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انضمـــت مملكـــة البحريـــن حديثا إلى 
المجموعة “B”، بحســـب مؤشر البنك 
التحـــول  فـــي  العالـــم  ألداء  الدولـــي 
الرقمـــي. وأصبحـــت عمليـــة التحـــول 
الرقمي اليوم ضـــرورة حتمية لجميع 
القطاعـــات وبالدرجة األولـــى القطاع 
الحكومـــي، إذ إنهـــا تلعـــب دوًرا مهًمـــا 
فـــي رســـم السياســـات الحكومية في 
دول العالـــم وتعتبـــر مقياســـا لطريقة 
الجديـــدة  الفـــرص  مـــع  تعاطيهـــا 

والتحديات الطارئة.

 ”B“ البحرين بالقائمة
بمؤشر البنك الدولي 

للتحول الرقمي

مكّب نفايات جديد بعسكر للمخلفات التجارية والبلدية
دعت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني )شـــؤون البلديات( 
تصميـــم  مشـــروع  إلنشـــاء  المقاوليـــن 

وإنشاء وتشغيل مدفن نفايات هندسي 
جديد في مملكة البحرين.

وسيشـــمل نطاق األعمـــال التحقيق في 
الموقـــع، إعـــداد الموقـــع، بطانـــة الموقع، 
والرشـــح  الغـــاز  جمـــع  أنظمـــة  تركيـــب 

والترميـــم  الموقـــع  وصيانـــة  وتشـــغيل 
النهائي.

وســـيخضع المشـــاركون الراغبـــون فـــي 
الفـــوز بالعقـــد لعمليـــة التأهيل المســـبق 
لشـــركات المقاوالت الهندســـية المحلية 

أو الدوليـــة المنفـــردة أو المتحـــدة ذات 
وإنشـــاء  أعمـــال تصميـــم  فـــي  الخبـــرة 
للتخلـــص  النفايـــات  مكـــب  وتشـــغيل 
مـــن المخلفـــات التجاريـــة والبلديـــة في 

البحرين.

أتـــاح إلغاء شـــرط المعاملة بالمثـــل والذي أصدرته الحكومـــة التركية العام 
2012 فيمـــا يتعلـــق بتملـــك األجانب عقـــارات فـــي تركيا، لمواطنـــي الدول 
العربية، منذ ذلك الوقت، تملك العقارات ســـواء بهدف االستثمار أو السكن 
وكان لمواطنـــي الخليـــج الصـــدارة في االســـتثمار العقاري فـــي الجمهورية 
التركية. وبالنســـبة للبحرين، يقول الخبير العقـــاري ناصر األهلي “في العام 
2019 صرح الســـفير التركي بالبحريـــن أن عدد البحرينيين الذين يمتلكون 
عقـــارات بتركيـــا يزيد عن 500 مواطن بحريني، وحســـب متوســـط أســـعار 
الشـــقق والفيالت في تركيا والتي تتراوح بين 80 إلى 70 ألف دينار، يصل 
حجم تملك البحرينيين في تركيا من 55 إلى 60 مليون دينار، موزعة بين 

التملك بغرض االستثمار أو السكن”.

60 مليون دينار حجم تملك 
البحرينيين للعقارات في تركيا

)١٤(
)١٦(

قـــال النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الشـــورى جمـــال فخـــرو إن مقاطعـــة 
الشـــروط  ووضـــع  االنتخابـــات 
ألي  حلـــوال  ينتـــج  ال  للمشـــاركة 
مشـــكلة، وإنمـــا ســـيؤدي إلـــى تراجع 
الديمقراطيـــة كما هو حاصل في كل 

أنحاء العالم.
أو  نجـــاح  عـــن  المســـؤول  أن  ورأى 
فشـــل الديمقراطيـــة فـــي أي بلـــد هو 
الخيـــار،  يملـــك حـــق  الـــذي  الشـــعب 
فالمقاطعة ليســـت حال، بل المشاركة 

هي األساس.
ضمـــن  مشـــاركته  أثنـــاء  وأشـــار، 
التجمـــع  نظمهـــا  التـــي  النـــدوة 
القومـــي الديمقراطـــي عبـــر الفضـــاء 
اإللكترونـــي، إلى أن البحرين تحظى 
بامتالكها ســـلطة تشـــريعية تعبر عن 

رغبـــة  أي  فيهـــا، وأن  المواطـــن  رأي 
تكـــون  ال  وطنـــي  حـــوار  ألي  جـــادة 
االنتخابـــات،  فـــي  بالمشـــاركة  إال 
داخـــل  مـــن  حـــوار  ألي  والتأســـيس 

الرســـمية،  الدســـتورية  المؤسســـة 
وضمـــن األطر الدســـتورية المتعارف 

عليها.
وذكـــر أن البحرين تحظـــى بامتالكها 

رأي  عـــن  تعبـــر  تشـــريعية  ســـلطة 
المواطن فيها، وأن أي رغبة جادة ألي 
حـــوار وطني ال تكون إال بالمشـــاركة 
والتأســـيس  االنتخابـــات،  فـــي 
المؤسســـة  داخـــل  مـــن  حـــوار  ألي 
الدســـتورية الرســـمية، وضمن األطر 
الدســـتورية المتعـــارف عليهـــا. وأكد 
أن من الخطأ التقليل مما حققناه من 
العمل الديمقراطي في البحرين، كما 
أن مـــن الخطأ فـــي الوقت نفســـه أن 
نقـــول إننا وصلنا إلى تجربة متميزة، 
بـــل إننا نمـــر بظروف متغيـــرة أحيانا 
إيجابية وأحيانا سلبية، إال أن الواقع 
يقـــول إن الديمقراطية في البحرين 
حققت تقدما كبيـــرا على مدى الـ 20 
ســـنة الماضية مقارنة بكثير من دول 

العالم.

ال حوار إال تحت قبة البرلمان... و“المقاطعة” طريقها مسدود
فخــرو: مــن الخطأ التقليل ممــا حققته المســيرة الديمقراطية بالبحرين

جمال فخرو
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المحرق يستضيف العهد اللبناني قارًياأعطاب الصرف الصحي بالمحرق ال تضمدها “الجبائر”
لم تعد الجبائر التي تتوسل  «

بها إدارة الصرف الصحي بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني قادرة على 
تثبيت أعطاب شبكة الصرف 

الصحي بمجمع 208 في 
المحرق.

يخوض ممثل المملكة فريق  «
المحرق عند 6:15 من مساء 

اإلثنين مباراة أمام فريق العهد 
اللبناني، على استاد الشيخ علي 

بن محمد آل خليفة، ضمن نصف 
نهائي منطقة غرب آسيا في كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 2021.

أعلنت وزارة الصحة عن نقل جميع الخدمات التي يتم تقديمها بمركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الخاصـــة بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( بـــدًءا مـــن اليوم )اإلثنين(، إذ ســـيتم نقل المركز الطبـــي الذي يقدم خدمات 
الرعايـــة الصحية األوليـــة والثانوية للحاالت القائمة والخاضعـــة للعزل المنزلي 
إلـــى مستشـــفى البحريـــن الدولي، في حين ســـيتم نقل التطعيمـــات من قاعات 
مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض إلى مجمع ســـترة التجاري، بما يتماشـــى مع 

مستجدات مسارات التصدي للفيروس.

إغالق “المعارض” وتحويل 
خدماته لـ “البحرين الدولي”

المنامة - وزارة الصحة
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سيدعلي المحافظة

المحرر االقتصادي

جاللته أجرى مع السيسي 
مباحثات تناولت العالقات 

والمستجدات

جاللة الملك

هبة محسن هبة محسن



المنامة - المجلس األعلى للقضاء

برئاسة مملكة البحرين، عقد رؤساء 
بـــدول  والتمييـــز  العليـــا  المحاكـــم 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربـــي عبـــر االتصال المرئـــي اللقاء 
الدوري السابع، إذ ترأس نائب رئيس 
رئيـــس  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
محكمـــة التمييـــز المستشـــار عبدهللا 
البوعينيـــن صبـــاح أمـــس االجتمـــاع 
مملكـــة  ممثـــل  بحضـــور  الـــدوري 
التمييـــز  محكمـــة  وكيـــل  البحريـــن 
رئيس التفتيـــش القضائي بالمجلس 
األعلى للقضـــاء القاضي عبدالرحمن 
المعال.  وأعرب البوعينين عن فخره 
االفتتاحيـــة  كلمتـــه  فـــي  واعتـــزازه 
فـــي  القضائيـــة  األنظمـــة  لجهوزيـــة 
واســـتيعاب  الجائحـــة  مـــع  التعامـــل 
الناتجـــة  والتحديـــات  اإلشـــكاالت 
عنهـــا وتحويـــل التحدي إلـــى فرصة 
وتســـهيالت  خدمـــات  تقديـــم  فـــي 
لمســـتخدمي مرفق القضـــاء حتى ال 
تتأثر حقوقهـــم ومصالحهـــم وأهمها 
حق الوصـــول لمرفق القضاء، وتبني 
مبـــدأ الموازنـــة بيـــن حفـــظ حقـــوق 
المتقاضين بالوصـــول لصرح العدالة 
وبين حفظ صحة جميع مستخدمي 
االســـتعداد  فـــكان  القضـــاء،  مرفـــق 
التقني والتحول اإللكتروني وتقديم 
الخدمـــات اإللكترونيـــة ابتـــداء مـــن 

رفـــع الدعوى ودفع الرســـوم وتقديم 
الحكـــم  بصـــدور  انتهـــاء  المذكـــرات 
وتسليمه لألطراف أسهم في تحقيق 

األهداف المنشودة. 
عـــدد  مناقشـــة  االجتمـــاع  وتنـــاول 
من المحـــاور المطروحـــة في جدول 
النظـــام  مشـــروع  منهـــا  األعمـــال 
العليـــا  للمحاكـــم  )الموحـــد  القانـــون 
التعـــاون(  مجلـــس  لـــدول  والتمييـــز 
ومقترح مملكة البحرين بشأن تقنية 
االصطناعـــي  والـــذكاء  المعلومـــات 
لعمـــل المحاكـــم، ومقتـــرح دولة قطر 
بشـــأن التجارب العملية في المحاكم 
بـــدول مجلـــس التعـــاون للتعامل مع 
كورونـــا  لجائحـــة  العالميـــة  األزمـــة 
)كوفيـــد 19(، بجانب مقترح األوراق 
العلميـــة على هامش أعمال اللقاءات 
العليـــا  المحاكـــم  لرؤســـاء  الدوريـــة 
ومســـاعدو  نـــواب  ورفـــع  التمييـــز. 
رؤســـاء المحاكم العليا والتمييز في 
اجتماعهم الســـادس 5 سبتمبر 2021 
توصية بشأن مقترح مملكة البحرين 
الخـــاص بتقنية المعلومـــات والذكاء 
االصطناعـــي لعمـــل المحاكـــم بإقامة 
مؤتمـــر بعنـــوان “تقنيـــة المعلومـــات 
والـــذكاء االصطناعي لعمل المحاكم” 
في جنـــاح مجلس التعـــاون بمعرض 

اكسبو الدولي دبي.

تعزيز التنسيق الخليجي المشترك بالمجال القضائي

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
شكر رئيس اإلكوادور

ــاهــــل الــــبــــاد صــاحــب  تـــلـــقـــى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
اإلكــوادور  جمهورية  رئيس  من 
ــو  ــرمــــو الســ ــيــ ــ ــي ــة جــ ــ ــق ــ ــدي ــصــ ــ ال
برقية  على  رًدا  وذلــك  ميندوثا، 
جالته  بــهــا  بــعــث  الــتــي  التهنئة 
استقال  ذكـــرى  بمناسبة  إلــيــه 

جمهورية اإلكوادور.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان 
شكر رئيس منغوليا
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن مـــن رئيس 
جمهوريـــة منغوليـــا الصديقة أوخنا خوريلســـوخ، 
وذلـــك رًدا علـــى برقيتـــي التهنئـــة التـــي بعـــث بها 
الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة  إليـــه  جاللتـــه وســـموه 

لجمهورية منغوليا.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

خالد بن عبداهلل: العالقات الثنائية مع الهند راسخة وممتدة
الســـفير الهنـــدي: أبنـــاء الجاليـــة يلقـــون كل رعايـــة فـــي البحريـــن

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
ما وصلـــت إليه العالقـــات البحرينية 
الهندية من رســـوخ وتميـــز، هو نتاج 
شـــراكة تاريخية ممتدة في مختلف 
علـــى  متبـــادل  وحـــرص  المجـــاالت، 
تطويـــر وتنميـــة تلـــك العالقـــات مـــن 
خـــالل فتـــح آفـــاق جديـــدة للتعـــاون 
الثنائي بما يعـــود بالخير والنفع على 

البلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه، صبـــاح أمس 
فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبية، ســـفير 
جمهوريـــة الهند المعتمـــد لدى مملكة 
شريفاســـتاف،  بيـــوش  البحريـــن 
الهنـــدي، متمنًيـــا  بالســـفير  إذ رحـــب 
مهمتـــه  أداء  فـــي  التوفيـــق  لـــه 

الدبلوماسية.
ه نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء،  ونـــوَّ
أثناء اللقاء بدور الجالية الهندية في 
عملية التنمية التي تشهدها المملكة، 
التجاريـــة  المجـــاالت  فـــي  الســـيما 

أبنـــاء  أن  موضًحـــا  واالســـتثمارية، 
الجاليـــة يلقـــون كل ترحيـــب ورعاية 
في مملكة البحرين نظير إسهاماتهم 

المقدرة من قبل الجميع.
وجرى أثناء اللقاء اســـتعراض أوجه 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 

على صعيـــد جهود التصدي لفيروس 
كورونـــا، وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات 
ذات االهتمام المشـــترك. مـــن جانبه، 
عـــن  شريفاســـتاف  الســـفير  أعـــرب 
ظـــل  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  شـــكره 
وتعزيـــز  بتطويـــر  قيادتهـــا  اهتمـــام 

العالقـــات المشـــتركة مـــع جمهوريـــة 
الهنـــد، مؤكـــًدا حرصـــه علـــى البنـــاء 
الدفـــع  لمواصلـــة  تحقـــق  مـــا  علـــى 
بهـــذه العالقـــات نحو مـــا يفضي إلى 
مزيـــد مـــن االزدهار والتقـــدم للبلدين 

والشعبين الصديقين.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

“المواكب الحسينية بالعاصمة”: نقدر دور “الداخلية” في تنظيم عاشوراء
ـــع ـــة المجتم ـــاهم بحماي ـــة س ـــراءات االحترازي ـــد باإلج ـــة: التقي ـــر الداخلي وزي

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
أعضاء هيئة المواكب الحســـينية 
بحضـــور  العاصمـــة،  بمحافظـــة 
ومحافـــظ  العـــام،  األمـــن  رئيـــس 
العاصمـــة، والمديـــر العـــام لإلدارة 

العامة لإلعالم والثقافة األمنية.
ورحـــب الوزيـــر بأعضـــاء الهيئـــة، 
الذيـــن أعربوا في بداية اللقاء عن 
خالـــص الشـــكر واالمتنـــان لعاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، على 
الرعاية الملكية الســـامية لموســـم 
عاشـــوراء، مثمنين دعـــم ومتابعة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ودور ســـموه في 
توفيـــر مقومـــات النجـــاح لموســـم 

عاشوراء.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب الوزير عن 
الطيبـــة  البـــادرة  بهـــذه  اعتـــزازه 

ألعضاء هيئة المواكب الحســـينية 
بمحافظة العاصمة وما تحمله من 
معان مشـــكورة، مثمنـــا دور الهيئة 
عاشـــوراء،  موســـم  تنظيـــم  فـــي 
دور  مـــن  أعضاؤهـــا  أبـــداه  ومـــا 
إيجابي في مجـــال تعزيز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية لمكافحة 
جائحـــة كورونـــا، األمـــر الـــذي كان 
المحافظـــة  فـــي  األثـــر  بالـــغ  لـــه 
علـــى معـــدل الحـــاالت القائمة في 
مـــن  البحريـــن  حققتـــه  مـــا  إطـــار 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  متميـــز  إنجـــاز 

ومـــن منطلـــق الحـــرص علـــى أمن 
وسالمة المجتمع، مشيدا بااللتزام 
والتعاون الذي أبداه رؤساء المآتم 
والقائمـــون عليهـــا ومرتادوها في 

التقيد باإلجراءات االحترازية.
وعبـــر الوزير عن شـــكره لمحافظة 
فـــي  المحافـــظ  ودور  العاصمـــة، 
علـــى  والعمـــل  التواصـــل  تعزيـــز 
تذليل العقبـــات، معربا عن تقديره 
لـــدور ومســـاهمة رجـــال األمن من 
الضبـــاط وضباط الصـــف واألفراد 

في إنجاح موسم عاشوراء.

وأعـــرب أعضـــاء هيئـــة المواكـــب 
الحسينية عن شكرهم وتقديرهم 
لوزير الداخلية، على نجاح موسم 
عاشوراء، مثمنين توجيهات وزير 
الداخلية بتقديم جميع التسهيالت 
إلقامـــة شـــعائر عاشـــوراء، والعمل 
العامـــة  الســـالمة  تعزيـــز  علـــى 
الضوابـــط  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 

واإلجراءات االحترازية.
عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  وتـــم خـــالل 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

إعادة تشكيل “االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت”
ــس الـــــــــــــوزراء ــ ــ ــي ــ ــ ــب رئ ــ ــ ــائ ــ ــ ــو ن ــ ــمـ ــ بـــــــقـــــــرار مـــــــن سـ

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة قرار رقم )48( لســنة 2021 بإعادة تشــكيل اللجنة االستشارية 
لإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي هيئة جــودة التعليــم والتدريب، جاء 

فيه:

المادة األولى
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــالت فـــي هيئـــة جـــودة 
الرئيـــس  برئاســـة  والتدريـــب  التعليـــم 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 

وعضوية كل من:
1 - مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف 

ممثالً عن جهاز الخدمة المدنية

2 - محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــوا عـــن 
الجامعات الحكومية

3 - مديـــر عام معهـــد البحرين للتدريب 
ممثالً عن وزارة التربية والتعليم

4 - مدير إدارة البحث العلمي ممثالً عن 
مجلس التعليم العالي

5 - نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــوا عـــن 
المعاهد الخاصة

6 - مدير إدارة شـــؤون المعاهد المهنية 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عـــن  ممثـــالً 

االجتماعية

7 - ســـمير عبدالكريم العتوم عضوا عن 
الجامعات الخاصة

8 - ياســـر عبدالرحيـــم العباســـي عضوا 
عن القطاع الخاص

أعضـــاء  أول خمســـة  تعييـــن   ويكـــون 
لمدة أربع ســـنوات، ويكون تعيين باقي 

األعضاء لمدة ثالث سنوات. 

