قبــل جائحة “كوفيد 19”، إذ 
كشــفت عــن هذه المعلومــات في التقرير الســنوي للعام 2019 وأوردتها فــي اجتماع الجمعية 

العمومية العادية في وقت الحق.

وبينت الشـــركة أنه وفي وقـــت الحق وبعد 
انتشـــار وبـــاء “كوفيـــد 19” فـــي كل أنحـــاء 
العالم وتأثير صناعة السينما بشدة، اتصلت 
الشـــركة بالمالك لمراجعة الشـــروط التي لم 
يوافق عليها المالك بشكل إيجابي، وبالتالي 

وافقـــت الشـــركة والمالـــك علـــى إنهـــاء عقد 
اإليجار وديا في تاريخ 2 سبتمبر 2021.

يحقـــق  أن  توقعـــت  قـــد  الشـــركة  وكانـــت 
المشـــروع الجديـــد أرباحا قدرهـــا 170 ألف 
دينار سنويًا، ولكن بعد انتشار وباء “كوفيد 

19”، فإن الشركة لديها شكوك بشأن األرقام 
المشـــروع  إلغـــاء  تـــم  المتوقعـــة، وبالتالـــي 

الجديد.

وكان رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة عصام 
فخـــرو قـــد أبلـــغ المســـاهمين فـــي اجتمـــاع 
الجمعية العمومية السنوي أن دخل الشركة 
قـــد ال يتجـــاوز 10 % عمـــا كان عليـــه قبـــل 
جائحـــة كورونـــا، إذ تأتـــي هـــذه النظرة في 
الوقـــت الـــذي تطمـــح فيـــه الشـــركة لتنويع 
أنشـــطتها وتوســـعة وجودها رغـــم أنها رأت 
في وقت ســـابق أنها قـــد تتريث في دخول 
الســـوق الســـعودية لحيـــن الحصـــول علـــى 

فرص مجزية.
يشـــار إلـــى  أن   الجائحـــة   أثـــرت   ســـلبا   علـــى  

 نتائـــج   الشـــركة،   إذ   شـــهد   مركزهـــا   المالـــي  
2020  ،  وبلـــغ   الدخـــل    انتكاســـة   فـــي   العـــام 
 التشـــغيلي   للســـنة   الماليـــة   2020   مـــا   قـــدره  
   2 . 2 مليـــون   دينـــار   مقارنـــة   بمبلـــغ   9   مايين  
 دينار   في   الســـنة   المالية   السابقة    ، ) 2019 ( إذ  
 ســـجلت   المجموعة   خســـارة   صافيـــة   قدرها  
   13.5 مليون   دينار   فـــي   العام 2020  ،  مقارنة  
 بصافـــي   ربـــح   قـــدره   2 . 4    مليون   دينـــار   في  
 العـــام  2019، وقـــرر   مجلـــس   اإلدارة   التنازل  
 عـــن   مكافأته   للعـــام   الماضي ؛  دعما   للشـــركة  

 لتجاوز   الظروف   التي   تمر   بها.

إلغــاء مشــروع سينمـا فـي مجمـع “مـراسـي غاليـريـا”
ــق ــم يوافـ ــد.. ولـ ــروط العقـ ــة شـ ــك مراجعـ ــن المالـ ــت مـ ــينما طلبـ ــن للسـ ــركة البحريـ شـ

المنامة - المصرف المركزي

شـــارك مصـــرف البحرين المركـــزي في أعمال االجتمـــاع الثالث 
والعشـــرين للجنـــة رؤســـاء هيئـــات األســـواق المالیـــة )أو مـــن 
يعادلهـــم( بـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، أمس 
رشـــيد  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  برئاســـة  األول، 
المعـــراج، ومديـــر إدارة مراقبـــة األســـواق الماليـــة فـــي مصرف 

البحرين المركزي عبير آل سعد عبر تقنية االتصال المرئي.
وتـــرأس االجتماع محافظ مصرف البحريـــن المركزي، وتطرق 
االجتماع إلى موضوعات عدة، منها مناقشـــة نتائج اجتماعات 
فریـــق عمل إســـتراتيجية تكامل األســـواق الماليـــة، والنظر في 
االقتـــراح المقـــدم بإعـــداد إطـــار تنظيمـــي للترخيـــص البینـــي 