المادة الثانية
علـــى وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
جـــودة  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
التعليـــم والتدريب – تنفيذ هـــذا القرار، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صدوره، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفع سفير مملكة البحرين في لندن، الشيخ 
فـــواز بـــن محمـــد آل خليفة، أســـمى آيات 
الته اني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة؛ بمناســـبة اعتماد المملكة المتحدة 
لشـــهادات التطعيـــم البحرينيـــة وتســـهيل 
إجـــراءات الســـفر للقادميـــن مـــن مملكـــة 
البحرين إلـــى المملكة المتحدة، معرًبا عن 
اعتـــزازه بنتائـــج الجهود الوطنيـــة بقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
التـــي وضعت مملكـــة البحريـــن من ضمن 
الـــدول المتقدمة في االســـتجابة العالمية 
للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وعبر 
الشيخ فواز عن العرفان والتقدير للجهود 
الجبـــارة التي ُتبذل من قبل جميع أعضاء 
فريق البحرين في مختلف الجهات، التي 

أســـهمت في دعم جميـــع الجهود للتصدي 
لفيروس كورونا ضمن المنظومة الصحية 
المجتمـــع  وعـــي  جانـــب  إلـــى  المتكاملـــة 
والتزامـــه باإلجـــراءات االحترازية المعلن 
عنهـــا، منوها بالـــدور الذي تبذله الســـفارة 
البريطانيـــة فـــي مملكة البحريـــن ودورها 
فـــي التنســـيق بيـــن الجهـــود الوطنيـــة مع 

الحكومة البريطانية.

فواز بن محمد يهنئ جاللة الملك باعتماد شهادات التطعيم ببريطانيا

الشيخ فواز بن محمد

 سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مملكة 
البحريـــن البالغ لما تضمنـــه القرار الصادر 
عـــن البرلمـــان األوروبـــي مـــن ادعـــاءات 
مغلوطـــة بشـــأن دولـــة اإلمـــارات العربية 
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت  المتحـــدة. 
أن قـــرار البرلمـــان األوروبـــي اســـتند إلى 
معلومـــات غيـــر صحيحـــة ويفتقـــد إلـــى 
المصداقيـــة، ويتنافى مع ما حققته دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة من 
إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية 
والحفـــاظ علـــى حقـــوق اإلنســـان وتعزيز 
مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة 
الكريمـــة لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 

ينـــص  بمـــا  منهـــا  التزامـــا  أرضهـــا  علـــى 
عليـــه دســـتور دولـــة اإلمـــارات وقوانينها 

الوطنية.
اإلمـــارات  دولـــة  ســـجل  أن  أكـــدت  كمـــا 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة فـــي التعامل 
اإلنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم 
المســـاواة والعدالة وعدم التمييز ســـجل 
ناصـــع تدل عليـــه المكانـــة الرفيعـــة التي 
تحتلهـــا دولـــة اإلمـــارات فـــي المؤشـــرات 
العالميـــة، وتصنيفها ضمـــن دول )التنمية 
البشرية العالية للغاية( في مؤشر التنمية 
البشـــرية التابـــع لبرنامج األمـــم المتحدة 

اإلنمائي.

“الخارجية”: قرار البرلمان األوروبي بشأن 
اإلمارات بني على ادعاءات مغلوطة
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للترجمـــة 
مـــن  ســـبتمبر   30 يوافـــق  الـــذي 
البحريـــن  هيئـــة  تنظـــم  عـــام،  كل 
مـــع  بالتعـــاون  واآلثـــار  للثقافـــة 
جامعة البحرين ورشـــة “أساسيات 
الترجمـــة” بمقـــر المكتبـــة الخليفية 
فـــي مدينـــة المحـــرق وذلـــك يومي 
28 29- سبتمبر 2021م بتقديم من 
ضيـــاء الجالهمة، )أســـتاذ مســـاعد 
ورئيـــس  الترجمـــة  دراســـات  فـــي 
قســـم اللغة اإلنجليزيـــة وآدابها في 
البحريـــن(،  بجامعـــة  اآلداب  كليـــة 

المترجميـــن  الورشـــة  وتســـتهدف 
واالختصاصييـــن باللغة اإلنجليزية 
وآدابها الساعين إلى تعزيز مهارات 

الترجمة وطرائق استخدامها. 
تعقد الورشـــة في الفترة المســـائية 
مـــن 6 حتـــى 8، ويمكـــن للراغبيـــن 
التطعيـــم  علـــى  الحاصليـــن  مـــن 
والمتعافيـــن من فايـــروس كورونا، 
من عمر 18 سنة فما فوق التسجيل 
المسبق لحضور الورشة عبر الموقع 
اإللكتروني لهيئـــة البحرين للثقافة 

.www.culture.gov.bh واآلثار

تنظيم ورشة عن “أساسيات الترجمة”

تكريــــم الفائزيــــن بمســــابقـــة فـــــن الفضــــاء
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
الفضاء أســـماء الفائزين في التحدي 
اإلبداعي الـــذي طرحته الهيئة لطلبة 
تتـــراوح  الذيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
أعمارهـــم بين 7 و12 عاًمـــا بالتعاون 
 ،”Clever Play“ مؤسســـة  مـــع 
وبحســـب نتائج التقييم التي شـــارك 
فيها نخبة من الفنانين والمختصين، 
جـــاءت الطالبة دانة الصفـــار بالمركز 
الثالث والطالب علي خنجي بالمركز 
الثاني والمركز األول كان من نصيب 
الطالبـــة حـــب المســـقطي، إذ تفوقوا 
علـــى أكثـــر من 40 مشـــارًكا آخر ممن 
تأهلـــت أعمالهم للمرحلة النهائية في 
تحدي مســـابقة الفن الفضائي، وهي 
مســـابقة فنية يستشـــرف من خاللها 
تصـــور الطلبـــة للنشـــاط البشـــري في 

الفضـــاء والتطبيقات المثيـــرة لعلوم 
الفضاء.

الفائـــزة  الفنيـــة  المشـــاركات  مثلـــت 
الرغبة الستكشاف الفضاء وعكست 
طمـــوح الشـــباب وخيالهـــم المبـــدع، 
وشـــهدت المســـابقة التـــي كانت عبر 
للفـــن  متنوعـــة  عـــروض  اإلنترنـــت 
الفضائـــي تظهر عجائـــب الكون الذي 

أبدعه الخالق القدير سبحانه.
مـــن  هدايـــا  علـــى  الفائـــزون  حصـــل 
“STEM” إضافة إلـــى هدايا تذكارية 
مـــن الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء. 
والمهم أنهم اكتســـبوا الثقة النفســـية 
الفريـــدة  اإلبداعيـــة  قدرتهـــم  فـــي 
تخيلـــه  يمكنهـــم  مـــا  بـــأن  واإليمـــان 

يستحق السعي لتحقيقه.
قـــال  الفعاليـــة  هـــذه  نجـــاح  وعمـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 

العســـيري  محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم 
“أهنـــئ الفائزيـــن على عملهـــم الرائع، 
وأود أيًضـــا أن أشـــكر كل مـــن أرســـل 
يتطلـــب  ال  األمـــر  ألن  مشـــاركته؛ 
اإلبداع فحسب، بل الشجاعة إلظهار 
عملهـــم ليـــراه العالم. نأمـــل أن يظلوا 
على مســـار تحقيـــق أحالمهم بنفس 
الحمـــاس. ونؤكـــد أن الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء ســـتقدم دعمهـــا دائًما 
تجعـــل  التـــي  التعليميـــة  للمبـــادرات 

من طلبة مملكـــة البحرين أكثر قدرة 
علـــى المســـاهمة في مجـــاالت علوم 
المستقبل. األمر الذي يشعر باالرتياح 
هـــي الطريقـــة التـــي يســـتجيب بهـــا 
األطفـــال والشـــباب لجهـــود الترويج 
لعلـــوم الفضـــاء وكيـــف لهـــا أن تكون 

مصدرا مثيرا للفضول وملهما”.
ولمشـــاهدة األعمـــال الفنيـــة الخاصة 
الفضائـــي ومواكبـــة  الفـــن  بمســـابقة 
آخر المســـتجدات بشـــأن المسابقات 
المقبلـــة  الخاصـــة  واألحـــداث 
المســـتوحاة من الفضاء، يمكن زيارة 
التواصـــل عبـــر  أو   )NSSA.gov.bh(
حساب اإلنســـتغرام )@nssa_bh( أو 
التواصل مع الشريك )STEM( للهيئة 
الفضـــاء، مؤسســـة  لعلـــوم  الوطنيـــة 
للتعليـــم والتدريـــب )@ بلـــي  كليفـــر 

.)clever.play

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

العسيري: تحفيز 
الطلبة للمساهمة 
في مجاالت علوم 

المستقبل

كارتر: البحرين استحوذت على نصف حصة الخليج من “تجارة اللؤلؤ”
بلغــــــت الــذروة أواخـــــــر القـــرن التـــاســـع عشــــــر خصــوصـــا بالمحـــرق

اســـتضاف متحف البحريـــن الوطني، عبر 
تقنيات االتصال المرئي، األربعاء الماضي 
محاضـــرة قدمها روبرت كارتـــر من البعثة 
األثريـــة البريطانية، إذ أكـــد خالل حديثه 
دور موقع مســـار اللؤلـــؤ في حفظ الذاكرة 

االجتماعية الشعبية في مدينة المحرق.
وقـــال كارتـــر إن الدراســـات تشـــير إلى أن 
مهنة صيد اللؤلـــؤ تعود إلى حوالي 7000 
عـــام في منطقة الخليـــج، موضًحا أن أول 
لؤلؤة تم اكتشـــافها في البحرين تعود إلى 
1800 عام قبـــل الميالد، كما صعدت مهنة 
صيـــد اللؤلؤ في عهد حضارة تايلوس في 
المملكـــة ما بيـــن 300 و600 قبـــل الميالد، 
ولتكـــون ذروة هـــذه المهنة فـــي البحرين، 
خصوًصـــا المحـــرق أواخـــر القرن التاســـع 

عشر وحتى بداية القرن العشرين.
وعـــن أهميـــة هـــذه المهنـــة فـــي البحرين، 

أوضـــح كارتر أن 80 % من تجـــارة اللؤلؤ 
كانت من منطقة الخليج، فيما استحوذت 

البحرين على نصف هذه النسبة وحدها.
وأكـــد أن تســـجيل موقـــع “مســـار اللؤلـــؤ: 
شـــاهد على اقتصاد جزيـــرة” في المحرق 

لمنظمـــة  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة  علـــى 
اليونيسكو يساهم في سرد حكاية ازدهار 
هـــذه المهنـــة العريقـــة التـــي أثـــرت الحياة 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافية في 
المدينة. وتطرق إلى أجزاء المســـار بداية 

مـــن الهيـــرات الثالثـــة وصـــواًل إلـــى قلعـــة 
بوماهر التي وجدت فيها مكتشفات أثرية 
مـــن حقب زمنية مختلفـــة، وحتى المباني 
الرئيـــس  الـــزوار  16 ومركـــز  الــــ  التراثيـــة 
وغيرهـــا مـــن مالمـــح المســـار كالســـاحات 
العامة. وتستمر سلسلة المحاضرات حتى 
نهاية شـــهر ســـبتمبر الجاري، إذ تستضيف 
خبراء ومتخصصين من البعثات التنقيب 
البريطانيـــة  وهـــي  والمحليـــة  العالميـــة 
واليابانيـــة  والفرنســـية  والدنماركيـــة 
يقـــدم  ســـبتمبر   22 فيـــوم  والبحرينيـــة. 
الباحـــث مصطفى ســـلمان من فريق اآلثار 
البحرينـــي محاضرة عن نتائـــج التنقيبات 
األثريـــة في التـــل األثـــري بمزرعة عبدهللا 
جمعـــة فـــي مقابـــة. وختـــام المحاضـــرات 
ســـيكون يوم 29 سبتمبر مع ماساشي آبي 
مـــن البعثـــة األثريـــة اليابانيـــة، إذ يتحدث 

عن مشروع وادي السيل األثري.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 - العدد 4724

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تلقتهـــا  واســـعة  إيجابيـــة  أصـــداء 
جميـــع  فـــي  الحكوميـــة  المـــدارس 
المناطـــق مـــن قبـــل أوليـــاء األمـــور 
المجتمـــع  وشـــرائح  خصوصـــا، 
علـــى  وركـــزت  عموًمـــا،  األخـــرى 
اســـتقبال  تنظيـــم  بحســـن  اإلشـــادة 
طلبـــة الحضـــور الفعلي منـــذ الصباح 
الباكر، واإلجراءات السلسة الدقيقة 
والشـــاملة لتفاصيل اليوم الدراســـي 
جـــرس  قـــرع  وحتـــى  بدايتـــه  منـــذ 
الحصـــص  وتقديـــم  االنصـــراف، 
وســـائل  مـــن  وغيرهـــا  االفتراضيـــة 
تعليمية رقمية لطلبة التعّلم عن بعد.
وفي هذا الســـياق، تلقت مدرســـة أم 
أيمـــن االبتدائيـــة للبنـــات العديد من 
االنطباعـــات الطيبة مـــن قبل أولياء 
األمور؛ بسبب جهودها في احتضان 
الطالبات منـــذ اليوم األول، إذ نفذت 
“مرحًبـــا  بعنـــوان  لتهيئتهـــن  يوًمـــا 
فراشات أم أيمن”، تضمن العديد من 
األنشطة والفعاليات بمشاركة جميع 

أقسام المدرسة. 
ولخلـــق جـــو مـــن المـــرح والتفـــاؤل 
عنـــد  الطالبـــات  لـــدى  والســـعادة 
اســـتقبالهن عنـــد بوابة المدرســـة تم 

تصميم قوس مـــن البالونات المزينة 
يـــوم  لعنـــوان  ترجمـــًة  بالفراشـــات، 
التهيئـــة، إلى جانب الهدايـــا الرمزية 
المتنوعـــة لجميع طالبات المدرســـة، 
واألناشيد الترحيبية بالعام الدراسي 

الجديد.
المدرســـة  أنشـــطة  ضمـــن  ومـــن 
إذاعـــة  تقديـــم  تـــم  وفعاليتهـــا، 
برنامـــج  عبـــر  ترحيبيـــة  افتراضيـــة 
“التيمـــز” تخللتهـــا نصائـــح صحيـــة، 
وقـــام قســـم نظـــام الفصـــل بتقديـــم 
لجميـــع  مباشـــرة  متنوعـــة  برامـــج 
الطالبات مـــن قبل المعلمات، وتهيئة 
افتراضيـــة  بأنشـــطة  الطالبـــات 
الحاســـوب  قســـم  وقـــدم  مختلفـــة، 
ألعاًبـــا إلكترونية تعليميـــة وتربوية، 
االجتماعـــي  اإلرشـــاد  قـــام  كمـــا 
بتعريف الطالبات المســـتجدات على 
مرافـــق المدرســـة مـــع األخـــذ بجميع 
وتهيئـــة  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 
الطالبات نفســـًيا وصحيـــُا لبدء العام 
الدراســـي الجديـــد، فيمـــا قام قســـم 
تكنولوجيا التعليـــم بتهيئة الطالبات 
اســـتخدام  بشـــأن  المســـتجدات 

البرامج واألدوات الرقمية.

انتظام حضور الطالب يحظى بأصداء إيجابية

النعيمي: البحرين ترحب باستقبال الطلبة الخليجيين في جامعاتها
ــة ــداهلل الطبيـ ــك عبـ ــة الملـ ــة بمدينـ ــات التعليميـ ــتعراض الخدمـ اسـ

االجتمـــاع  البحريـــن  مملكـــة  ترأســـت 
الخامـــس للجنة وزراء التربية والتعليم 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، واالجتماع الحادي والعشـــرين 
لـــوزراء التعليم العالـــي والبحث العلمي 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، اللذيـــن عقدا بتقنيـــة االتصال 
التربيـــة  وزراء  بمشـــاركة  المرئـــي، 
العالـــي  التعليـــم  ووزراء  والتعليـــم 
والبحـــث العلمي الخليجييـــن، وحضور 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية نايـــف الحجرف، وعدد 

من المسؤولين. 
وأعـــرب وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
ماجد النعيمي، عن أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير ألصحاب الجاللة والسمو قادة 

دول المجلـــس، لتوجيهاتهـــم الســـديدة 
للدفع بالمســـيرة التعليميـــة نحو المزيد 
بمـــا  مشـــيًدا  والتعـــاون،  التطويـــر  مـــن 
بذلتـــه دول المجلـــس للتصـــدي لجائحة 
كورونـــا “كوفيد 19”، والحد من تأثيرها 
على اســـتدامة الخدمـــات التعليمية في 
تأكيـــًدا  الدراســـية،  المراحـــل  مختلـــف 
علـــى مـــا يحظى بـــه التعليم مـــن عناية 
واهتمـــام وأولويـــة، لدوره الحاســـم في 

بناء وتنمية المجتمعات.
بـــوزراء  الخـــاص  االجتمـــاع  وفـــي 
التربيـــة والتعليم، نوقشـــت خطة العمل 
االســـتراتيجية للتعـــاون المشـــترك فـــي 
مجـــال التعليـــم الفني والمهنـــي، أما في 
اجتمـــاع وزراء التعليـــم العالي والبحث 
العلمي، فقد تم بحث استكمال وزارات 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي باقي 
متطلبات الســـوق الخليجية المشتركة، 

بما في ذلك المســـاواة في تلقي التعليم 
العالـــي، إضافـــًة إلـــى مـــا يتعلـــق بتنقـــل 
الطلبـــة بيـــن الجامعـــات الخليجيـــة، إذ 
أعربـــت مملكـــة البحريـــن عـــن ترحيبها 
فـــي  الخليجييـــن  الطلبـــة  باســـتقبال 
الجامعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، وفًقا 
آلليـــات القبـــول فـــي هـــذه المؤسســـات 
التعليميـــة، مؤكدًة أن جامعـــة البحرين 
البرامـــج  مـــن  المزيـــد  بطـــرح  ســـتقوم 
األكاديميـــة المواكبة للمســـتجدات على 
الصعيـــد العلمـــي، والتـــي يمكـــن للطلبة 

الخليجيين التسجيل فيها. 
وفـــي نهايـــة االجتماع، تم عـــرض فيلم 
نفذتـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم بمملكة 
البحريـــن بالتعـــاون مع جامعـــة الخليج 
العربـــي حـــول ســـير العمـــل فـــي مدينة 
الملك عبدهللا الطبية، وما ســـتقدمه من 

خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية.

وزير التربية والتعليم يترأس االجتماع

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيس 
مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد 
النعيمي أن صدور المرســـوم بقانون 
رقم )17( لســـنة 2021 بتعديل بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم )12( 
لسنة 1986 بإنشـــاء وتنظيم جامعة 
البحريـــن ضمـــن حزمـــة التشـــريعات 
الحـــرص  يعكـــس  األولويـــة  ذات 
البيئـــة  تطويـــر  لمواصلـــة  المســـتمر 
متطلبـــات  يواكـــب  بمـــا  التعليميـــة 
فـــي  ويصـــب  المســـتدامة  التنميـــة 
صالـــح المواطنين، تنفيـــذًا للتوجيه 
الملكي السامي لعاهل البالد صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، إذ أقـــر مجلـــس الـــوزراء 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
حزمة من التشـــريعات ذات األولوية 
وســـيادة  الحقـــوق  صيانـــة  لتعزيـــز 

القانون ومواكبـــة متطلبات التنمية، 
بدراســـتها.  ســـموه  وجـــه  أن  بعـــد 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وأشـــار 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة إلى 
أن التعديـــالت على مرســـوم إنشـــاء 
ســـوف  البحريـــن  جامعـــة  وتنظيـــم 
تســـهم فـــي تطويـــر العمـــل بالجامعة 
لتعزيـــز  المســـتمرة  الجهـــود  ضمـــن 
المســـيرة التعليميـــة بكافـــة مراحلها، 
مؤكـــًدا حرص الجامعـــة على تطوير 
البرامج األكاديمية، وتعزيز الجوانب 
البحثية، وتطبيق أفضل الممارســـات 
العالميـــة، وطـــرح البرامـــج الحديثـــة 
التوجهـــات  مـــع  تتناســـب  التـــي 
أفضـــل  مـــع  بالتعـــاون  المســـتقبلية 
مؤسســـات التعليم العالـــي المتميزة، 
مـــن  المزيـــد  بـــذل  فـــي  واالســـتمرار 
الجهود لالرتقاء بمخرجاتها، بالشكل 
الذي يعود بالنفع على مسيرة التنمية 

الشاملة بمملكة البحرين.

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي أنـــه في إطـــار جهـــود الوزارة 
الستمرارية تمهين كوادرها العاملة في مختلف القطاعات، فقد أعدت مراكز 
مصـــادر التعلـــم للمعلمين خطـــة برامجهـــا التدريبية للعام الدراســـي الجديد 
2021 - 2022، متضمنـــة 250 دورة تدريبيـــة ســـيتم تنفيذهـــا عـــن ُبعـــد في 

مركزي المنامة والمحرق، وذلك لفائدة منتسبي الوزارة بصورة أساسية.
وأضاف الوزير أن الدورات التدريبية المعتمدة ستنفذها الوزارة بالتعاون 
مـــع عدة جهـــات مثل المركـــز اإلقليمـــي لتكنولوجيا المعلومـــات واالتصال 
وجامعـــة الخليـــج العربـــي والمجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، مشـــتملًة على 
موضوعـــات حديثـــة مواكبـــة لمســـتجدات التربيـــة والتعليـــم، إضافة إلى 
تقديـــم دورات لمعلمـــي المـــدارس الخاصة ولمنتســـبي جهـــات أخرى مثل 

وزارة الداخلية.

إخضاع منتسبي “التربية” لـ 250 دورة تدريبيةالنعيمي يشيد بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم جامعة البحرين
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أنـــاب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبـــد الرحمـــن آل خليفة، مديـــر إدارة 
المعلومات والمتابعة بالمحافظة يوســـف 
لوري للمشـــاركة في الحملة التي انطلقت 
بعنوان “تنظيف شواطئ المنامة”، والتي 
العاصمـــة  مشـــروع  إطـــار  ضمـــن  تأتـــي 
الخضـــراء بعـــد اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة المنامـــة مدينـــة صحيـــة؛ تزامًنا 
مـــع اليـــوم العالمـــي “للنظافـــة وتنظيـــف 
18 ســـبتمبر  الـــذي يصـــادف  الشـــواطئ” 
مـــن كل عـــام، وذلـــك بالتعاون مع شـــركة 
ســـيب ماريـــن بالشـــراكة و واتـــر جـــاردن 
ســـيتي وبمشاركة األهالي والمقيمين في 

العاصمة.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف لوري حرص 
المحافظـــة علـــى مواصلة هـــذه الحمالت 
الوطنيـــة البيئيـــة، حرًصا منهـــا على دعم 
مختلـــف المشـــروعات الراميـــة إلى زيادة 
مســـتوى الوعـــي العام بقضايـــا البيئة في 
خصوصـــا،  والعاصمـــة  عمومـــا  المملكـــة 
مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه الحملة تأتـــي إيماًنا 
مـــن المســـؤولية المجتمعية التـــي توليها 

المحافظـــة كل االهتمـــام في ســـبيل رفع 
مستوى النظافة ورعاية البيئة، وتشجيع 
الشراكة المجتمعية ونشر مضامينها بين 
المهتمين وتثقيف الشباب حيال الحفاظ 

على رونق السواحل وتطويرها.
وأشـــاد لوري بالمشاركة الواسعة من قبل 
المتطوعيـــن واألفراد في هـــذه المبادرة، 
والتـــي عكســـت حرصهـــم علـــى االهتمام 
بجمـــال ســـواحلهم وتوفيـــر بيئـــة نظيفة 
وســـليمة للجميع، كما أظهـــرت اهتمامهم 
فـــي إذكاء روح التعـــاون وتعزيـــز مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية وتنمية روح العطاء 
فـــي المجتمع، وأضـــاف أن الســـواحل لها 
مكانة كبيرة لـــدى األهالي وارتباطها منذ 

القدم بمصـــدر رزق األجداد، منوًها كذلك 
على أهميتها كمقصد جاذب لجميع أفراد 
المجتمـــع وكونها متنفًســـا مناســـًبا لجميع 

األنشطة البحرية والترفيهية.
مـــن جهته، قـــال العضو المنتدب لشـــركة 
“سيب مارين” فراس نور الدين إن مملكة 
البحريـــن قدمـــت كثيـــرا، وبالتالـــي فـــإن 
مســـؤوليتنا الرئيســـة مواطنين ومقيمين 
علـــى  الحفـــاظ  هـــي  األرض  هـــذه  علـــى 
الشـــواطئ والمناطـــق الســـاحلية نظيفـــة 
ومرتبة، مقدًما شكره وتقديره لمحافظة 
العاصمة على إطالق ورعاية هذه الحملة 
البيئيـــة، وكذلـــك موجهـــا تقديـــره لجميع 
المســـاهمين والرعـــاة علـــى دعمهـــم فـــي 

نجاح هذه الحملة.
يذكر أن حملة “تنظيف شـــواطئ المنامة” 
تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي 
بأهمية نظافة وحماية البيئة ونشر ثقافة 
المحافظـــة علـــى نظافـــة الشـــواطئ مـــن 
علـــى  بمخاطـــره  والتعريـــف  البالســـتيك 
الحيـــاة البحريـــة وتأثيـــره علـــى الصحـــة 

العامة.

تعــزيــــــز مستــــــوى الوعـــــي العـــــام بقضــايـــــا البيئـــــة
محافظ العاصمة يرعى حملة “تنظيف شواطئ المنامة”

فــي إطــار مواصلــة الجهــود بما يتماشــى مع متطلبات المرحلة الحالية من مســار التعامل مع فيروس كورونــا، أعلنت وزارة الصحة عن نقل 
جميــع الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا بمركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات الخاصة بالتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيــد 19( وذلك 
بــدًءا مــن اليــوم )االثنيــن(، إذ ســيتم نقل المركــز الطبي الذي يقدم خدمــات الرعاية الصحية األوليــة والثانوية للحــاالت القائمة والخاضعة 
للعزل المنزلي إلى مستشــفى البحرين الدولي، في حين ســيتم نقل التطعيمات من قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض إلى مجمع ســترة 

التجاري، وذلك بما يتماشى مع مستجدات مسارات التصدي للفيروس.

وقالت الوزارة إنه تم االنتهاء من تجهيز 
بجميـــع  الدولـــي  البحريـــن  مستشـــفى 
لمعالجـــة  الالزمـــة  الطبيـــة  التجهيـــزات 
ومتابعة الحاالت القائمة الخاضعة للعزل 
المنزلي عنـــد ظهور أعراض تتفاوت بين 
البسيطة والمتوســـطة الشدة، إذ سيضم 
المستشـــفى قســـما للعيـــادات الخارجية 

وقسما لإلقامة القصيرة.
ودعـــت وزارة الصحـــة جميـــع الحـــاالت 
القائمـــة الخفيفة والمتوســـطة الخاضعة 
للعـــزل المنزلـــي والتـــي تحتـــاج للعنايـــة 
الصحية التوجه مباشـــرة إلى مستشفى 
البحريـــن الدولـــي دون الحاجة لالتصال 
التـــام  444، مؤكـــدة االســـتعداد  بالرقـــم 
الســـتقبال وتحويل الحـــاالت القائمة من 

وإلى المستشفى. 

الـــوزارة اســـتمرار خدمـــات  كمـــا أكـــدت 
يوميـــا،  الصحيـــة  بالمراكـــز  التطعيـــم 
والعمل مســـتمر حتى الوصول لألهداف 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  للحملـــة  المنشـــودة 
وأعلـــى  المجتمعيـــة  المناعـــة  وتحقيـــق 

درجات األمن الصحي بمملكة البحرين.
وأضافـــت الـــوزارة أن مملكـــة البحريـــن 
ماضية في تطوير بروتوكوالت التطعيم 
ضمـــن الحملة الوطنية للتطعيم بحســـب 
البروتوكـــوالت العالميـــة المعتمـــدة؛ مـــن 
أجل الحفـــاظ على صحتهم وســـالمتهم 
ضـــد  المناعـــة  اكتســـاب  خـــالل  مـــن 
المســـؤول  بالـــدور  مشـــيدة  الفيـــروس، 
مـــن جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن ممن 
تلقـــى التطعيـــم حفاظـــا علـــى صحتهـــم 
وصحـــة مـــن حولهـــم، منوهة باســـتمرار 

الموقـــع  للتطعيـــم عبـــر  التســـجيل  آليـــة 
اإللكترونـــي المخصص فيـــروس كورونا 
تطبيـــق  أو   )healthalert.gov.bh(
“مجتمـــع واعـــي”، حيـــث يمكـــن االطالع 
على البيانات الخاصة بكل تطعيم والفئة 

المؤهلة ألخذه من قبل الجميع.
ســـتتولى  أنهـــا  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
بعـــد نقل جميع الخدمـــات، عملية تعقيم 
الداخـــل والخـــارج بجميـــع  مـــن  المركـــز 
القاعات والمنطقة المحيطة، كما ســـيتم 
التأكد من كفاءة وسالمة أنظمة التهوية 
الموجودة في القاعـــات وتوفير التعقيم 
الالزم لضمان ســـالمة وأمن مســـتخدمي 
القاعـــات، وفـــق البروتـــوكالت والمعايير 

المعتمدة لذلك.

المنامة - وزارة الصحة

إغالق “المعارض” وتحويل خدماته الطبية لـ “البحرين الدولي”
ــاري” ــجـ ــتـ ــرة الـ ــ ــت ــ ـــ “س ــ ــات ل ــم ــي ــع ــط ــت نـــقـــل ال
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لـــم تعـــد الجبائـــر التي تتوســـل بهـــا إدارة 
الصرف الصحي بوزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني قادرة على 
تثبيـــت أعطـــاب شـــبكة الصـــرف الصحي  
بمجمع 208 في المحرق، وبات اســـتبدال 
“مفاصلها” “من الســـاس للـــراس” هو الحل 
األمثـــل فـــي تقديـــر أهالـــي المنطقـــة لمـــا 

تعانيه من مرض مزمن.
“البالد” جالت برفقة ممثل المنطقة البلدي 
باسم المجدمي في أزقة المجمع الضيقة، 
والتـــي ال تكاد تجد بينها طريقًا مســـتويًا، 
بفعـــل االنخفاضات األرضيـــة الناتجة عن 

تسريبات التمديدات.
فـــي ديســـمبر 2020 أكـــد وزيـــر األشـــغال 
والبلديات عصام خلـــف أن المجمع يعاني 
من مشـــكالت في الشـــبكة، وذلك في رده 
على توصية للمجلس البلدي بشـــأن إعادة 

تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمجمع.
قســـم  مـــع  بالتواصـــل  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
فـــي قطـــاع الصـــرف الصحـــي  الشـــبكات 
تبيـــن أن المجمـــع يعانـــي مـــن مشـــكالت 
في الشـــبكة، وتم تنفيـــذ فحص تلفزيوني 
لبعـــض خطـــوط شـــبكة الصـــرف الصحي 

الرئيسة في المجمع المذكور.
تأهيـــل  إعـــادة  جـــاري  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 

واســـتبدال لعـــدد مـــن الخطـــوط القائمـــة 
المتضـــررة للشـــبكة. الممثل البلدي باســـم 
المجدمـــي نوه بتعـــاون الجهات المختصة 
وســـرعة اســـتجابتها لمعالجة المشـــكالت 
التـــي تطـــرأ علـــى الشـــبكة، وتتســـبب في 
هبـــوط الطريـــق وفيضـــان المجـــاري لدى 

مـــن األحيـــان. ورأى  فـــي كثيـــر  الســـكان 
المجدمي أن السبب وراء تكرر المشكالت 
يعود إلى قدم عمر التمديدات، واالستعانة 
بالوصالت لمعالجة األجزاء المتضررة من 
الشبكة، وهو ما ال يعد حالً جذريًا للمشكلة 
التي تتطلب استبدال التمديدات القديمة 

كاملة بتمديدات حديثة.
وقـــال إن اعتماد الوزارة على آلية الحلول 
المؤقتة تتســـبب في هـــدر األموال، حيث 
إنهـــا ال تقـــدم حـــال حقيقيـــًا ونهائيـــًا يمنع 
تكـــرار المشـــكلة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلى 
تحميل الوزارة تكاليف باهظة على المدى 

البعيـــد. مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر األشـــغال 
والبلديات فـــي رده على توصية للمجلس 
البلدي بشـــأن مستجدات مشـــروع تأهيل 
شـــبكة الصـــرف الصحي بمجمـــع 208، إنه 
تم توصيل المجمع 208 بالمحرق بشـــبكة 
الصـــرف الصحي في الســـنوات الســـابقة، 

وأن الشبكة تخضع للصيانة بشكل دوري، 
بمـــا فـــي ذلـــك اســـتبدال أنابيـــب الصرف 

الصحي كلما دعت الحاجة لذلك.
دراســـة  إعـــداد  حاليـــا  يتـــم  أنـــه  وأردف 
متكاملـــة لمشـــروع إعـــادة تأهيـــل شـــبكة 

الصرف الصحي في المجمع المذكور.

ــتــمــديــدات ال ــدال  ــب ــت ــاس ب ــاج  ــعـ والـ مــجــمــع 208  ــك” شــبــكــة  ــال ــه “ت ــي:  ــدم ــج ــم ال

أعطاب الصرف الصحي بالمحرق ال تضمدها “الجبائر”

جانب من االنخفاضات األرضية عند أحد المنازلباسم المجدمي

هبوط أرضي بأحد الشوارع

محرر الشؤون المحلية

دراسة متكاملة 
لمشروع إعادة 
تأهيل الشبكة 

في المجمع

المنخفضات األرضية 
تغزو األزقة.. ومشكالت 
الشبكة تتسبب بفيضان 

مجاري السكان

خلف: “الشبكة 
تعاني”.. 

وفحصناها 
ا تلفزيونّيً



قــال النائــب األول لرئيــس مجلــس الشــورى جمــال فخرو إن مقاطعــة االنتخابات ووضع الشــروط للمشــاركة ال ينتج 
حلوال ألي مشكلة، وإنما سيؤدي إلى تراجع الديمقراطية، كما هو حاصل في كل أنحاء العالم.

ورأى أن المســـؤول عن نجاح أو فشل 
الديمقراطيـــة فـــي أي بلد هو الشـــعب 
الـــذي يملـــك حـــق الخيـــار، فالمقاطعة 
ليست حال، بل المشاركة هي األساس.

وأشـــار، فـــي أثنـــاء مشـــاركته ضمـــن 
النـــدوة التـــي نظمهـــا التجمـــع القومي 
الديمقراطي عبر الفضاء اإللكتروني، 
إلـــى أن البحريـــن تحظـــى بامتالكهـــا 
رأي  عـــن  تعبـــر  تشـــريعية  ســـلطة 
المواطن فيها، وأن أي رغبة جادة ألي 
حـــوار وطنـــي ال تكون إال بالمشـــاركة 
ألي  والتأســـيس  االنتخابـــات،  فـــي 
حوار من داخل المؤسسة الدستورية 
الرســـمية، وضمـــن األطر الدســـتورية 

المتعارف عليها.
ولفـــت إلى أن البحريـــن تنعم بأوضاع 
متميزة عن الكثير من دول العالم في 
ســـقف حريـــة التعبيـــر، وأن أي رغبـــة 
تتعلق برفع الســـقف أو معالجة بعض 
اآلليـــات أو النواقـــص فـــإن عمل ذلك 

يكون بالمشاركة.
وذكـــر أن البحرين تشـــهد فـــي الوقت 
الراهن عزوفا عن المشاركة في العمل 
السياسي، في حين أن القوانين تكفل 
إنشـــاء الجمعيـــات السياســـية وتتيح 

لها صالحيات واسعة.
وذكر أن تراجع الثقة في الديمقراطية 
يعد مشـــكلة عالمية، وهـــي ال تنحصر 
فـــي البحريـــن، بـــل هـــي حالـــة عالمية 
تبحـــث ســـنويا مـــن اتحـــاد البرلمـــان 
الدولـــي، وهنـــاك دراســـة دوريـــة عـــن 
حـــال الديمقراطيـــة فـــي العالـــم تعـــد 
من مجموعة مـــن األكاديميين، إال أنه 
ولألســـف تصل نتائج الدراسة إلى أن 

وضـــع الديمقراطيـــة في العالم أســـوأ 
من السابق.