المنظمـــة  الجهـــات  بيـــن   )passporting( الماليـــة  للمنتجـــات 
لألســـواق المالية بـــدول مجلس التعـــاون ومتابعة عمل الفريق 
بشـــأن النمـــوذج الموحد لمتطلبـــات فتح الحســـاب وإجراءات 
“اعرف عميلك KYC” بعد تحديثه؛ العتماده بصفة استرشادية 

في للجهـــات الرقابيـــة المعنيـــة بأســـواق المـــال 
دول المجلس، إذ تضمنت اإلجراءات 

أيًضـــا توصية فريـــق العمل على 
اعتماد طـــرف ثالث لمتطلبات 
“KYC”، وفًقـــا إلجـــراءات  الــــ 
األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 
وتمويـــل اإلرهاب الصادرة من 

.”FATF“ مجموعة العمل المالي
كما تم االطاع على ما قام به فریق عمل المختصين بالتواصل 
وتوعية المســـتثمرين بالجھات المنظمة لألسواق المالیة، وفق 
نتائـــج الحمات الخليجية المشـــتركة للتوعية باالســـتثمار في 
وتـــم  المجلـــس،  بـــدول  المالیـــة  األســـواق 
للتوعيـــة  موحـــد  برنامـــج  اســـتعراض 
الماليـــة  األســـواق  فـــي  باالســـتثمار 
بـــدول المجلـــس إضافـــة إلى ذلك 
تمت الموافقة على عقد برنامج 
تدريبـــي للمختصين باإلعام 
والتوعية في هيئات أسواق 

المال.  
إضافة إلى ذلك، استعرضت اللجنة تقرير نتائج وآثار الحمات 
التوعوية الخليجية المشـــتركة، حملة التوعية الرابعة )حوكمة 
فعالة.. أساس للتنمية المستدامة( التي قامت بها هيئة األوراق 
الماليـــة والســـلع باإلمـــارات العربيـــة المتحدة وحملـــة التوعية 
الخامســـة )اختـــار االســـتثمار الصـــح( التـــي قـــام بهـــا مصـــرف 
البحرين المركـــزي، واعتمدت الخطة التفصيليـــة للهيئة العامة 
لســـوق المـــال بســـلطة عمان حـــول الحملة التوعوية السادســـة 
المتعلقة بتوعية طلبة المدارس والجامعات والمرأة والشـــباب 

في كل ما يخص االستثمار باألسواق المالية.

برنامج للتوعية باالستثمار في األسواق المالية وتدريب إلعالميي أسواق المال
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علي الفردان

أمل الحامد

لتسهيل عملية 
دخول الطلبة 

للجامعة
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إقبال كبير على عرض الصيانة الدورية بـ “التسهيالت”
ـــر ـــا أو 5 آالف كيلومت ـــزام كل 90 يوم ـــد االلت ـــدة عن ـــيارة جدي ـــح س ـــة رب فرص

التســـهيالت  شـــركة  زبائـــن  أشـــاد 
للســـيارات الوكيـــل والمـــوزع الحصري 
مملكـــة  فـــي   ”GAC Motor“ لعالمـــة 
البحرين بالعروض الحصرية والمميزة 

لزبائنها. 
وأعلنت الشركة عن عرضها الترويجي 
بداية هذا الشـــهر الجـــاري، وهو عبارة 
عن فرصة ربح ســـيارة جديدة للزبائن 
الملتزميـــن بالصيانـــة الدوريـــة كل 90 
يومـــا أو 5 آالف كلـــم، وذلـــك احتفـــاء 
بالصيانـــة  الملتزميـــن  بزبائنهـــا  منهـــا 
الدوريـــة في مراكز الخدمـــة المعتمدة 