وأكد أن من الخطأ التقليل مما حققناه 
من العمل الديمقراطـــي في البحرين، 
كما أن من الخطأ في الوقت نفسه أن 
نقـــول إننا وصلنا إلـــى تجربة متميزة، 
بـــل إننـــا نمر بظـــروف متغيـــرة أحيانا 
إيجابية وأحيانا ســـلبية، إال أن الواقع 
يقـــول إن الديمقراطيـــة فـــي البحرين 
حققـــت تقدمـــا كبيرا على مـــدى الـ 20 
ســـنة الماضية مقارنـــة بكثير من دول 

العالم.
وذكـــر أنه مهمـــا كانت أوضـــاع الحياة 
البرلمانيـــة فـــي العالـــم، ومهما وصلت 
إليه من تراجع؛ إال أن هناك اتفاقا بين 
برلمانـــات العالم على أن الديمقراطية 
ألن  تســـتمر؛  أن  ويجـــب  مطلوبـــة 

منافعها حتما أكثر من مساوئها.
أن  يجـــب  الديمقراطيـــة  إن  وقـــال 
تســـتمر مع العمـــل علـــى تطويرها بما 
يتناســـب مـــع الوضـــع الداخلـــي لـــكل 

دولة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ال يوجد هنـــاك نظام 
ديمقراطـــي مثالـــي ونموذجـــي، فـــكل 

دولة لها نظامها المناسب لها.

وقـــال إنـــه إذا أردنا تشـــكيل برلمانات 
لوجـــود  حاجـــة  هنـــاك  فـــإن  قويـــة، 

جمعيات سياسية فاعلة.

تشابك العالقات

وأشـــار فـــي حديثـــه عـــن العالقـــة بيـــن 
أنـــه  إلـــى  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
ليس هناك نوع من التشـــابك القوي بين 

مجلسي الشـــورى والنواب، وما زال كل 
مجلس يعمل بشكل مستقل، والتواصل 

ال يعدو كونه شخصًيا.
ولفـــت إلـــى أن الديمقراطيـــة ال تختـــزل 
فـــي البرلمان فقـــط، ولكـــن البرلمان يعد 
هـــو المجـــال األوســـع واألرحـــب إلبـــداء 

الرأي والتعبير.
وقـــال إنـــه ليـــس هنـــاك مـــا يمنـــع عضـــو 
البرلمـــان أن يعبر عن رأيه، إذ إن الحرية 
برلمانيـــة  حصانـــة  وهنـــاك  مكفولـــة، 
لألعضاء في إبداء آرائهم، فلم يحاسب 
الماضيـــة  ســـنة  الــــ20  فـــي  عضـــو  أي 
علـــى آراء أو أفـــكار طرحـــت تحـــت قبة 

البرلمان.
وأشار إلى أن على المواطنين المشاركة 

فيما أتيح لهم من خيار المشاركة.
ولفـــت إلـــى أنه قـــد نحتـــاج إلى إنشـــاء 
دمـــج  أو  جديـــدة،  سياســـية  جمعيـــات 
جمعيـــات قائمـــة، فالجمعيـــة السياســـية 
يجـــب أن تكـــون مؤسســـة علـــى أســـس 
وطنية، ال دينية أو طائفية، وما تأســـس 
ســـابقا مـــن جمعيـــات بهـــذا الشـــكل يعد 

خطأ تحملنا نتائجه سابقا.
وقال إن زيادة استياء المجتمع من أداء 
النـــواب يأتـــي نتيجة أن معظـــم النواب 
هم أفراد ال ينتمون لتنظيمات سياســـية 
محاســـبة من قبـــل المجتمـــع، ويقدمون 
وعودا بغرض أن تكون لهم هالة شعبوية 
عنـــد االنتخابـــات ثـــم يتركـــون ناخبيهم 
خـــالل فتـــرة 4 ســـنوات لعل وعســـى أن 
يعـــاد انتخابهـــم، إنما المهـــم أنهم وصلوا 

إلى قبة البرلمان لفترة معينة.
الوعـــي  غيـــاب  أن  إلـــى  وأشـــار 
أســـباب  أبـــرز  أحـــد  هـــو  بالديمقراطيـــة 

تراجـــع البرلمانـــات في العالـــم، حيث إن 
الحديـــث عـــن الديمقراطيـــة ال يكون إال 

بفترة االنتخابات. 
ولفـــت إلى أن من الخطـــأ اعتبار مجلس 
الهتمامـــات  مواكـــب  غيـــر  الشـــورى 
أحـــد  ضـــد  يقـــف  عندمـــا  المجتمـــع 
المشروعات النيابية في صف الحكومة، 
إذ زرع مفهـــوم خاطئ في ذهنية الناس 
وهـــو أن البرلمـــان يجـــب أن يكـــون ضد 
موقـــف الحكومة، في حين أننا نؤكد أن 
نجاح العمل الديمقراطي يتم باستغالل 

السلطتين وتعاونهما.

وأكـــد أن الثقافة البرلمانية في البحرين 
هزيلـــة وضعيفة، وهناك حاجـــة لتوعية 
الشـــباب البحريني بالمقصـــود بالبرلمان 
ومـــا يجـــب أن تكـــون توقعاتهم بشـــأنه، 
مشيًرا إلى أن ثقافة الناس هي ما سيغير 

فهمهم لدور البرلمان في المجتمع.

البرلمان الدولي

وتطـــرق جمال فخـــرو إلى مشـــاركته 
فـــي اجتماعـــات البرلمـــان الدولي وما 
تناولـــه مـــن موضوعـــات، مشـــيرا إلى 
8 % فقـــط مـــن دول العالـــم بهـــا  أن 

دول  وثلثـــي  حقيقيـــة،  ديمقراطيـــة 
العالـــم تراجعـــت الديمقراطيـــة فيهـــا، 
والثقة في الديمقراطيـــة والبرلمانات 
بشـــكل أساســـي انخفضت إلـــى أدنى 

مستوى لها في العامين الماضيين.
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك اتفاقـــا عالميـــا 
علـــى وجـــود مشـــكلة فـــي موضـــوع 
الديمقراطيـــة، وكيـــف يجـــب أن نضع 

حال للديمقراطية في العالم.
وأشار إلى أن الناس هم من يتحملون 
وتراجـــع  تطويـــر  فـــي  المســـؤولية 
الديمقراطيـــة، إذ إنهـــا تنبع من الناس 
مـــن  تراجـــع  فـــأي  النـــاس،  لخدمـــة 
مشـــاركة الناس وقبولهـــم واهتمامهم 
العمـــل  علـــى  حتمـــا  ينعكـــس  ســـوف 
الديمقراطـــي، وهـــذا أمـــر متعلق بكل 

العالم.
وذكر أن فئة الشباب ممن هم في سن 
30 سنة وأقل يشكلون 2.6 من 10 من 
أعضاء البرلمانات في العالم، في حين 
أن الشباب من سن 16 سنة في بعض 
الدول لهم حق االنتخاب والترشـــيح، 
وخفضـــت معظـــم دول أوروبـــا ســـن 
االنتخـــاب والترشـــيح إلـــى 18 ســـنة، 
وهناك مطالبة بين البرلمانات العالمية 
بوضع “كوتا” لضمان وصول الشباب.

وأشـــار إلـــى أن المـــرأة ال تمثـــل أكثـــر 
مـــن 23 % مـــن نســـبة مشـــاركتها في 
برلمانات العالم، وهو ما دفع إلى بروز 
مطالبات بوضع “كوتا” لمشاركة المرأة 

أيضا في البرلمانات.
وقال إن البرلمانات أصبحت مختلفة 
عما كانت عليه قبل 100 عام، ويجب 
علينا في البحرين أن نطور في شـــكل 
البرلمـــان، بالدفع للمشـــاركة الشـــعبية 
في االنتخابات، وتشكيلة البرلمانات، 
فليـــس عيًبـــا أن نطالب بوضـــع “كوتا” 

للشباب والمرأة.

ال حوار إال تحت قبة البرلمان... و“المقاطعة” طريقها مسدود
فخـــرو: توجـــه عالمـــي لوضـــع “كوتـــا” لمشـــاركة المـــرأة والشـــباب فـــي البرلمانـــات

مشاركة مميزة للمرأة بفعاليات “التنمية السياسية” في 2021
 48 % إجمـــالــــــــــي المشــــــاركــــــــات بالبـــــــرامـــــــــج...
و63 % مجمــــــوع عـــــــدد الموظفـــــــات اإلنــــــاث بالمعهـــــــد

أكـــدت األرقـــام الرســـمية الصـــادرة عن 
معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية أن 
مشـــاركة كثيفـــة ومميـــزة للمـــرأة فـــي 
برامـــج وفعاليـــات المعهـــد، وصلت إلى 
48 % مـــن إجمالـــي المشـــاركين، فـــي 
حين بلغت نسبة الشخصيات النسائية 
التـــي تـــم التعـــاون معهـــن فـــي مجـــال 
التدريب والتأليف وتحكيم اإلصدارات 
أكثر مـــن 26 %، فيما بلغ مجموع عدد 
الموظفات اإلناث في المعهد 63 % من 

إجمالي عدد الموظفين.
جاء ذلك فـــي االجتماع العـــادي للجنة 
تكافـــؤ الفـــرص بالمعهـــد، والـــذي عقـــد 

برئاسة المدير التنفيذي لمعهد البحرين 
للتنمية السياســـية رئيس اللجنة إيمان 
فيصل جناحـــي، وبحضور نائب رئيس 
اللجنـــة مريـــم اليامـــي، وعضـــو اللجنة 
محمـــد بوعلي، وأمين ســـر اللجنة أبرار 

خلفان.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــادت إيمان 
التـــي  المتواصلـــة  بالجهـــود  جناحـــي 
يبذلها أعضـــاء اللجنة من أجل تحقيق 
األهـــداف الموضوعـــة وتعزيـــز تكافـــؤ 
فـــي  الموظفيـــن  جميـــع  بيـــن  الفـــرص 
المعهـــد، وضمـــان مراعـــاة احتياجـــات 
المرأة في شـــتى المجاالت، والمساهمة 

في إعـــداد الخطط التـــي تضمن تعزيز 
تكافـــؤ الفرص، وتوعية المـــرأة العاملة 
الدســـتورية  وواجباتهـــا  بحقوقهـــا 

والقانونية.
كمـــا اســـتعرض االجتمـــاع إحصائيـــات 
مشـــاركة المـــرأة فـــي برامـــج وأنشـــطة 
عـــام  مـــن  النصـــف األول  فـــي  المعهـــد 
2021، والتي تشـــكل نقلة نوعية كبيرة 
في سبيل تعزيز تكافؤ الفرص وإتاحة 
الفرصـــة للمـــرأة للمشـــاركة بفعالية في 

أنشطة وبرامج المعهد.
وثمنـــت جناحـــي الـــدور البـــارز والمهم 
الـــذي يقوم به المجلـــس األعلى للمرأة، 

البـــالد رئيســـة  برئاســـة قرينـــة عاهـــل 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، والداعم لمبـــدأ التوازن بين 
الجنســـين وإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة 
فـــي إطـــار تكافؤ الفـــرص فـــي برنامج 
الخطـــة  برامـــج  حســـب  الحكومـــة، 
الوطنيـــة للنهـــوض بالمـــرأة البحرينية، 
بهـــذا  االلتـــزام  علـــى  الدائـــم  وحرصـــه 

المبدأ وتطبيق آلياته. 
وتـــم خـــالل االجتماع بحث ومناقشـــة 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 

األعمال.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

البحرين تنعم بسقف 
عال من حرية التعبير 

وال يصح اختزال 
الديمقراطية في 

البرلمان

العديد من 
المستقلين غايتهم 

الوصول لكرسي 
البرلمان ال تحقيق 

تطلعات الناخبين
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ترأس رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان علي الدرازي، االجتماع الثالث 
لمكتـــب مجلـــس المفوضيـــن، بحضـــور 
نائـــب الرئيـــس رئيـــس لجنـــة الشـــكاوى 
الشـــاعر،  خالـــد  والمتابعـــة  والرصـــد 
والحريـــات  الحقـــوق  لجنـــة  ورئيســـة 
العامـــة فوزيـــة الصالـــح، ورئيـــس لجنة 
زيـــارة أماكـــن االحتجـــاز والمرافق مال 
هللا الحمـــادي، واألمين العام المستشـــار 

أثنـــاء االجتمـــاع  ياســـر شـــاهين. وتـــم 
اعتمـــاد منهجية كتابة التقرير الســـنوي 
التاســـع للمؤسســـة لعـــام 2021، والتـــي 
ســـتتضمن نبذة عن اختصاصات وعمل 
المؤسســـة، والجهود التي قامت بها في 
مجال تعزيـــز وحماية حقوق اإلنســـان، 
إضافـــة إلى مـــا نصت عليه المـــادة رقم 
)21( من قانون إنشـــاء المؤسسة من أن 
يضـــع مجلس المفوضين تقريرا ســـنويا 

“يتضمن قســـما يوضح مســـتوى التقدم 
الحاصـــل فـــي وضـــع حقـــوق اإلنســـان 
فـــي المملكـــة، وما يـــراه مـــن اقتراحات 
وتوصيـــات فـــي نطـــاق اختصاصاتهـــا، 
ويحـــدد معوقات األداء وما تم اعتماده 

من حلول لتفاديها”.
كمـــا تابـــع أعضـــاء المكتـــب عـــددا مـــن 
فيهـــا  تـــم  ومـــا  الســـابقة  المواضيـــع 

واإلجراءات التي اتخذت بشأنها.

“المؤسسة الوطنية” تعتمد منهجية كتابة تقريرها 2021

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  شـــاركت 
واآلثـــار ممثلة بمدير إدارة المســـرح 
فـــي  أمـــس،  بهـــزاد  هانـــي  الوطنـــي 
االجتمـــاع الثاني والخمســـين للجنة 
مجلـــس  لـــدول  العامـــة  الثقافيـــة 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وذلـــك عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
إذ تتـــرأس مملكة البحرين االجتماع 
الـــذي دعت إليه األمانة العامة لدول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
قـــرارات  تنفيـــذ  لمتابعـــة  العربيـــة 
الثقافـــة  لـــوزراء   )24( االجتمـــاع 
بـــدول المجلس. وفي بدايـــة اللقاء، 
رحـــب بهزاد باســـم مملكـــة البحرين 
بجميع المشاركين، متمنيًا أن يجسد 
وزراء  اجتمـــاع  قـــرارات  االجتمـــاع 
الثقافـــة بدول المجلـــس فيما يخص 
البيـــان الختامـــي وإعـــالن الريـــاض 

الصادريـــن عن المجلـــس األعلى في 
دورته 40 واالســـتراتيجية الثقافية 
 2020 التعـــاون  المجلـــس  لـــدول 
االجتمـــاع  إلـــى  إضافـــة   ،20230  -
المشترك بين المسؤولين عن الثقافة 
إلـــى  المجلـــس،  بـــدول  والســـياحة 
جانب القضايا المرتبطة بجهود دول 
المجلـــس لمواجهـــة جائحـــة كورونا، 
الثقافـــي  القطـــاع  علـــى  وتأثيرهـــا 
الســـتكمال  التنســـيق  ومواصلـــة 

مشـــروع مركـــز الترجمـــة والتعريب 
واالهتمـــام باللغة العربيـــة باإلضافة 
إلى مناقشـــة األمـــور المتصلة بفيلم 
تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة الخليجيـــة 
وخطة األنشطة الثقافية المشتركة. 
وتطـــرق االجتماع إلـــى لوائح العمل 
الثقافـــي المشـــترك والتعاون الدولي 
فـــي المجـــال الثقافـــي، إضافـــة إلـــى 
تجـــارب مشـــاركة دول المجلس في 

معارض الكتاب.

مناقشة التعاون الثقافي لدول الخليج
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غانتس: ســنتصرف بحزم إذا حاولت الفصائل في الضفة وغزة رفع رؤوسها

إسرائيل تعتقل آخر سجينين فلسطينيين هربا من “جلبوع”

اعتقلت القوات اإلســـرائيلية أمس 
األحـــد آخـــر ســـجينين مـــن بيـــن 6 
سجناء فلسطينيين كانوا قد فروا 
مـــن ســـجن شـــديد الحراســـة قبل 
نحو أسبوعين في عملية أحرجت 
اإلســـرائيلية  األمنيـــة  المؤسســـة 

ولكنها سرت الفلسطينيين.
وقال مفوض الشرطة اإلسرائيلية 
يعقـــوب شـــبتاي إنـــه تـــم اعتقـــال 
حركـــة  فـــي  العضويـــن  الرجليـــن 
الجهـــاد اإلســـامي قبـــل الفجر من 
منزل في مدينة جنين الفلسطينية 

بالضفة الغربية المحتلة.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الشـــرطة 
اإلســـرائيلية إن الرجلين هما نايف 
كممجي ومناضل يعقوب انفيعات. 
ويقول نادي األسير الفلسطيني إن 
كممجـــي )35 عامـــا( اعتقـــل بالعام 
2006 ويقضى حكما بالسجن مدى 
الحيـــاة فـــي حين اعتقـــل إنفيعات 

)26 عاما( بالعام 2019.
وتم اعتقال األربعة اآلخرين بواقع 
اثنيـــن فـــي كل مـــرة قبـــل أســـبوع 
بالقرب من مدينة الناصرة العربية 
في شمال إسرائيل. وهؤالء الستة 
بقيامهـــم  يشـــتبه  أو  أدينـــوا  إمـــا 
بالتخطيط أو شـــن هجمات دامية 

ضد إسرائيليين.
فلســـطينيين  إن  ســـكان  وقـــال 
فـــي جنيـــن اشـــتبكوا مـــع القـــوات 
اإلســـرائيلية أثناء مداهمة المدينة 
في ســـاعة مبكرة مـــن صباح أمس 
األحد. وقـــال الجيش اإلســـرائيلي 
إن كممجي وإنفيعات استسلما بعد 
أن حاصرتهما القوات اإلســـرائيلية 
كما تم اعتقال فلسطينيين آخرين 

لمساعدتهما.
أن  بيـــان  فـــي  الجيـــش  وأضـــاف 

األربعة ُنقلوا لاستجواب.
وقال الجيش إن فلسطينيين ألقوا 
حجارة ومتفجرات باتجاه القوات 

الرصـــاص  وأطلقـــوا  اإلســـرائيلية 
الحي لدى خروجها من المدينة.