في مملكة البحرين. 
العالقـــات  مديـــر  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
العامـــة والتســـويق أحمد غـــزوان “إنه 
مـــن دواعـــي ســـرورنا أن نشـــهد هـــذه 
علـــى  للغايـــة  اإليجابيـــة  االســـتجابة 
حملتنـــا من قبل العمالء الذين حرصوا 
علـــى االســـتفادة مـــن هـــذه العـــروض 
المذهلـــة والمتاحـــة لفتـــرة محـــدودة، 
إذ ُتعـــد الصيانة الدورية أمًرا أساســـًيا 
للحصـــول علـــى أفضـــل أداء للســـيارة، 
لذلـــك فقـــد أطلقنا هـــذه الحملـــة لنوفر 
جميـــع خدمـــات مـــا بعـــد البيع بأســـعار 
مناســـبة ومنـــح عمالئنـــا فرصـــة للفوز 
بسيارة “GAC GA4” جديدة كلًيا، وإن 
اإلقبـــال الكبيـــر مـــن قبـــل عمالئنا على 
هـــذه الحملـــة يدل على وعيهـــم الكبير 
بالدور الفاعل والمهم للصيانة الدورية 
فـــي المحافظـــة على ســـالمة الســـيارة 
وإطالـــة عمر المحـــرك”. وأضاف ترجع 
أهمية الصيانة الدورية للســـيارات في 

أنهـــا تجعـــل ســـيارتك دائمـــا فـــي حالة 
فنيـــة وميكانيكيـــة ســـليمة، وتســـاهم 
فـــي حمايـــة األجـــزاء المتحركـــة مـــن 
سرعة التآكل أو التلف وتقليل احتمال 
األداء  نتيجـــة  المروريـــة  الحـــوادث 
المنخفض للسيارة واإلقالل من أعمال 

اإلصـــالح، مـــا يجنـــب مالـــك الســـيارة 
عمليـــات الصيانة غيـــر المتوقعة؛ نظرا 
ألن االطمئنـــان علـــى أجـــزاء الســـيارة 

باستمرار يقي سائقها من المفاجآت. 
ودعا غـــزوان زبائن الشـــركة إلى حجز 
مواعيد الصيانة عبر المنصات المتعدد 

التـــي وفرتهـــا الشـــركة ومنهـــا تطبيـــق 
المباشـــر  االتصـــال  أو  “الواتســـاب” 
الموقـــع  زيـــارة  أو   17734001 علـــى 
أو   ،)www.tac.com.bh( اإللكترونـــي 
عـــن طريق تطبيق شـــركة التســـهيالت 

للسيارات للهواتف الذكية.

ٔاحمد غزوان

ذكــر رئيــس جمعيــة رجــال األعمال البحرينيــة أحمد عبدهللا بن هندي، أمــس، أن الجمعية 
بصــدد دراســة الفــرص فــي جمهورية بنغالديش الشــعبية فــي مجال األغذيــة والمنتجات 

الزراعية؛ استجابة وتلبية لألمن الغذائي لمملكة البحرين. 

بنغالديـــش  جمهوريـــة  أن  هنـــدي  بـــن  وأوضـــح 
زراعيـــة  أراٍض  ولديهـــا  واســـع  بلـــد  الشـــعبية 
خصبـــة يمكـــن أن يســـتفيد منها القطـــاع الخاص 
البحرينـــي فـــي إقامـــة مشـــروعات زراعية؛ لســـد 
حاجـــة البحرين فـــي المواد الغذائيـــة مثلما هناك 
رجال أعمال بحرينيون مســـتثمرون في عدد من 
البلدان األخرى ويجلبون منتجاتهم إلى المملكة. 
عالمـــات  أيضـــا  هنـــاك  أن  هنـــدي  بـــن  وأضـــاف 
تجاريـــة عالميـــة فـــي مجـــال المالبـــس وغيرهـــا 
فـــي بنغالديـــش يمكـــن أن تفتتـــح لها أفـــرع في 
البحريـــن، وبالتالـــي تكون قد ســـاهمت الجمعية 

في جذب رؤوس أموال أجنبية للمملكة.
وكان بـــن هنـــدي يـــرد على أســـئلة “البالد” بشـــأن 
المنتـــدى االســـتثماري الذي تعتـــزم جمعية رجال 
األعمـــال البحرينية تنظيمه بالتعاون مع ســـفارة 