مـــن  فـــوري  تعليـــق  يصـــدر  ولـــم 
الســـلطة الفلسطينية، التي تمارس 
حكمـــا ذاتيـــا محـــدودا فـــي الضفة 
الغربية وتنســـق مع إسرائيل بشأن 
األمـــن فـــي المنطقـــة بينمـــا قالـــت 
إن  الفلســـطينية  حمـــاس  حركـــة 
إعادة اعتقال االسيرين “لن يغّطي 

على حجم االنتصار”.
وقـــال زاهر جبارين، عضو المكتب 
السياســـي للحركـــة، فـــي بيـــان إن 
نجـــاح عملية الفـــرار “وضـــع العدو 
في حجمه الطبيعي ألعوبة يســـخر 
“ملحمـــة  مضيفـــا  الجميـــع”  منهـــا 
نفـــق الحريـــة فـــي ســـجن جلبوع، 
قدمـــت نموذجـــا ُملهما لـــكل أحرار 
الشعب، وأثبتت أن الحقوق ُتنتزع 

انتزاعا”.
آخريـــن  اعتقـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
عـــزم  علـــى  يؤثـــر  “لـــن  أســـيرْين 
علـــى  وإصرارهـــم  الفلســـطينيين 

تحرير األسرى”.
ملـــف  أن  حركتـــه  تأكيـــد  وجـــدد 

“تحرير األسرى اســـتراتيجي، وأن 
قيـــادة المقاومـــة تعمـــل مـــن أجـــل 
إتمـــام صفقـــة تبـــادل، يكـــون مـــن 

ضمنها األسرى السّتة”.
أعضـــاء  الفلســـطينيون  ويعتبـــر 
الذيـــن  المســـلحة  الجماعـــات 
فـــي  أبطـــاال  إســـرائيل  تســـجنهم 
الكفـــاح من أجـــل إقامـــة دولة في 
والقـــدس  وغـــزة  الغربيـــة  الضفـــة 
تعتبرهـــم  حيـــن  فـــي  الشـــرقية 

إسرائيل إرهابيين.
وكان الفلســـطينيون الســـتة الذين 
هربـــوا مـــن الســـجن في الســـادس 
مـــن ســـبتمبر قد حفـــروا حفرة في 
ويقـــول  الســـجن.  فـــي  زنزانتهـــم 
إنهـــم  اإلســـرائيليون  المســـؤولون 
ســـيحققون في أي ثغرات سمحت 

لهم بالفرار.
ونظـــم الفلســـطينيون احتجاجات 
لدعـــم هـــؤالء الرجـــال فـــي أنحاء 
الضفة الغربية والقدس الشـــرقية. 
كمـــا تظاهـــر أعضـــاء مـــن األقليـــة 
العربية في إسرائيل لدعم الرجال 
مـــع التخطيـــط لتنظيـــم مزيـــد من 

االحتجاجات في وقت الحق.
الدفـــاع  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
إن  غانتـــس  بينـــي  اإلســـرائيلي 
تعطيـــل  فـــي  ترغـــب  ال  إســـرائيل 
حيـــاة الفلســـطينيين فـــي الضفـــة 
إذا  لكـــن  غـــزة،  وقطـــاع  الغربيـــة 
حاولـــت المنظمـــات رفـــع رؤوســـها 

“سنتصرف بحزم”.
وتأتـــي تصريحـــات وزيـــر الدفـــاع 
اإلســـرائيلي بالتزامـــن مـــع اإلعان 
عن إلقـــاء القبض فجر األحد، على 
آخر أســـيرين من إجمالي 6 أســـرى 
فلســـطينيين كانـــوا قـــد فـــروا مـــن 
سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

وقالـــت حركـــة الجهـــاد اإلســـامي 
إن  األحـــد،  اليـــوم  الفلســـطينية 
مســـتمرة،  تـــزال  مـــا  “المعركـــة 
والحســـاب لن يغلق بعد، ولن يغلق 
إال برحيـــل العدو عن كل شـــبر من 

أرضنا”.
“األجنحـــة  الحركـــة  دعـــت  كمـــا 
البقـــاء  إلـــى  للمقاومـــة  العســـكرية 
في حال استنفار وجهوزية عالية، 

للذود عن األسرى األبطال”.

القدس المحتلة - وكاالت

تم اعتقال 4 سجناء بواقع اثنين في كل مرة قبل أسبوع بالقرب من مدينة الناصرة

دبي - العربية.نت

أدانـــت الســـفارة األميركية فـــي اليمن أمس األحد إعدام جماعـــة الحوثي لـ 9 
مدنيين في صنعاء يوم السبت ووصفته بالعمل “الشائن”.

ونقلت السفارة عن كاثي ويستلي القائمة بأعمال السفير قولها في رسالة إن 
سلطات الحوثيين أعدمتهم “بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من 

التعذيب واالنتهاكات”.
وأضافت ويستلي في الرسالة “كان أحد الذين تم إعدامهم قاصرا. هذا العمل 
الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق اإلنسان األساسية”.

وأشارت إلى أن تنفيذ اإلعدام يأتي بعد أيام فقط من هجوم الحوثيين على 
ميناء المخا التجاري، مؤكدة ضرورة وقف ما أطلقت عليه وصف “الهمجية”.

وفـــي وقـــت ســـابق، أفاد متحـــدث باســـم األمين العـــام لألمم المتحـــدة أمس 
األحد أن األمين العام أنطونيو غوتيريش يأسف بشدة لقيام جماعة الحوثي 

بإعدام 9 أشخاص بينهم قاصر.
وأشـــار المتحدث ســـتيفان دوجاريك في بيان إلـــى أن غوتيريش يدين بقوة 
األفعـــال الحوثية التي قال إنها جاءت نتيجة “إجراءات قضائية ال يبدو أنها 

استوفت متطلبات المحاكمة العادلة”.

إعدام الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر عمل “همجي”

عواصم ـ وكاالت

قالـــت وزيـــرة الخارجيـــة البريطانية 
الجديـــدة ليـــز تروس في مقال نشـــر 
األمنـــي  االتفـــاق  إن  األحـــد،  أمـــس 
مـــع  بادهـــا  أبرمتـــه  الـــذي  الجديـــد 
أســـتراليا والواليـــات المتحدة يبرهن 
فـــي  “للتصلـــب”  اســـتعدادها  علـــى 

الدفاع عن مصالحها.
إذ  فرنســـا،  االتفـــاق  هـــذا  وأغضـــب 
تخلـــت كانبيـــرا عن صفقـــة بمليارات 
الدوالرات لشـــراء غواصات فرنسية 
وأبرمـــت صفقـــة بديلة مـــع بريطانيا 

والواليات المتحدة. 
وأزعـــج ذلـــك االتفـــاق أيًضـــا الصيـــن 

القوة الكبرى الصاعدة في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي.

تـــروس  ليـــز  وأضافـــت 
أن االتفـــاق يبـــرز أيًضـــا 
التـــزام بريطانيـــا باألمن 

واالســـتقرار فـــي منطقـــة 

المحيطين الهندي والهادي.
الـــوزراء  رئيـــس  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
األســـترالي سكوت موريسون، أمس، 
إلـــى مخاوف جديـــة وعميقة راودت 
أســـتراليا حيال الغواصات الفرنسية، 
وذلـــك في الوقت الذي مـــا زالت فيه 
صفقة جديدة مـــع الواليات المتحدة 
دبلوماســـية  أزمـــة  تثيـــر  وبريطانيـــا 

متعددة الجنسيات.
وقـــال موريســـون للصحافييـــن فـــي 
ســـيدني “أعتقد أنه كان لديهم جميع 
األســـباب ليعرفـــوا أن مخاوف جّدية 
اإلمكانـــات  بـــأن  راودتنـــا  وعميقـــة 
التـــي تملكهـــا غواصـــات مـــن فئـــة 
أتـــاك لـــن تتوافق مـــع مصالحنا 
وأوضحنـــا  االســـتراتيجية، 
بشـــكل تـــام أننـــا ســـنّتخذ 
علـــى  مبنيـــا  قـــرارا 

مصلحتنا الوطنية”.

لندن ستتشدد في الدفاع عن مصالحها

كابل ـ وكاالت

ُقتل مدنيان وُأصيـــب أحد عناصر حركة 
“طالبـــان” فـــي تفجيـــر بمدينة جـــال أباد 

شرقي أفغانستان، أمس األحد.
وقـــال شـــاهد عيـــان لوكالة “ســـبوتنيك”: 
“لقي مدنيـــان مصرعهما وأصيب مســـلح 
مـــن طالبـــان فـــي انفجـــار بمدينـــة جـــال 
آبـــاد”، موضحا أنه “وقـــع االنفجار بالقرب 
بالمنطقـــة  كابـــل  حافـــات  محطـــة  مـــن 
الثانية فـــي جال أباد”. ووقـــع انفجاران 
فـــي واليـــة ننغرهار، شـــرقي أفغانســـتان، 
يوم الســـبت، أســـفرا عـــن مقتـــل مدنيين 
اثنيـــن، وإصابة 19 آخريـــن. وذكر مصدر 
محلـــي، أنـــه “وقـــع انفجـــاران فـــي والية 
ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي في كل 
مـــن الدائـــرة 6 والدائـــرة 8 أعقبـــه إطاق 
نـــار من قبـــل طالبان”. وقال شـــهود عيان 
إن 3 تفجيرات اســـتهدفت مركبات تابعة 
لطالبـــان فـــي مدينة جـــال أبـــاد عاصمة 
 3 مقتـــل  عـــن  أســـفرت  ننغرهـــار،  واليـــة 
أشـــخاص على األقل وإصابـــة 20 آخرين 

بجـــروح. ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها 
الفـــور، لكـــن أصابـــع  عـــن الهجـــوم علـــى 
االتهـــام تشـــير إلـــى تنظيـــم داعـــش الذي 
ينشـــط شـــرقي الباد. إلى ذلـــك، تجمعت 
مجموعة من الناشـــطات األفغانيات أمام 
مبنى وزارة شـــؤون المرأة السابقة بكابل 
)التـــي ألغتها طالبان(، مطالبات بممارســـة 
حقوقهـــن، بحســـب مـــا أفـــادت بـــه قنـــاة 
“طلوع نيوز” التلفزيونية المحلية. وقالت 

القنـــاة على حســـابها فـــي تويتر “تجمعت 
نشيطات حقوق المرأة أمام وزارة شؤون 
المـــرأة الســـابقة في كابل، التـــي لم تدرج 
فـــي قائمة الوزارات التي أعلنتها حكومة 
طالبـــان المؤقتة”. وأفادت وســـائل إعام 
أفغانية في وقت سابق أن حركة طالبان 
ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان 
واســـتبدلت بها “وزارة الدعوة واإلرشـــاد 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

ناشطات أفغانيات يحتشدن أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في كابل
قتلى وجرحى في تفجيرات ضد “طالبان” بجالل آباد

بغداد ـ وكاالت

نقلت شـــبكة )رووداو( الكردية عن النائب 
عـــن لجنـــة األمـــن والدفـــاع فـــي البرلمان 
العراقي عبد الخالـــق العزاوي قوله أمس 
األحـــد إن الحكومـــة العراقيـــة غير قادرة 
علـــى الـــرد علـــى “االعتـــداءات” اإليرانية 

على إقليم كردستان.
وقـــال العـــزاوي للشـــبكة الكرديـــة تعليقـــا 
علـــى تصريحات رئيـــس األركان اإليراني 
ستوســـع  طهـــران  بـــأن  باقـــري  محمـــد 
عملياتها العسكرية في كردستان إن هذه 
التصريحـــات “ال تؤخذ على محمل الجد، 

وإنما هي فقط للتصعيد اإلعامي”.
وأضـــاف “الجانب اإليراني يزعم أن لديه 
أهدافـــا داخـــل حـــدود إقليـــم كردســـتان، 

وهذا األمر غير صحيح”.
وفـــي وقـــت ســـابق، هـــدد رئيـــس أركان 
القوات المســـلحة اإليرانية محمد حسين 
باقـــري، بمواصلـــة العمليـــات ضـــد مواقع 
المســـلحين األكـــراد في إقليم كردســـتان 
العراق. ووجه باقري الدعوة للمســـؤولين 

فـــي اإلقليـــم والمســـؤولين فـــي حكومـــة 
بغداد إلى التعامل مع هؤالء المسلحين.

هـــذه  أن  أفـــادت  مواقـــع  عـــدة  وكانـــت 
المجموعـــات تعرضت للقصف عدة مرات 

في األسبوعين الماضيين.
وهـــدد باقـــري بالقـــول “ســـتقضي القوات 
ومســـؤولية  إشـــراف  تحـــت  المســـلحة 
الحـــرس الثوري علـــى وجـــود الجماعات 
اإلرهابيـــة”، األمر الـــذي يؤكد خطة إيران 

لاســـتمرار في قصـــف المقـــرات الكردية 
اإليرانية في العراق والتي تصفها طهران 
الثـــوري  الحـــرس  وقـــام  “اإلرهابيـــة”.  بــــ 
اإليرانـــي منـــذ الخميـــس 9 ســـبتمبر لمدة 
3 أيـــام بقصـــف كثيـــف وواســـع لمقـــرات 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  “الحـــزب 
الديمقراطـــي  والحـــزب  اإليرانـــي” 
الكردســـتاني المعارضيـــن فـــي الشـــريط 

الحدودي مع كردستان العراق.

وصفت تصريحات باقري حول إقليم كردستان بالـ “تصعيد اإلعالمي”
لجنة الدفاع ببرلمان العراق ترفض تهديدات إيران

بيروت ـ وكاالت

لرئيـــس  تابعـــة  مصـــادر  نفـــت 
الحكومة اللبنانـــي نجيب ميقاتي 
أمـــس األحـــد أن تكـــون الحكومة 
اللبنانيـــة طلبـــت أي شـــحنة وقود 

من إيران.
جـــاء  اللبنانـــي  الحكومـــي  النفـــي 
ردا علـــى ما قاله المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة اإليرانية ســـعيد 
خطيب زاده في وقت ســـابق بأن 
شـــحنة الوقـــود اإليرانية ارســـلت 

“حسب الطلب اللبناني”.
وأضـــاف خطيـــب زاده في مؤتمر 
صحافي أسبوعي أن باده “تلتزم 

بمساعدة الدول الصديقة”.
الـــوزراء  رئيـــس  وكان 

نجيـــب  اللبنانـــي، 
علـــى  علـــق  ميقاتـــي، 
إدخال ميليشيا حزب 

اإليرانـــي  الوقـــود  هللا 

إلى الباد.
وقـــال ميقاتـــي لشـــبكة “ســـي إن 
إن”، الجمعة في أول مقابلة له مع 
وســـيلة إعام دولية منذ تشـــكيل 
الحكومـــة “أنا حزين علـــى انتهاك 
سيادة لبنان”، إال أنه أضاف “ليس 
لـــدي خـــوف مـــن عقوبـــات عليـــه، 
ألن العمليـــة تمـــت فـــي معزل عن 
تصريحـــات  بحســـب  الحكومـــة”، 
نشرها مكتب رئاسة الوزراء على 

تويتر.
يشـــار إلى أن تصريحـــات ميقاتي 
دخـــول  مـــن  يـــوم  بعـــد  جـــاءت 
المحملـــة  الصهاريـــج  عشـــرات 
الـــذي  اإليرانـــي  بالمـــازوت 
اســـتقدمه حـــزب هللا مـــن 
الخميس  طهران صباح 
إلـــى لبنـــان، آتيـــة مـــن 

سوريا.

حكومة لبنان لم تطلب أي شحنة وقود من إيران
أنقرة ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
ســـتتخذ  حكومتـــه  إن  أردوغـــان 
بعـــض الخطـــوات لبنـــاء مفاعـــات 
جديـــدة للطاقة النوويـــة في والية 
ســـينوب ومنطقـــة تراقيـــا بشـــمال 

غرب الباد.
وفـــي كلمة لـــه، أكـــد أردوغـــان أن: 
مشـــروعات الطاقـــة النوويـــة فـــي 
سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز 
قوة الطاقة المتجددة وتساهم في 
تخفيض األســـعار، وأن محطة “آق 
قويـــو” النووية التـــي يجري بناؤها 
في مرسين حاليا، ستشكل نموذجا 

في هذا اإلطار، وسيكون لها دور 
مهم في تأمين العاملين. 
ولفـــت الرئيـــس التركي 
إلى أن باده “اكتســـبت 
مهنـــدس  ألـــف   13

بالطاقـــة  متخصـــص 

النوويـــة، وأن هـــذا العـــدد ســـيزداد 
أكثـــر، وهـــذا يعني إعـــداد العاملين 
للمحطـــات الثانيـــة والثالثة مبكرا”، 
مبيًنـــا أن حكومته تخطط الفتتاح 
الوحـــدة األولى مـــن “آق قويو” في 
النصف األول من 2023، وستسعى 
جاهـــدة إلنهـــاء الوحـــدات الثـــاث 

األخرى في أقرب وقت. 
مـــن جانـــب آخـــر، أعـــرب الرئيـــس 
التركي عن اســـتعداد بـــاده إلقامة 

عاقات دبلوماسية مع أرمينيا.
كمـــا أعـــرب الرئيـــس التركـــي عـــن 
أملـــه فـــي أن يتـــم حل المشـــكات 
فـــي العاقـــات بيـــن أذربيجـــان 
ممـــر  بافتتـــاح  وأرمينيـــا 
المناطـــق  )بيـــن  زانغيـــزور 
ألذربيجـــان  الغربيـــة 
علـــى  وناخيتشـــيفان 

الحدود األرمينية(.

تركيا ستبني مفاعالت نووية جديدة

تحطم مروحيتين تابعتين 
لسالح الجو الليبي

العربي  للجيش  تابعتان  مروحيتان  تحطمت 
الليبي، إثر تصادمهما، ونتج عن الحادث مقتل 
مشاركتهما  أثــنــاء  المروحيتين  إحــدى  طاقم 
لما تم اإلعــان عنه.  في مهمة عسكرية، وفقا 
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة العميد مياد 
الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية، 
على “فيسبوك”، أمس األحد. وقال الزوي، إن 
سقوط المروحيتين نتج عن تصادمهما. وتابع 
“أدى سقوط الطائرتين العموديتين إلى مقتل 
عميد طيار بوزيد لبرعصي، وعريف فني مياد 
األصيبعي، بينما تمكن طاقم المروحية األخرى 

من النجاة”.

ناشطات أفغانيات يتظاهرن أمام مبنى وزارة شؤون المرأة السابقة بكابل الثوري اإليراني يقصف مواقع للمعارضة الكردية في العراق
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طرابلس ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
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عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

طلب أغرب من الخيال
تعالـــوا نتدارس مع بعض الحقائـــق عن روح هذه األمة، لنبرزها من 
واقـــع حـــوادث التاريخ، فنجد أنه منذ فجر التاريخ وآالف الســـنين 
كانـــت هـــذه األمـــة في مـــكان القيـــادة والصـــدارة من دون شـــعوب 
العالـــم، كانـــت روح هـــذه األمة في منتهـــى اللمعـــان واألصالة، وقد 
خمـــدت لعـــدة أســـباب أهمهـــا التخلـــي عن حمـــل مشـــعل الحضارة 
اإلنسانية لفترة طويلة والتعدي على “األدب والثقافة”، وكأن هناك 
مـــن يقـــول لقد انتهـــى دور األدب والتقاليد الفنيـــة المتوارثة خالل 

أجيال طويلة.
صديـــق أديب تلقى طلبا أغرب من الخيال كما يصفه من مؤسســـة 
ثقافيـــة رســـمية تدعوه للتنازل عـــن كل حقوق مؤلفاتـــه، لتحويلها 
إلـــى ملفات إلكترونيـــة، دون أن تكون بعدها حقوق بالمطلق، وكان 
جوابـــه “اطلعـــت على االســـتمارة المرفقة مـــع المقدمـــة وبالطبع ال 
أوافـــق قطعا باتا على هذا التخويل، ألنه يتعارض تماما مع حقوق 
المؤلـــف التـــي يفتـــرض أن تدعمها “الجهـــة” بدل االســـتحواذ عليها 
بإلغـــاء حقـــوق المؤلف بأي مردود، في الوقت الذي يفترض فيه أن 

تقوم هذه المؤسســـات بدعم الكتاب والمؤلف معا، وعليه ال أوافق 
على هذه االستمارة”.

المهـــم فـــي المســـألة كمـــا نراهـــا أن األديـــب والكاتب العربي يســـير 
علـــى الدرب الخطـــر، واقترب تدريجيا من حافة الهالك طالما هناك 
هـــوة عميقة بيـــن األقـــوال واألفعال، وهـــذه الصـــورة المهينة التي 
تشـــق طريقها بوضوح وقوة في مجتمعاتنا، فالواقع الذي يعيشـــه 
الكاتب واألديب في هذه المرحلة والذي يقف عاجزا في مواجهته 
ومقاومته، يشـــبه الليل بقامته الســـوداء، فالكتـــاب والمفكرون في 
الدول الغربية تزين صورهم جدران البيوت والمعاهد والمؤسسات، 
بـــل وتقام التماثيل لهم فـــي األماكن العامة، بينما نحن نطلب منهم 
التخلي عن حقوق كنوزهم الغالية وقذفها في بحر الزرقة العميقة.

العربـــي  الكاتـــب واألديـــب  بأســـره وأصبـــح  المنـــوال  لمـــاذا تغيـــر 
كالموضوعات القديمة المنســـية والحكايات الخرافية واألساطير؟ 
فـــإذا طلبنا منه اليوم التنازل عن حقوق مؤلفاته، فماذا ســـنفعل به 

غدا؟!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ليتني أطير!
“ليتنـــي أطيُر بســـيارتي كـــي أتجاوز الزحـــام، ألصَل لمقر عملـــي في الوقت 
ُث نفســـي كل صباح؛ بيَد أنَّ سيارتي مهيضة الَجناح،  المناســـب”، هكذا أحدِّ
مسلوبَة الِقوى، ال ُفسحَة لديها لتشقَّ الطريَق لِشدة الزحام، وال ُبرمجْت على 
التحليـــق وقت الحاجة، لتختـــرَق الصفوف وتقطَع األلوف من الكيلومترات 
في ثوان، وأنا القائُد الذي ال حيلَة له، قد احُتِجَز في زحمة السير، ومملكتي 

صغيرة والطريُق جُد طويل.
مع ازدياِد أعداد الســـيارات على الطريق العامة، تزداُد االختناقات المروريُة 
اليومية، وعلى الخصوص في أوقات الذروة، والتي تبدأ مع ذهاب الموظفين 
والعمال والطلبة لمقار عملهم ودراستهم، وال تنتهي بعودتهم، حيث ُتصاُب 
الشـــوارُع الداخلية والرئيســـة بالشـــلل، وتتوقُف المركبات والشـــاحنات عن 
الحركـــة واقعـــًا ال مجازا، وليَت األمـــر ينتهي بعد عودة هـــؤالء لمنازلهم كما 
كان يحدث في الماضي، بل المشكلة أنَّ هذه االختناقاُت المروريُة مستمرٌة 
على الدوام لشـــديد األســـف، ذلك أن الشـــاحنات وناقالت البضائع التي كان 
عملها يبدُأ في الصباح الباكر ويتوقُف عند السادســـة والنصف، ثم يبدُأ من 
جديـــد فـــي الثانية ظهرًا وحتـــى الثالثة بعد الظهر، أصبحـــت ُتمارس عملها 
أربعًا وعشـــرين ساعة، تنفيذًا لجداول أعمال الشركات والقطاعات الخاصة 
التي تعمل لديها، وعليه نسأل، هل تم استبدال القوانين القديمة التي تمنع 
عمَل وتســـيير الشـــاحنات في غير أوقاِت دوامها، بقوانيَن مرنة تســـمح لها 
بـــذرع الطـــرِق ليـــالً ونهارًا جيئـــًة وذهابـــًا دون توقف؟ وحتى متى ســـتظل 
هـــذه الشـــاحنات ُتزاحـــُم الســـيارات الصغيـــرة في الطـــرق العامة وتتســـبب 

باالختناقات المرورية والحوادِث الُمميتة؟!
ألـــْم يئِن األواُن لتعبيد طرٍق خاصٍة بالمركبات الكبيرة كالدول األخرى التي 
ال تســـمُح للشاحنات بالســـير في ذاِت الطرق التي تخُص العربات الخاصة؟ 
يبـــدو أنَّ رغبـــة الشـــركات الخاصة في المزيـــِد من الربح والمنفعة، شـــجعها 
على زيادِة أوقات العمل واالســـتخدام للشـــارع. إنَّ تقليص ســـاعات خروج 
الشـــاحنات وناقـــالت البضائع علـــى الطرق العامة، أو اســـتبدالها بالســـاعات 
المتأخـــرِة مـــن الليـــل والصباح الباكـــر، باَت حاجـــًة ُمِلحـــًة وبالخصوص بعد 
تســـببها فـــي الحوادِث بشـــكٍل متكرٍر على الطريـــق، ما ُيهدُد حيـــاَة األبرياء 

ويصيُب البالَد بالشلل جراء التزاحِم على الطرق الرئيسة.

هدى حرم

اليوم الوطني السعودي... وطموحات وطن
إن احتفال المملكة العربية الســـعودية بيومها الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر 
من كل عام، هو احتفال لنا جميعًا كبحرينيين، لمكانة هذا البلد العزيز في قلوبنا 
ووجداننـــا، والعظيـــم بمكانته اإلســـالمية والدوليـــة، نعم إنها الســـعودية الوطن 
والمعنـــى والشـــأن الدولي الرفيع، والعمق االســـتراتيجي لـــدول الخليج العربي، 
ومركـــز ثقـــل العرب واإلســـالم، فالمملكـــة العربية الســـعودية أصبحـــت أنموذًجا 

عالمًيا في التنمية المستدامة في مختلف المجاالت.
تتجدد حكايات هذا الوطن الشـــامخ بتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات 
برؤيـــة ثاقبـــة برزت مالمحها بحكمـــة ملكية من لدن خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومضى بمسيرة النجاح ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان، وشارك طموحات الوطن الشعب السعودي الكريم.
وقد شهدت السعودية ثورة تنموية على مختلف األصعدة والمجاالت، ما أسهم 
فـــي جعلهـــا أنموذجا متميًزا يحتذى به على المســـتوى اإلقليمـــي والدولي، بهذا 
تبـــدأ حقبة جديدة من التطلعات والنجاحات بســـواعد ســـعودية صرفة تعشـــق 
الوطن وترفع إنجازاته في القمم، وتســـطر اســـمها بأحرف من نور ليبقى راسخًا 
كجبل “طويق”. تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة في تحقيق المزيد 
من المشـــاريع التنموية والتطويرية والمســـتقبلية على نهج حكامها منذ نشأتها 
األولى، ما يدعو للفخر واالعتزاز بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين 

والشعب السعودي تجاه وطنه الغالي.
وتبقى السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين شامخة ومضيئة للعالم أجمع، 
بحكمة ورؤية ملكية طموحة كفيلة بالوصول إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات 
للوطن السعودي، وبمتابعة قائد ثورة التنمية والتطوير األمير محمد بن سلمان، 
القائد الشاب والمخلص لوطنه الكبير، الذي قاد المملكة إلى مستويات متقدمة 
على المســـتوى االقتصادي والسياســـي والسياحي وغيرها من المجاالت، ليؤكد 
للجميع أنه “األمير الملهم”، كما أن للشـــعب الســـعودي بصمة واضحة في تاريخ 
المملكـــة فـــي مختلف المجـــاالت، ويعكس حبـــه للوطن الســـعودي بالعمل الجاد 

والمحب لكامل تراب المملكة.
وأخيـــرًا، يشـــرفني أن أرفـــع أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى مقـــام خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود، والشعب السعودي الكريم بهذه 

المناسبة العزيزة.

د. خالد زايد

وكأن المواجهات والصعوبات التي نواجهها في الحياة ال تكفي، فإذا بمواقع 
التواصـــل االجتماعـــي وتطبيقاتهـــا المختلفة تفرض علينـــا مواجهة جديدة 
وشرســـة وتمتد بآثارها وتداعياتها إلى أطفالنـــا واألجيال القادمة، فال نكاد 
نتقن تطبيًقا حتى يظهر لنا آخر يحتاج لفترة لفك طالسمه وفهم مضمونه.

هـــذه المواقـــع باتت من أهم مصـــادر األخبار لدى الكثيريـــن، خصوصا من ال 
يطيقون القـــراءة وال يصبرون على متابعة التحليالت أو المقاالت الرصينة 
بشـــأن القضايا التي يرغبون في معرفتها، ويكتفون باألخبار الســـريعة دون 

االهتمام بمصدرها أو التوقف والتمعن في مدى صحتها.
فوفقا لموقع “دويتشـــه فيله”، بينت دراســـة نشـــرها مركز مواجهة الكراهية 
الرقميـــة، ومقـــره لنـــدن، أن تطبيق إنســـتغرام الخاص بالصـــور ال يقف فقط 
عاجـــزا أمام تنامي المحتوى المضلل، بل تســـاهم خوارزمياته في انتشـــاره 
وتقترحـــه علـــى المتابعيـــن، مستشـــهدة بالموضـــوع األهـــم واألخطـــر حاليا 
وهو جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، إذ قام الباحثون بإنشـــاء حســـابات 
إنستغرام جديدة، وقاموا بمتابعة حسابات معينة منها ما هو تابع للسلطات 

الصحيـــة ومنهـــا مـــا يخّص رافضـــي التطعيـــم، كمـــا ســـجلوا كّل المعلومات 
المضللـــة التي تقترحها عليهم خوارزميات التطبيق في واجهة االســـتقبال، 
واكتشـــفوا أن نحـــو نصف المعلومات المضللة كانـــت حول كورونا، وحوالي 
الخمس حول التطعيمات، وعشـــرها حـــول االنتخابات األميركية، والحظوا 
اقتراحات من التطبيق لمتابعة نظريات للمؤامرة ضد التطعيم من مجموعة 
أميركية متطرفة، وأن التطبيق يستمر في إظهار المعلومة المضللة رغم أنه 
يعلم مضمونها، محذرين من أن متابعة حســـاب للمعلومات المضللة يفضي 

بشكل مباشر إلى اقتراح متابعة حسابات أخرى تابعة.
بطبيعة الحال ما يحدث في “إنستغرام” يحدث بصورة أو بأخرى في غيره 
مـــن التطبيقـــات ومواقـــع التواصل االجتماعـــي التي انحرفت عـــن جدواها 
وكادت تفقـــد معناهـــا وتتحول من تواصل اجتماعـــي إلى فواصل وحواجز 
عـــن الواقعيـــة والموضوعية، بســـبب انعدام الضمائر وســـوء المقاصد ونفاذ 

بعض الخبثاء لهذه التطبيقات لتحقيق أهدافهم وبلوغ مطامعهم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

مواقع التواصل ومخاطر الترويج لألكاذيب

بدا تراجع قيم التســـامح والتعايش في اآلونة األخيرة؛ واضحًا لعيان القاصي 
والدانـــي بعـــد تنامي ظاهـــرة الكراهية والعنـــف والتطرف والّتشـــدد في الكثير 
مـــن بلدان العالم، حتى غدت بجدارة “فخـــر الصناعة” الُمفّرقة بين المجتمعات 
اإلنســـانية التـــي اتخـــذت مـــن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ســـاحة مواجهـــة 
وميدان عراك، حيث ساهمت بفعالية في إذكاء الشقاق وإيقاد الفتنة وتفتيت 
المجتمعات ونشر األكاذيب وتزييف الحقائق وتزوير الواقع، وإشعال الحروب 
عبر الفضاء اإللكتروني الفسيح الذي يغّص في وقتنا الحاضر بالبيئات الحاضنة 
للكراهيـــة بأنواعهـــا الفكرية والعقائديـــة واالجتماعية والثقافية، والســـّيما في 
البيئات غير المستقرة التي ُتعاني من االنقسامات و غياب األطر القانونية التي 
تنظـــم التنـــوع داخل هذه المجتمعات من أجل فـــرض ثقافة االحترام المتبادل 
وترســـيخ قيم العيش الكريم والتعايش المســـتقر والتفاعل اإليجابي بين أبناء 

المجتمع والدين والوطن الواحد.
اجتياح العالم بهكذا خطابات، وتسلل لغة االستبعاد والتهميش واإلقصاء التي 
تخرج من بين “ثناياها” إلى   وسائط اإلعالم والمنصات اإللكترونية المختلفة من 
أجل تحقيق مكاســـب “آنية”، في مقابل ضرب مكونات أخرى وإذاقتها صنوف 
التمييز والعداوة والتحريض والتعنيف والتعييب في دينها أو أصلها أو عرقها 
أو جنسها أو لونها أو نسبها أو هويتها على مستوى األشخاص والجماعات من 

أجل إضفاء الشـــرعية   على أعمال الكراهيـــة؛ ُيفضي بمجمله إلى العنف المدمر 
الذي ُتذكيه هذه الوسائط والمنّصات وُتوجهه األدوات اإلعالمية المختلفة بما 
تتميز به من سرعة وفورية وتفاعلية وحيوية تحمل سهولة إخفاء الهوية عن 

األفراد والمجموعات المتنوعة ثقافيًا واجتماعيًا والمتعددة عرقيًا وطائفيًا. 
وثّمـــة مـــا يدعو إلغـــراق الفضـــاء اإللكترونـــي ووســـائط التواصـــل االجتماعي 
والمنصـــات اإللكترونيـــة بالرســـائل اإليجابيـــة التـــي ترفع من مســـتوى الوعي، 
وتنشـــر التثقيف وتدحض الشـــائعات، وُتصحح المعلومات وتدعو إلى   المحبة 
والتســـامح، وُتشـــّجع صانعـــي السياســـات الُمنتجـــة على رصد وصـــّد خطابات 
الكراهية   وكل أشكال التحريض باعتبارها أداة من أدوات الحروب الالمتماثلة 
التي تســـتهدف نشـــر األكاذيـــب وترويع اآلمنيـــن وإثارة الفزع وتشـــتيت الرأي 
العـــام وضـــرب االســـتقرار المجتمعي؛ ألّنها – ببســـاطة - من المتطلبات الماّســـة 
التي تستهدف الشباب وتمأل فراغهم القاتل، وتستحضر رؤاهم الغائبة، وترفع 
من مســـتويات التسطيح الثقافي إلرساء قيم التســـامح والعفو واالنفتاح ضّد 
بواعـــث العنـــف  والتطرف والعبث، وإرســـاء دعائم الهوية وحـــّب األوطان ضّد 
أشـــكال  الفتـــن التـــي تســـتغل الطاقات الشـــبابية بنشـــر ثقافة العمـــل التطوعي 
وتنميـــة  الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة الخالصـــة. “المقـــال كامـــال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

صناعة “الكراهية” خلف الشاشات!
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 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+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: 78044  - التاريخ: 2021/8/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )123280( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للمقاوالت  أبيورن  لـ  المالك  رمضان  محمد  علي  بركات  اقبال  محمد  السيد 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 78044 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500 دينار، لتصبح 

مملوكة من السيد محمد اقبال بركات علي محمد رمضان.

للبيع
RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

سمارت العقارية

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

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

التاريخ 5 سبتمبر2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
بطلب   65976 رقم  قيد  تحت  والمسجلة  ذ.م.م.  الفروسية  ألدوات  الخيل  عز 

تغيير االسم التجاري من:
لمعدات  الخيل  لتصبح: شركة عز  ذ.م.م.  الفروسية  الخيل ألدوات  شركة عز 
اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  الفروسية 

المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من .تاريخ نشر اإلعالن .