جمهورية بنغالديش الشـــعبية لـــدى المملكة يوم 
األحـــد 3 أكتوبـــر المقبـــل، تحت عنـــوان “الفرص 
االستثمارية في قطاع المواد الغذائية” بمشاركة 
كبرى الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة العاملة 
فـــي مجـــال األغذيـــة والمشـــروبات والمنتجـــات 
الزراعية واألســـماك فـــي كال البلديـــن الصديقين 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وبلـــغ حجـــم التبادل التجـــاري بيـــن البحرين في 
العـــام 2020 نحو 26.4 مليون دوالر، مشـــدًدا بن 
هندي “على ضرورة دعم جميع المساعي الهادفة 
لالرتقاء بحجـــم التعاون االقتصادي واســـتغالل 
الفرص االســـتثمارية فـــي العديد مـــن القطاعات 

الواعدة كاألمن الغذائي”.
وتابـــع رئيس جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
أن هنـــاك تجـــارا مـــن بنغالديـــش مقيمـــون فـــي 

المملكـــة يمكـــن االســـتفادة منهـــم فـــي تطويـــر 
وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. 
وتتضمـــن الجلســـة االفتتاحية للمنتـــدى المزمع 
إقامتـــه كلمات ترحيبية لكل مـــن رئيس جمعية 
رجـــال األعمـــال البحرينيـــة، أحمـــد عبـــدهللا بـــن 
هندي وسفير جمهورية بنغالديش الشعبية لدى 
المملكـــة محمد نذر اإلســـالم. وفي هذا الســـياق 
أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينية 
أن الهـــدف مـــن إقامـــة المنتـــدى هـــو التعريـــف 
بالمؤسســـات والشـــركات العاملـــة فـــي القطـــاع 
الزراعي وقطـــاع المواد الغذائية في بنغالديش؛ 
مـــن أجل مّد جســـور التواصل بينها مع نظيراتها 
فـــي مملكـــة البحريـــن وخلـــق شـــراكات تجارية 
والتشـــبيك بيـــن أصحـــاب األعمـــال البحرينيين 
مـــع قطـــاع األعمـــال فـــي بنغالديـــش في ســـبيل 
استكشاف الفرص االستثمارية المتاحة وتعزيز 
االســـتثمارات فـــي مجال األمـــن الغذائي بمملكة 

البحرين.
ودعـــت جمعية رجـــال األعمـــال البحرينية جميع 
رجـــال األعمـــال والمؤسســـات التجاريـــة العاملة 

فـــي قطـــاع المـــواد الغذائيـــة إلـــى المبـــادرة 
بالتســـجيل والمشـــاركة في هـــذا المنتدى 
االســـتثمارية  الفـــرص  مـــن  واالســـتفادة 

التي سيتم طرحها ومناقشتها والمقترحات 
التي من شـــأنها تعزيز الروابط التجارية بين 

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بنغالديـــش 
الشعبية من خالل التواصل مع الجمعية 

على البريد اإللكتروني
.)bbma.bh@gmail.com(

بن هندي لـ “^”: تعاون مع بنغالديش لألمن الغذائي البحريني

السنابس - الغرفة

اســـتقبل رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ســـمير ناس، صبـــاح أمـــس الثالثاء ببيـــت التجار، 
مارغريـــت  األميركيـــة  الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم 
نـــاردي، يرافقهـــا المســـؤول االقتصـــادي بالســـفارة 
األميركيـــة فـــي البحرين رايان فلـــوري. وأكد ناس 
متانة العالقات التجارية واالستثمارية بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية، مشـــيًدا 
باتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الموقعـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن منـــذ 15 عاًما، والتي ســـاهمت بشـــكل 

مباشـــر في مضاعفة حجم التجارة البينية، إذ تعد 
هـــذه االتفاقيـــة جزءا من سلســـلة مـــن االتفاقيات 
التجاريـــة واالســـتثمارية التـــي ترتبـــط بهـــا مملكة 
البحريـــن بالمجتمـــع العالمـــي وتهـــدف إلـــى تقديم 