تاريخ   16 / 09 / 2021
  CR -2021   134979   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري
  

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة رضيه خانم عبدالعظيم عبدالعليم 
خان بطلب تحويل المحل

التجاري التالي إلى السيد/السيدة عامر سعيد احمد محمد قمر الزمان
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني

رقم القيد : 52910 – 3
االسم التجاري : مؤسسة قصر مرحبا التجارية

القيد   25582 -  التاريخ   2021/9/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   0000   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إلينا 
والحلول  لالفتات  ليد  فليكس  بي  ال  صاحبة  عبدهللا  علي  راشد  محمد  فوزيه 
25582 طالبا تحويل  القيد رقم  الرقمية )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم :
طارق محمود صالح الدين عبدالعزيز بت

SHOLET ROY

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن رقم   111   لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  منتوجات الورق الفنية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / نبيل 

عبدهلل احمد الساعي باعتباره المصفي القانوني لشركة منتوجات الورق الفنية ، المسجلة 

انتهاء أعمال  10520 ، طالبا إشهار  القيد رقم  كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 

تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021- 134858( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  محمد عيسى علي النكاس

االسم التجاري الحالي : كارايد اسيستنس
االســـــم التجـــاري : كارايد كار كير

رقم القيد : 140081-1

تاريخ : 15/09/2021
)CR2021- 134574( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة يوسف خالد يوسف احمد عيسى 
خالد  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  العيسى 
قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من  العيسى  احمد عيسى  يوسف 
بكتاب  تاريخ اإلعالن  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 117430-01

االسم التجاري : خطوات للعالقات العامة 

تاريخ  19/09/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
)CR2021- 135977( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

أدنا : زينب ابراهيم محمد عبدهللا بطلب اسم تجاري  المعلن  إلينا السيد  تقدم 
،فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتابة مرفقا به مايعزز اعتراضه .
االسم التجاري: زينب ابراهيم محمد عبدهللا 
االسم التجاري الحالي : الحامي للتنظيفات 

االسم التجاري الجديد : الحامي لالنشطه االدارية 
قيد رقم : 9-82972

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة سينيكو ذ.م.م   

         
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  البستكي   محمد  راشد  عبدالرحمن  أحمد   / السيد 
بموجب  محدودة   مسؤولية  ذات  كشركة  المسجلة   ، ذ.م.م  سينيكو  لشركة 
القيد رقم: )1-118938(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

)CR2021- 135215 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا السيدة / فاطمة حسن ابراهيم عبدعلي  طالبا تحويل المحل التجاري 
لديه أي اعتراض  فعلى كل من  السيد/ كفاح علي هاشم عبدهللا  إلى   : التالي 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم القيد: 50640-13

االسم التجاري: قهوة باستيل  

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

القيد : 122482
التاريخ : 2021/9/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021
بشأن تغييراسم شركة رايت فينجر للتنظيفات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتنظيفات  فينجر  رايت  شركة  صاحب 
122482 ، طالب تغيير االسم التجاري من شركة رايت فينجر للتنظيفات ذ.م.م 
الى ايه تي لحلول األعمال ذ.م.م , فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى 

اإلعالن.

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

االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 - العدد 084724



Vacancies Available09 االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 - العدد 4724

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

ICICI BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS RELATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17576114  or  adminbahrain@icicibank.com 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Taha Palace Clearing 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626243  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

The Childrens Place 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

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

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

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

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

Younis naji car services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33955233  or  BUS_MEN@HOTMAIL.COM 

AL MONASAQ BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33758965  or  ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM 

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

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

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

MAUN GULF TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39865798  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

OutSource Cleaning Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

SHADE CORPORATION LTD 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17582249  or  infobh@SHADECO.COM 

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

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

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BORAKAY RESTAURANT FILIPINO CHINESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36736725  or  marilou.martinez@unitedhotelscompany.com 

MARSIM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33154444  or  kookitoco@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344801  or  Malmabad@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39099757  or  HUSSAININTERNET@GMAIL.COM 

ABU AYSHA INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682366  or  DAWOOD3597@YAHOO.COM 

DAR ALARAB CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

DYAR QALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698408  or  MOHAMED-POOR@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SULTAN SHAIKH SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39168031  or  AMINASULTAN66@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33665539  or  BB4455BB@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

EMILIA DECOR MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

Maham restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

RAHIM AUTO CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783511  or  CRAHIMAUTO@YAHOO.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33343777  or  SIRUSKBP@BATELCO.COM.BH 

Waleedalkabah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32244866  or  ALMAHDAWYAA@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Tandoori Tawah Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

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 

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 

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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 

HEAL AND ZAFRAN RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 35522085  or  ALBARITOWERS@GMAIL.COM 

Arizona Homes real estate 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  ALYASMEENLANDSCAP@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

TANWEER ALAKER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

SARAH MATROOK TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33322368  or  SARA22743@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39830626  or  SHADI_SOLLEBRASIL@HOTMAIL.COM 

Calm Nature Cafeteria Co. (Partnership) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

Dar Borshid Northern Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17564531  or  YAHYA.DBC@GMAIL.COM 

SPEED LIGHT TRANSPORT     W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678158  or  ATIA9308@OUTLOOK.COM 

Muthoos market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34344909  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

KHALIL IBRAHIM H GHULAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33270263  or  abidmemon26@gmail.com 

HIGHWAY MOBILES &COMPUTER MAINTENANCE  CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

TIME SQUARE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36941411  or  hassan-al-jowder@hotmail.com 

Roz Bonairi Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34467713  or  FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39229222  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

JAVED & MALIK HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13107870  or  DJAVAID@HOTMAIL.COM 

WALAD MADAN FOR AIR CONDITIONING SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725188  or  NADERJUMAH@GMAIL.COM 

Restaurant bait alkebda 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33388807  or  THAMER-83@LIVE.COM 

ORIAN ELECTRONIC & ELECTRICAL REPAIRING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

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

  SUPT- COMPUTER NETWORK DEVELOPMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 16500100  or  HR@INFONAS.COM 

The Kop Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258529  or  HASHIMAZ80@GMAIL.COM 

PRECISION AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33780723  or  Love4ever_jh@hotmail.com 

Shadeed Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39153232  or  ALBAZ.BAH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Akamai contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

JAPANESE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660493  or  MADIHA_KHAN123@YAHOO.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35969790  or  AB-NS07@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 

OLT Investment International Company (B.S.C) (C) 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636230  or  SHKRKR@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

Bahrain Drone Studios 
has a vacancy for the occupation of

  CAMERAMAN(VIDEO) 
 suitably qualified applicants can contact

 13115115  or  INFO@BAHRAINDRONE.CO 

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.BH@GMAIL.COM 

F Design printing services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220388  or  fdesignbh88@gmail.com 

Najam Un Nisa Bukhari fashion design CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35033756  or  syedjojogillani@yahoo.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.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 

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 

ALOSRA ALUMINIUM KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737330  or  MOHAMMED.A.ABDULAAL@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MOON SKY CONSTRUCTION AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35637615  or  MOONSKYMANAGMENTCO@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34370655  or  SUNDARSRIDEVI812@GMAIL.COM 

ALBIT ALKABEER WORKSHOP FOR THE MANUFACTURE OF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36171883  or  ABO_BAYAN@YAHOO.COM 

Satguru trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY@YAHOO.COM 

JERMAN CARPENTRY WORKSHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36585040  or  JERMANCARPENTRYWORKS@GMAIL.COM 

Swami perfumes & attar Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34388933  or  AMNA56689@GMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  almufeedelectricalwll@gmail.com 

AL-TAWEEL DEBT COLLECTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COLLECTOR(DEBTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17134022  or  haitham@altaweelbh.com 

IHOB Mobesories Co. WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66937000  or  RASAK@TACHORBIT.NET 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39360795  or  GANRAJU@ASWARTHA.COM 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39360795  or  GANRAJU@ASWARTHA.COM 

Premium Cafe W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  WAITER (LOCAL COFFEE-SHOP) 

 suitably qualified applicants can contact
 33099988  or  ZAHRA.AWACHI@HOTMAIL.COM 

ABUFIZAN REAL ESTATE & BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37239999  or  abufizan313@gmail.com 

DHA CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

AZHAN HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36884588  or  H.ALKHUNAIZI00@GMAIL.COM 

SHAMEL AL GHAD TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36329925  or  YSF197615@GMAIL.COM 

Green Groves Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 36133210  or  RAJEEV@GREENGROVES.NET 

ELIA TRAVEL & TOURISM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36888228  or  YUSUF@ELIATRAVELCO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17832222  or  ebrahim@livehealthybh.com 

DIET SPOON FOR HEALTHY FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33961480  or  dietspoon@outlook.com 

FOUR SISTERS CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980698  or  SHAHTAJADIL15@GMAIL.COM 

JUSTA STAR KITCHENS EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39555755  or  CCFKEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Neocorp Advisory Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255130  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

HANEEN FOR Detergents company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344216  or  BUWALEED50@HOTMAIL.COM 

Carzano Motors Vehicle Parts Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33629930  or  MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

ALNOOR ALSATTE SECOND HAND EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66651116  or  BBM.SAYSADIQ@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36192645  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

RAJ M GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

RAJ M GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

DAYAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33020130

BABA G COOL AND REPAIR EXPERT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39165447  or  BABAGAIRCOOL.REPAIREXPERT@GMAIL.COM

METRO COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35186117  or  INDUSREAL860@GMAIL.COM 

METRO COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35186117  or  INDUSREAL860@GMAIL.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

ADNAN CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

VASANTHAM SWEETS & SNACKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17213355  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

AWALI FOR FOODSTUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240012  or  AWALI@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@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 

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 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

MOHAMED SAEED SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39813999  or  M999SAEED@GMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

FALCON ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  MANARCOM@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 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.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 

SANAT LABOOS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38851501  or  Hssan211073@gmail.com 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

N E T CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.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 

Bhanwariya Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

WADI AMINA ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

A N P CARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306903  or  ALDADA7211@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

LAYLA TOWERS CLEARING AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33723353  or  layla.agency@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM 

MI CASA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713603  or  SPICENICEREST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34349799  or  SARIFUDDIN9@GMAIL.COM 

W & S ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444870  or  YOUNES.77@HOTMAIL.COM 

JAAFAR HASAN JAWAD HASAN (ANWAR ALMUHARAQ / 2410 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39152229  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39360623  or  INFO@AVALON-BFSS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34523450  or  PMAFSAL007@GMAIL.COM 

LIBRARY SWIPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

LIBRARY SWIPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39978242  or  STAYCATIONBH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

NEW VISION SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39605113  or  AMK102@GMAIL.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA ‘WAFI’ /7520 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444870  or  YOUNES.77@HOTMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

MOHAMMED ARIF MOHAMMED SADIQ 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274606  or  SADIQA@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMALI.COM 

SULTAN TEPU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33902408  or  SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

CARTIER  BOUTIQUE B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17534444  or  PRO@ASIAJEWELERS.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 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

JASSIM TRADING & AGROSERVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 36661716  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Dush fruit & vegitable 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33451111  or  ALHABSHI68@YAHOO.COM 

ALMAHMOOD COMPANY LTD.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

THE WORLD OF HERBS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17228218  or  HERBS@BATELCO.COM.BH 

ALWAZZAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17240070  or  alwazzanwedad@hotmail.com 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232610  or  MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

EMAN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444246  or  JERMAN.COM@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

TOP ASIA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33036303  or  ASIATOYSKHALIL64@GMAIL.COM 

ALJUMAIRI CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671001  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

New Maria City Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460700  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

ALBADO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING MAINTENANCE 
 suitably qualified applicants can contact

 17403340  or  ALBADOCENTRE@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 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ANWAR ALBASRA GARAG 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789749  or  ABBAS-H@LIVE.COM 

AL SAFEER TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17827999  or  info@regholding.com 

SALMAN JASSIM ALFARDAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17791552  or  LION_3393@HOTMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMARZOOQ ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

THE SMART FOX VIDEO GAME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256262  or  INFO@ALKHALAFINTL.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 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

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

BIZTECH COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17763694  or  JAMILA.ALOTAIBI@GMAIL.COM 

ALSULTAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404270  or  ALIALALAWI2008@YAHOO.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 

MOHAMMED ALI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AL AYAM SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39887757  or  SALEE60SHEHAB@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

GALAXI AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39655007  or  HKARIMI67@GMAIL.COM 

Family Train Trading 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17610056  or  mem-117@hotmail.com 

SIDDIQ COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

ALNAISHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39095111  or  AL_JUMAIRI66@HOTMAIL.COM 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

JURDAB MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17681138  or  jurdabmarket2009@gmail.com 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 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

  STEEL CHIPPER 
 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

  STEEL CHIPPER 
 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

  CARPENTER 
 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

  CARPENTER 
 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

  CARPENTER 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.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 

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 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17727375  or  WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM 

SWAT AUTO CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730376  or  ATOOQ@HOTMAIL.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

ALZAIN KELLA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663850  or  kns808@Gmail.com 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL SERVICES - TOOLTEK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877556  or  aqeelabdullaest@mail.com 

SHEFAA AL GAZERA MEDICAIL CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

EBTISAMA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675073  or  SHEKLEMBOH@HOTMAIL.COM 

THE CAVE ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33319888  or  rasool@cave.bh 

ANADOLU SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710330  or  S.MAYTHAM@GMAIL.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

ALAMEER RESERVATIONS AND VISITOR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401010  or  Alameer0@HOTMAIL.COM 

ALAMEER RESERVATIONS AND VISITOR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401010  or  Alameer0@HOTMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net 

AL NADWA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33355422  or  ALENEZI99@GMAIL.COM 

Nesma Studio Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39662647  or  K_ALFADHEL@HOTMAIL.COM 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATER-
PARK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

ABBAD ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33538524  or  ABBADBAHRAIN1@GMAIL.COM 

HOUSE GATE KARAK - BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

MEJBEL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39873266  or  S.SHARAFBH@GMAIL.COM 

Wish gate Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064483  or  alwahacity@gmail.com 

Rakhshan satellite 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33559607  or  SARALNAJAH@HOTMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

AL ADYAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641244  or  ALADYAAT.CONS@GMAIL.COM 

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

A Y A SHIPPING AND CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 66666651  or  ALWADI2000@HOTMAIL.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Farhana for toys and household utensils 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

MANISH JEWELLERY TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39129406  or  DHANAKPRIYANK@GMAIL.COM 

Albayan Medical Centre W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17415191  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com   



اســتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، بحضور 
رئيــس األمــن العــام الفريــق طــارق بن حســن الحســن،  رئيــس االتحــاد الرياضي 
لألمــن العــام العقيــد خالد عبدالعزيز الخياط، والذي قــدم له، علي منفردي العب 
وزارة الداخليــة الفائــز بالمركــز األول فــي وزن 77 كيلوجرامــا، ضمــن منتخــب 
البحريــن الوطنــي للدفاع عن النفس في بطولة آســيا للجوجيتســو، التي أقيمت 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
بدعـــم ورعايـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة للرياضة البحرينيـــة، األمر الذي 
كان لـــه الفضـــل في تحقيـــق العديد من 
اإلنجـــازات والفوز بمراكـــز متقدمة في 
البطوالت الرياضيـــة العالمية المختلفة، 
مثمنـــا اهتمـــام ومتابعـــة ممثـــل جالـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 

الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
البيئـــة  فـــي توفيـــر  آل خليفـــة، ودوره 
المواتيـــة لتحقيق اإلنجـــازات الرياضية 
وطـــرح المبادرات الوطنيـــة البناءة في 

القطاع الشبابي.
وأكد أن الشـــأن الرياضـــي، يمثل أهمية 
كبيرة فـــي عمـــل وزارة الداخلية، مثمنا 
كفاءة وجاهزية العبي الفرق الرياضية 

اإلخـــاص  علـــى  وحرصهـــم  بالـــوزارة 
مشـــرفة،  نتائـــج  وتحقيـــق  واالجتهـــاد 
تعكس المستوى المتميز ألبناء البحرين، 

معرًبـــا عن تقديـــره لرئيس األمـــن العام 
ورئيـــس االتحـــاد الرياضـــي لألمن العام 
على المتابعة المباشرة للفرق الرياضية.

كمـــا هنـــأ الوزيـــر، الاعب منفـــردي بهذا 
اإلنجـــاز، الـــذي يعكس ما يتمتـــع به من 
اســـتعداد وانضباط ومهنيـــة في األداء 
الرياضـــي، متمنيـــا للجميـــع المزيـــد من 
التوفيق والنجاح ومواصلة اإلنجازات.

مـــن جهته، أعرب الاعـــب علي منفردي 
عن بالغ تقديره وامتنانه لوزير الداخلية 
على هـــذه اللفتة الكريمـــة، والتي تمثل 
دافًعا لمواصلة مسيرة العطاء وتحقيق 

اإلنجازات الرياضية.

راشـد بـن عبـداهلل يشيـد بالعـب “الداخليـة” منفـردي
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نادي الشباب

أشـــاد رئيس مجلس إدارة نادي 
الشـــباب الرياضـــي ميـــرزا أحمد 
بدعـــم إدارة جمعيـــة جدحفص 
التعاونية االســـتهاكية المستمر 

لنادي الشباب.
عـــن  أحمـــد  ميـــرزا  وأعـــرب 
تقديـــره لرئيـــس مجلـــس إدارة 
التعاونيـــة  جدحفـــص  جمعيـــة 
مـــدن،  فيصـــل  االســـتهاكية 
وأعضاء مجلس إدارة الجمعية 
فـــي  المبذولـــة  علـــى جهودهـــم 
وأداء  التنمويـــة  المجـــاالت 

مسؤولياتهم االجتماعية.
الشـــباب  نـــادي  رئيـــس  وأكـــد 
جدحفـــص  جمعيـــة  جهـــود  أن 

التعاونيـــة االســـتهاكية ودعمها 
المستمر للنادي، يأتي ضمن مبدأ 
واالجتماعـــي  التعاونـــي  العمـــل 
طيبـــة  جهـــود  وهـــي  للجمعيـــة، 
ومشكورة ومحل إشادة وتقدير 

من قبل مجلس إدارة النادي.
وقـــال ميرزا أحمد إن المبادرات 
فيمـــا  الجمعيـــة  تنفذهـــا  التـــي 
المســـتمرة  بالمســـاعي  يتعلـــق 
للعمـــل التعاونـــي تؤكـــد دورهـــا 
فـــي دعم المشـــروعات التنموية 
من خـــال الشـــراكة المجتمعية 
والفائـــدة  بالنفـــع  تعـــود  التـــي 
على منتســـبي وأهالـــي المنطقة 

ومختلف شرائح المجتمع.

أحمد يشيد بدعم جمعية جدحفص التعاونية

اللجنة اإلعالمية

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يقام مؤتمر القلب الرياضي خالل شهر ديسمبر 
المقبل، والذي يشــهد مشــاركة واســعة من قبل المســؤولين، والرياضيين من 
مختلــف األلعــاب الرياضيــة، إضافــة إلــى كبــار األطبــاء المعنييــن بموضــوع 

الحملة.