المحفزات لزيادة التجارة واألعمال. 
وأثنـــى رئيس الغرفة على العالقـــات المميزة  التي 
مملكـــة البحريـــن بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
على الصعيدين التجاري والصناعي، مؤكًدا أهمية 
التعـــاون بيـــن البلديـــن والتركيز على المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والحـــرص علـــى مواصلـــة 
تعزيـــز هـــذه العالقات بمـــا يفتح آفـــاق أرحب في 

مســـاراتها المختلفة ويحقق التطلعات المشـــتركة، 
وذلـــك عبر االســـتفادة من اتفاقية التجـــارة الحرة 
التـــي كانت البحرين من أوائل الدول التي وقعتها 
مـــع  الواليـــات المتحـــدة األميركية. وأشـــار رئيس 
الغرفـــة إلى أن التجـــارة اإللكترونية شـــهدت نمًوا 
ملحوًظـــا حســـب المؤشـــرات االقتصاديـــة خـــالل 
الربع األول من العام الجاري، إذ إن جائحة كورونا 
دفعت بالمســـتهلكين وأصحاب األعمال إلى إعادة 
النظر باستخدام التكنولوجيا في إنجاز معامالتهم 
التجاريـــة عبـــر الوســـائل والبرامـــج والتطبيقـــات 
والمنصات اإللكترونية الحديثة؛ من أجل سالســـة 

العمـــل وضمان اســـتمراريته. بدورهـــا أثنت القائم 
بأعمال الســـفارة األميركية، علـــى الجهود واألدوار 
البـــارزة التـــي تقوم بهـــا غرفة البحرين في ســـبيل 
تعزيـــز وتنميـــة التعـــاون االقتصادي مـــع الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، مشـــيدة فـــي الوقـــت ذاتـــه 

بأجـــواء التعايش والتطور الذي تتميز به البحرين 
والذي يحفز المســـتثمر األجنبي باالســـتثمار فيها، 
مؤكـــدة أهمية التنســـيق المشـــترك لتحقيق كل ما 
يخـــدم تطور المصالح االقتصادية المشـــتركة بين 

مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية.

اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا ضاعفت حجم التجارة البينية
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ناس مستقبال القائم بأعمال السفارة األميركية

ــس ــال المالبـ ــة بمجـ ــة عالميـ ــات تجاريـ ــروع لعالمـ ــتقطاب فـ ــرك السـ ــة... وتحـ ــأراٍض زراعيـ ــز بـ تتميـ
عزوز علي

أحمد بن هندي

الصيانة الدورية تجعل السيارات في حالة فنية وميكانيكية سليمة

المنامة - التنمية االقتصادية

تكنولوجيـــز”،  “ســـباير  نجحـــت 
وهي منصـــة الخدمـــات المصرفية 
المفتوحـــة التابعـــة لمنصـــة “أيـــون 
ديجيتال”، في تجربة إطالق خدمة 
التطبيقـــات  برمجـــة  فـــي  جديـــدة 
الماليـــة “API” ضمن البيئة الرقابية 
التجريبيـــة فـــي البحرين. ســـتتخذ 
“ســـباير تكنولوجيـــز” مـــن البحرين 
مقـــًرا ألعمالهـــا وللوصول ألســـواق 
منطقة الشـــرق األوســـط إجمااًل، إذ 
تحظى بشـــراكة مع شركة حلول الـ 

“فنتيك” الكندية “سالت إيدج”.
وقـــال العضـــو المنتـــدب لــــ “ســـباير 
“لقـــد  ناظـــم  أشـــعر  تكنولوجيـــز” 
ســـاهم نجاح الخدمـــات المصرفية 
الطريقـــة  تغييـــر  فـــي  المفتوحـــة 
التـــي تؤدي بها البنوك ومؤسســـات 

التكنولوجيـــا الماليـــة أعمالها، إذ إن 
االقتصـــاد المفتـــوح ســـيبرز لجميع 
التـــي  المزايـــا  والزبائـــن  الشـــركات 

ستوفرها مثل هذه الخدمات”.
مـــن جهتها، قالت المديـــر التنفيذي 
الســـتقطاب االســـتثمارات بمجلس 
التنميـــة االقتصادية دالل بوحجي 
التنميـــة  مجلـــس  فـــي  “يســـرنا 
)ســـباير(  نهنـــئ  أن  االقتصاديـــة 
علـــى مـــا حققتـــه مـــن تقـــدم واعد، 
والســـتفادتها مما تنعم به البحرين 
مـــن بيئة تشـــريعية داعمـــة تواكب 
مـــن  جعـــل  التطـــورات  مختلـــف 
البحرين الدولة األولى في المنطقة 
الخدمـــات  لجلـــب  تســـعى  التـــي 
المصرفيـــة المفتوحـــة والدفع نحو 
إنشاء نظام مصرفي مفتوح قوي”.

إطالق خدمة جديدة في برمجة 
التطبيقات المالية

أعلنت شـــركة السيارات األوروبية، 
الوكيل الحصـــري والموزع المعتمد 
لســـيارات “MINI” في البحرين عن 
إطـــالق حملة جديدة كلًيا بالتعاون 
مع كريدي مكس، بطاقات االئتمان 
التابعـــة لبنك البحرين والكويت، إذ 
يمكـــن للعمـــالء االســـتمتاع بفائدة 
0 % لمـــدة 6 أشـــهر علـــى عـــدد من 
الخدمات والسلع يبلغ الحد األقصى 
لمبلغ الشـــراء لـــكل معاملـــة 1,000 
دينـــار، في حيـــن أن الحد األدنى ال 
يقـــل عـــن 100 دينار. لذلـــك، يمكن 
للعمالء االستفادة من عرض تمديد 
األكسســـوارات،  وشـــراء  الضمـــان، 

وقطـــع الغيـــار، وخدمـــات الطـــالء، 
على ســـبيل المثال. وفي تعليق له، 
قال المدير العام لشـــركة السيارات 
مكجولدريـــك  ديفيـــد  األوروبيـــة 
“يســـعدنا أن نعلـــن عن شـــراكتنا مع 
بطاقـــات كريـــدي مكـــس، لنعبر عن 
عمالئنـــا  تجـــاه  المســـتمر  التزامنـــا 
المخلصين”. وأضاف “تسعى شركة 
باســـتمرار  األوروبيـــة  الســـيارات 
لتنفيـــذ مبـــادرات جديـــدة تضمـــن 
ونحـــن  ورضاهـــم،  العمـــالء  راحـــة 
الحملـــة  هـــذه  أن  مـــن  ثقـــة  علـــى 
ستحظى بترحيب كبير في السوق 

البحرينية”.

“السيارات األوروبية”: فائدة 0 % 
للخدمات والمنتجات

أشعر ناظم  دالل بوحجي 

https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724213.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724212.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724214.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/finance/724215.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4719/cars/724135.html
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التغييرالسعر 0.2080.000 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية

السنة الثالثة عشرة - العدد 4719 
األربعاء 

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443

أقيم مســاء أمس مؤتمر شــركة “أبل” للكشــف عن الجيل الجديد من منتجاتها، وبث المؤتمر افتراضيا 
من مقر الشركة في كاليفورنيا.

وكشـــفت الشـــركة عـــن سلســـلة هواتفهـــا الجديـــدة 
“آيفون 13”، التي شـــملت تحســـين جـــودة الكاميرا 
 ،”OLED“ وســـطوع الشاشـــة بدقـــة أفضـــل بشاشـــة

وذلك لإلصدارين “آيفون mini 13” و “آيفون 13”.
iPho�“ و ”iPhone13 “ومـــن أبـــرز مواصفات جهـــاز 

ne13mini” وجـــود معالـــج “A15”، ومقاومته للماء 
واألتربة بمعيار “iP68”، وسيكون الهاتف متوافرا بـ 

5 ألوان، فيما سيكون حساس 
الوجه أصغر من “آيفون 

أكثر  12”، والشاشـــة 
سطوعا 

 ”iPhone13mini“ بنحـــو 28 %، وســـتكون بطاريـــة
.”iPhone12mini“ أطول بنحو ساعة ونصف عن

وبعـــد نهايـــة المؤتمـــر، تواصلـــت “البالد” مـــع محمد 
جعفـــر باقـــر مـــن محـــالت بيـــور فـــون فـــي مدينـــة 
عيســـى لالستفســـار منه عن موعد وصول اإلصدار 
الجديـــد من الجهاز للبحرين ومبلغ بيعه. وقال باقر 
للصحيفـــة “الهاتف المنتظر ســـيصل مـــع نهاية العام 
الجـــاري للبحريـــن أو قبل ذلك 
ســـعر  وســـيبلغ  بقليـــل، 
دينـــارا   420 الهاتـــف 
ألدنى فئـــة، ويصل 
دينـــارا   650 إلـــى 

ألعلى فئة”.
هنـــاك  أن  وأكـــد 
زيـــادة في أســـعار 
المنتجـــات  هـــذه 
وعلـــى  الجديـــدة 
الهاتـــف  رأســـها 
13” بنحو  “آيفـــون 
200 دينـــار ألعلـــى 

فئة.
أن  إلـــى  ولفـــت 
هذه األســـعار غير 
ولكـــن  رســـمية، 
من المتوقع ذلك 
تأكيـــدات  بعـــد 
الوكيـــل  مـــن 

المحلي.

أحـــدث إصـــدار يصـــل البحريـــن مـــع نهايـــة العـــام

سعر “آيفون” الجديد يصل لـ 650 دينارا

طارق البحار

التغييرالسعر 0.003 -0.050 دوالر
شركة اإلثمار القابضة

التغييرالسعر 0.90+0.898 دوالر
البنك األهلي المتحد

التغييرالسعر 0.29+0.702 دينار
المنيوم البحرين

التغييرالسعر 0.17+0.586 دينار
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية

أظهرت أرقام رسمية أن احتياطي العمالت األجنبية لدى مصرف البحرين 
المركــزي، ســجل أعلــى مســتوى لــه منــذ العــام 2014 في مؤشــر قــوي على 

قدرة المملكة على دعم الدينار البحريني وتلبية المتطلبات االستيراد.

العمـــالت األجنبيـــة  وبلـــغ إجمالـــي 
بحوزة مصـــرف البحريـــن المركزي 
بنهاية شهر يوليو الماضي ما يعادل 
1.5 مليـــار دينـــار )نحـــو 4 مليـــارات 
دوالر(، وهو يعادل ضعف المســـجل 
مـــع بدايـــة العـــام والتـــي كانت في 

حدود 732 مليون دينار.
وجـــاءت األرقـــام مواكبة لتحســـن 
كبير في الحســـاب الجـــاري لمملكة 
البحريـــن والذي أظهـــر فائًضا ألول 

مرة منذ سنوات عدة.
الرئيـــس  المـــورد  النفـــط  ويعتبـــر 

للعمـــالت الصعبـــة فـــي البـــالد، إلى 
جانـــب منتجـــات أولويـــة للتصدير 
مثـــل البتروكمياويـــات واأللمنيـــوم 
فـــي  الصناعـــة،  مـــن  وغيرهـــا 
معظـــم  البحريـــن  تســـتورد   حيـــن 
احتياجاتهـــا األساســـية مـــن خارج 

البالد.
المحلليـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
المالييـــن المعتمديـــن فـــي البحرين 
“البـــالد”  الموالنـــي لصحيفـــة  علـــي 
إنـــه مـــن الضـــروري أن تكـــون لـــدى 
الحكومات احتياطـــي من العمالت 

الرئيســـة لدعم العملية االقتصادية 
والمدفوعـــات على مســـتوى الدول 

حتى تتم بصورة اعتيادية.
وأشـــار إلى أن االحتياطي يكتسب 
أهميـــة إضافيـــة خصوصـــا للـــدول 

التـــي تتبـــع سياســـة صـــرف ثابتـــة 
للعملة الوطنية لديها، فاالحتياطي 
ضـــروري لمواصلـــة المحافظة على 

سياســـة ســـعر الصـــرف عـــن طريق 
اســـتخدام االحتياطـــات فـــي دعـــم 

سعر العملة.

االحتياطـــي  ارتفـــاع  أن  وأكـــد 
األجنبي يعطي مؤشـــرا إيجابيا عن 
أداء االقتصـــاد عموًمـــا والثقـــة في 

االقتصاد البحريني.
وفـــي معـــرض رده علـــى ســـؤال ما 
إذا كانت تحســـن رقـــم االحتياطي 
والحســـاب الجـــاري ينعكـــس علـــى 
االئتمـــان،  وكاالت  تصنيفـــات 
أشـــار االقتصـــادي إلـــى أن وكاالت 
التنصيـــف تنظـــر إلـــى العديـــد مـــن 
األمور، مشـــيرا إلـــى المواصلة بجد 
على تطبيـــق خطة التـــوازن المالي 
والســـيطرة علـــى الديـــن العـــام إلى 
جانـــب التطور فـــي الميزان الجاري 
واالحتياطات األجنبية وغيرها من 
العناصر ستعزز نظرة هذه الوكاالت 

لالقتصاد.

ــر إيجابـــي ــارات دوالر بخزينـــة “المركـــزي”... ورئيـــس “المحلليـــن” لــــ “^”: مؤشـ 4 مليـ

تحـــدث عـــن انتعـــــاش قطــــــاع الضيافـــة وبـــدء مرحلـــة التعافـــي

احتياطـــي العمــالت الصعبــة في أعلـى مستـــوى

أوضـــح رئيس مجلـــس إدارة مجموعة فنادق 
الخليـــج فـــاروق المؤيـــد، التـــي تمتلـــك وتدير 
عـــددا مـــن المرافـــق واألصـــول الفندقيـــة فـــي 
طلبـــت  المجموعـــة  أن  وخارجهـــا  البحريـــن 
موافقة المساهمين لتصفية سجلين تجاريين 
لشـــركتين تابعتين للمجموعة؛ ألنهما لم يعمال 

بهما من األساس، وال توجد حاجة لهما.
وأشـــار المؤيد في رده على استفســـارات 

المســـاهمين  دعـــوة  ســـبب  بشـــأن  “البـــالد”  لــــ 
ضمـــن  الشـــركتين  تصفيـــة  علـــى  للموافقـــة 
الجمعية العمومية العامة العادية التي ستعقد 
الشـــهر المقبـــل، أن الشـــركتين لـــم تـــزاوال أيـــة 
أعمـــال، وحســـب متطلبـــات الســـجل التجاري 
فإنـــه يجـــب أن يكون هناك موازنة للشـــركتين 
ومـــع عـــدم وجود أيـــة أعمال، فـــإن المجموعة 
ارتـــأت عـــدم الحاجـــة لهمـــا، وإلغاءهمـــا. وأكد 
المؤيـــد أنه ال تأثير على إلغاء الشـــركتين على 

أعمال المجموعة.

وكان مجلـــس إدارة مجموعة فنـــادق الخليج 
قد دعا المســـاهمين لحضـــور اجتماع الجمعية 
العامـــة العاديـــة الـــذي تقـــرر عقده يـــوم األحد 
الموافـــق 3 أكتوبر 2021 بفندق الخليج، وفي 
حـــال عدم توافر النصاب القانوني الالزم لعقد 
هذا االجتماع، فسوف يعقد اجتماع آخر بديل 

لهذا االجتماع في 10 أكتوبر 2021.
ويشـــمل البنود المطروحة للمناقشة، الموافقة 
على تصفية الســـجالت التالية: شركة الخليج 
”هوســـبيتاليتي  و  )ذ.م.م(،  الفنـــادق  إلدارة 

رسورســـيز” )ذ.م.م(، كما تشـــمل البنود اختيار 
أعضاء مجلس إدارة لألعوام الثالثة المقبلة. 

أمـــا بشـــأن انتخابـــات مجلـــس إدارة مجموعة 
فنـــادق الخليـــج التـــي ســـتتم فـــي يـــوم عقـــد 
واألســـماء  العاديـــة،  العموميـــة  الجمعيـــة 
المرشحة لشغل مقاعد المجلس، فأشار المؤيد 
إلى أن الباب مفتوح للترشح لعضوية مجلس 
اإلدارة، وذلك حتى اليوم األربعاء الموافق 15 

من الشهر الجاري.

المؤيد لـ “               ”: تصفية سجلين لـ “فنادق الخليج” لعدم الحاجة لهما

علي الفردان

علي الفردان

علي الموالني
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