اللجنـــة  رئيـــس  صـــرح  المناســـبة  وبهـــذه 
المنظمة للمؤتمر عادل خليفة رئيس قسم 
كهربـــاء القلـــب بمركـــز محمـــد بـــن خليفة 
آل خليفـــة التخصصي للقلب بـــأن الحملة 
الصحيحـــة  باألســـس  للتوعيـــة  الوطنيـــة 
لممارســـة الرياضـــة والحفـــاظ على صحة 
القلب “نبض الرياضي”، ســـتتضمن العديد 
مـــن الرســـائل الطبية التوعوية لممارســـي 
الرياضة، مـــن أبرزها التثقيف بالمعلومات 
التـــي يجـــب أخذها باالعتبار فـــي التاريخ 
المرضـــي العائلـــي، وأهمية إجـــراء فحص 

التعريـــف  عـــن  فضـــًا  البدنـــي،  القلـــب 
باختبـــارات التحمل واإلجهـــاد، وتخطيط 
القلـــب الكهربائي، وغيرها من اإلرشـــادات 

الطبية والرياضية.
وأكـــد األثـــر اإليجابـــي للحملة فـــي تعزيز 
مجـــال  فـــي  الصحيـــة  الخبـــرات  وإثـــراء 
طب القلب الرياضي بالمملكة، الســـيما أن 
االهتمـــام بتنظيـــم المؤتمـــرات والحمات 
المتخصصة في طب القلب الرياضي يعد 
أمـــًرا فريـــًدا علـــى مســـتوى دول المنطقة، 
فـــي  المملكـــة  ريـــادة  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر 

االهتمـــام بالقطاعيـــن الصحـــي والرياضي 
لخدمة المواطنين.

وأضـــاف أن الحملة ســـتتضمن العديد من 
األنشطة والفعاليات التي تستهدف جميع 

المواطنيـــن والمقيمين بالمملكة، خصوصا 
العمريـــة  الفئـــة  مـــن  الرياضـــة  ممارســـي 
مـــن 15 إلـــى 65 عاًمـــا، وأن تلك األنشـــطة 
تتضمن حملة إعامية وتثقيفية متكاملة 
في وســـائل اإلعام الجماهيريـــة ومواقع 
التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة، إضافـــة 
إلى تنظيم فعاليات رياضية وأخرى طبية 

في مناطق متفرقة بالمملكة.
يذكـــر أن حملـــة “نبـــض الرياضـــي” تأتـــي 
مصاحبة لمؤتمـــر “القلب الرياضي” المقرر 
 6 2 وحتـــى  انعقـــاده خـــال الفتـــرة مـــن 
ديسمبر المقبل، بتنظيم من وزارة الصحة 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة  ومركـــز محمـــد 
وبالتعـــاون  للقلـــب،  التخصصـــي 

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  مـــع 
والرياضة.

وتأتـــي هـــذه الحملـــة فـــي إطـــار 
تنفيـــذ توصيات اللجنـــة المكلفة 

بدراســـة أســـباب حاالت الوفيات 
فـــي  الرياضـــة  ممارســـة  أثنـــاء 

الرياضيـــة،  والصـــاالت  المماشـــي 
التي ترأســـها الرئيـــس التنفيذي للهيئة 

عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
وضمـــت في عضويتها ممثلين عن األمانة 
العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة، 

ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة 
شـــؤون اإلعـــام، إضافة إلـــى مركز محمد 
ومجمـــع مستشـــفى  للقلـــب،  خليفـــة  بـــن 

السلمانية الطبي.

عادل خليفة

الــريــاضــي الــقــلــب  طــب  فــي  المتخصصين  الــريــاضــيــيــن  مــن  واســعــة  بــمــشــاركــة 

تحت رعاية ناصر بن حمد... انطالق حملة نبض الرياضي

مهرجان كأس جاللة الملك للفروسية وسباقات القدرة في فبراير 2022

ناصر بن حمد يعتمد الجدول المقترح لسباقات الموسم الجديد للقدرة

اعتمـــد ممثل جالـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب الرئيس 
الفخـــري لاتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، بطوالت موســـم 
القدرة 2021/2022 حسب البرنامج 
المقتـــرح الذي قدمه رئيـــس االتحاد 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل 

خليفة إلى سموه.
القابـــل  المبدئـــي  الجـــدول  وتضمـــن 
للتغيير، إقامـــة 6 بطوالت على مدار 
الموســـم الجديـــد 2021/2022 الذي 
ينـــذر بمنافســـة قويـــة ومثيـــرة بيـــن 
الفرســـان في ظل المشاركة الواسعة 
الماضيـــة  المواســـم  شـــهدتها  التـــي 

خصوًصا الموسم الماضي.
وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة أن الموســـم 
الجديد ســـيحظى بنديـــة وإثارة من 
االســـطبات والفرسان عطًفا على ما 
شهده الموســـم الماضي والذي خرج 
بتحقيق العديد مـــن األهداف وبروز 
فرســـان وفارســـات من فئة الناشئين 
في إطار االســـتراتيجية التي يســـير 
عليهـــا االتحـــاد الملكـــي فـــي تأهيـــل 

وصقل الفرسان الناشئين.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن البطـــوالت الخارجيـــة 
التـــي شـــارك فيهـــا الفرســـان خـــال 
الفترة الماضية ستكون عامًا رئيسا 
في إعطاء الســـباقات المحلية رونًقا 
خاًصـــا عبر المنافســـة القويـــة وفتح 
آفاق جديدة من المنافسة بين جميع 
االســـطبات والفرســـان، والمؤشرات 
مثيـــر  ســـيكون  الموســـم  أن  تؤكـــد 
المواهـــب  مـــن  العديـــد  وســـيفرز 
الشـــابة التـــي تعتبر مســـتقبل القدرة 

البحرينية.
الماضـــي  “الموســـم  وأضـــاف ســـموه 
شهد العديد من المحطات التي يأتي 
في مقدمتها تنظيم الســـباقات بحذر 

وتنســـيق فـــي ظـــل جائحـــة فيروس 
كورونا، والحمد لله نجح االتحاد في 
إبـــراز الموســـم بجدارة واســـتحقاق، 
ورغـــم جميـــع الظروف لكن الموســـم 

كان مثيًرا وشهد المشاركة األكثر”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة “لقـــد وجهنـــا االتحـــاد في 
االســـتعداد الجيـــد للموســـم الجديـــد 
والحـــرص علـــى تقديم كامـــل الدعم 
لجميـــع االســـطبات والفرســـان مـــن 

أجل تحقيق النجاح”.
ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
والفرســـان  االســـطبات  خليفـــة  آل 
باالســـتعداد المميز للموســـم الجديد؛ 
مـــن أجل مواصلـــة االزدهـــار لرياضة 
نجاحـــات  شـــهدت  التـــي  القـــدرة 
متواصلة في الموسم الماضي سواء 
علـــى مســـتوى التنظيم أو المنافســـة 

القوية التي شهدتها السباقات.
 

6 بطوالت مثيرة 

وسيشهد الموســـم تنظيم 6 بطوالت 
يتخللهـــا العديـــد مـــن الســـباقات، إذ 
بتنظيـــم  الجديـــد  الموســـم  ســـيبدأ 
ســـباق القدرة التأهيلي الدولي األول 
لمســـافة 100 كم، وســـباقات تأهيلية 

محليـــة لمســـافات 40 و80 كم وذلك 
يوم 8 أكتوبر المقبل.

وســـتقام ســـباقات القـــدرة التأهيلـــي 
الدولـــي الثانـــي يومـــي 5 و6 نوفمبر 
إضافة إلى ســـباقات تأهيلية محلية، 
إذ سيشهد اليومين إقامة سلسلة من 
الســـباقات وهي سباق دولي لمسافة 
100 كم، وســـباق دولي لمسافة 120 
كم، وســـباق دولي لمســـافة 160 كم، 
إضافة إلى ســـباقات تأهيلية محلية 

لمسافة 40 و80 كم.
وجرًيا علـــى العادة وبعـــد النجاحات 
الكبيرة التي شـــهدتها بطوالت العيد 
الوطنـــي للقـــدرة التـــي تتزامـــن مـــع 
البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاالت  فتـــرة 
ســـينظم  المجيـــد،  الوطنـــي  بالعيـــد 
و11   10 يومـــي  الملكـــي  االتحـــاد 
ديســـمبر المقبل بطولة العيد الوطني 
للقدرة، إذ ســـتقام ســـباقات لمســـافة 
100 و120 و160 دولـــي، إضافة إلى 
ســـباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 

و80 كم.
وســـتقام بطولة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
البحرينيـــة ســـمو  اللجنـــة األولمبيـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ خالـــد 

يومـــي 7 و8 ينايـــر من العـــام المقبل 
ســـباقا  االتحـــاد  ســـينظم  إذ   ،2022
دوليا لـ 100 كم وســـباقا دوليا محليا 
لألهالـــي لمســـافة 120 كـــم، وســـباق 
دولـــي لمســـافة 160 كـــم، وســـباقات 
تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم.

نحـــو  متجهـــة  األنظـــار  وســـتكون 
مهرجان كأس صاحب الجالة الملك 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة لفئات 
واالســـطبات  والناشـــئين  العمـــوم 
الخليجية الخاصة، إذ ســـيقام خال 
فبرايـــر   19 حتـــى   17 مـــن  الفتـــرة 
2022، وســـيقام ســـباق لمسافة 120 
كـــم محلـــي لإلســـطبات الخليجيـــة 
كـــم   120 دولـــي  وســـباق  الخاصـــة، 
للناشـــئين والشـــباب، وســـباق دولـــي 
120 كـــم للعمـــوم، إضافة إلى ســـباق 
دولـــي  وســـباق  كـــم،   160 لمســـافة 

لمسافة 100 كم.
ويختتم الموســـم بإقامة بطولة سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
إذ  المقبـــل،  مـــارس  و19   18 يومـــي 
وســـباق  كـــم،   100 ســـباق  ســـيقام 
دولـــي محلـــي لألهالي لمســـافة 120 
كم، وســـباق دولي لمســـافة 160 كم، 
وسباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 

و80 كم.

اللجنة اإلعالمية
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لقطات لمنافسات القدرةسمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فيصل مدنميرزا ٔاحمد 

بنا

جانب من اللقاء

الفائز بالمركز 
األول ببطولة آسيا 

للجوجيتسو
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يخـــوض ممثـــل المملكة فريق المحرق عند ٦:١٥ من مســـاء اإلثنين مباراة أمام فريق 
العهد اللبناني، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن نصف نهائي منطقة 

غرب آسيا في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ٢٠٢١.
وتتمثل أهمية المباراة في كونها ســـتلعب من مواجهة واحدة، والفائز فيها ســـيتأهل 
لنصـــف نهائي البطولة عموما، وســـيحظى علـــى فرصة لعب المبـــاراة النهائية المقررة 
٥ نوفمبـــر المقبل. وأنهى المحرق سلســـلة تدريباته للمبـــاراة بخوضه مرانا على ملعب 
نادي البســـيتين بقيادة المدرب الوطني عيسى السعدون، وشهد المران حضور رئيس 
اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس االتحاد سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بن عيســـى آل خليفـــة. وتدرب الفريـــق اللبناني علـــى ملعب المبـــاراة بقيادة 

المدرب اللبناني باسم مرمر.
وتقـــرر فـــي االجتمـــاع الفني أن يلعب المحـــرق باألحمر والعهد باألصفر. وعقد مســـاء 
األحـــد المؤتمـــر الصحافـــي الذي يســـبق المباراة، وحضـــره من جانـــب المحرق مدرب 
الفريق عيســـى الســـعدون الذي أكد أهمية المباراة وجاهزية الفريق لخوضها، مشـــيرا 
إلى أن تأجيل مباراة الخالدية في دوري ناصر بن حمد الممتاز، ساهم كثيرا في عملية 
اســـترجاع الالعبين المصابين، معربا عن أمنياته بأن يكون أول مدرب بحريني يحرز 

بطولتين خليجية وآسيوية، وإسعاد جماهير المحرق والجماهير البحرينية عموما.
بـــدوره قـــال العب المحـــرق حمزة الجبـــن إن المحرق عاقـــد العزم علـــى حصد بطاقة 

من تدريبات المحرقالتأهل، مشيرا إلى الرغبة في إسعاد الجماهير بالفوز.

يســعى نحو بلــوغ نصف نهائــي كأس االتحاد اآلســيوي
المحرق يستضيف العهد اللبناني قارًيا

أحمد مهدي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أصـــدر النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
“7” لســـنة 2021، بشأن تعيين مجلس 
إدارة مؤقـــت لمـــدة عام لنـــادي البديع 

الرياضي والثقافي. 
وجـــاء في القـــرار “بعد االطـــالع على 
قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة في ميدان 
والمؤسســـات  والرياضـــة  الشـــباب 

الخاصـــة، الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون 
رقم 21 لسنة 1989 وتعديالته، وعلى 
الالئحـــة النموذجية للنظام األساســـي 
لألندية الخاضعة إلشـــراف المؤسسة 
العامـــة للشـــباب والرياضـــة الصـــادرة 
بالقرار رقم 1 لسنة 1990 وتعديالتها، 
وعلى المرســـوم الملكي رقم 61 لسنة 
2021 بإنشـــاء الهيئة العامة للرياضة، 
وعلى النظام األساســـي لنـــادي البديع 
بنـــص  وعمـــال  والثقافـــي،  الرياضـــي 
المـــادة 23 مـــن المرســـوم بقانون رقم 
21 لســـنة 1989 المشـــار إليـــه، وبنـــاء 

علـــى اســـتقالة رئيس وبعـــض أعضاء 
مجلـــس إدارة نـــادي البديـــع الرياضي 

والثقافي، قررنا اآلتي: 
- يعيـــن مجلـــس إدارة مؤقـــت لنـــادي 
البديـــع الرياضـــي والثقافي لمدة عام، 
برئاســـة حمـــد ســـالم علي الدوســـري، 
وعضوية كل من: جاسم أحمد جاسم 
فيصـــل  “عضـــوا”،  الدوســـري  محمـــد 
عيسى إبراهيم العمادي “عضوا”، فهد 
جاسم محمد ميبر الدوسري “عضوا”، 
الدوســـري  عبـــدهللا  محمـــد  عبـــدهللا 
“عضوا”، محمد أحمد حســـن الضبيب 

“عضـــوا”، مبـــارك جمـــال مبـــارك خليل 
الدوســـري “عضوا”، سالم عادل محمد 

الدوسري “عضوا”. 
المؤقـــت  اإلدارة  مجلـــس  يدعـــو   -
الجمعية العموميـــة إلى اجتماع يعقد 
قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على 
األقـــل بعـــد موافقـــة الهيئـــة، ويعرض 
عليهـــا تقريًرا مفصاًل عن حالة النادي، 
العموميـــة  الجمعيـــة  تنتخـــب  كمـــا 
مجلس إدارة جديد في الجلسة ذاتها 
وذلك بعد اتخـــاذ اإلجراءات الخاصة 
بترشـــيح أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا 

للقانون والالئحة النموذجية والنظام 
األساسي للنادي المشار إليهما. 

- علـــى مدير إدارة الشـــؤون القانونية 
والتراخيص تنفيذ هذا القرار، ويعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره ونشـــره فـــي 

الجريدة الرسمية.

برئاســـة حمـــد ســـالم الدوســـري وعضويـــة 7 أشـــخاص

سمــــــوه يشهــــــد نهـــائـــي بطـــولــــــة المـــرحـــوم عبــــــداهلل نـــاس ويتـــــوج الفـائـزيــن

خالد بن حمد: تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي البديع

خالد بن حمد: البطولة داعمة للسياحة الرياضية بالمملكة

سمو الشيخ خالد بن حمد

حمد الدوسري

شــهد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، 
نهائــي النســخة األولــى لبطولــة المرحــوم عبدهللا بــن نــاس المفتوحة للبولينــغ، الذي 
أقيــم يــوم الســبت علــى صالــة أرض المــرح، بتنظيــم االتحــاد البحرينــي للبولينغ في 
الفتــرة 1 - 18 ســبتمبر، بحضــور نائــب رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمد آل خليفــة، والرئيس التنفيــذي للهيئة العامة للرياضــة عبدالرحمن 

عسكر ورئيس االتحاد البحريني للبولينغ غازي ناس.

وفي ختام المنافســـات توج ســـمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز 
البحرينـــي  الالعـــب  حصـــل  إذ  األولـــى، 
فـــي  األول  المركـــز  علـــى  فـــالح  يوســـف 
فئـــة الرجـــال، وحصـــل الالعـــب العمانـــي 
خالد بن عيســـى على المركـــز الثاني فيما 
حصـــل الالعب الســـعودي عـــادل البارقي 
علـــى المركـــز الثالـــث. وحصلـــت الالعبـــة 
البحرينيـــة نادية عقيل على المركز األول 
في فئة الســـيدات، بينمـــا حصلت الالعبة 
المركـــز  علـــى  ليلـــى جناحـــي  البحرينيـــة 
UEL-  الثانـــي وحصلت الالعبـــة الفلبينية

LA MARCIAL على المركز الثالث.
وأشاد ســـموه بالمســـتويات التي شهدتها 
االســـتعدادات  برهنـــت  التـــي  البطولـــة، 
القويـــة مـــن قبـــل الالعبيـــن والالعبـــات، 
وعكســـت مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن قـــدرات 
وإمكانـــات عاليـــة في هـــذه اللعبـــة، مهنئا 
ســـموه الفائزين بالمراكز األولـــى ومتمنيا 
ســـموه حظـــا أوفـــر لبقيـــة الالعبيـــن فـــي 

المشاركات المقبلة. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة “إن بطولـــة المرحوم عبدهللا ناس 
المفتوحـــة للبولينـــغ ســـاهمت فـــي دعـــم 
الســـياحة الرياضية بمملكـــة البحرين، من 
خالل ما شهدته البطولة من تنظيم مميز 
واســـتقطابها لعدد واســـع من المشـــاركين 
مـــن دول مجلـــس التعاون بـــدول الخليج 
اآلســـيوية،  الـــدول  وبعـــض  العربيـــة 
وهـــذا بـــكل تأكيـــد يعـــزز من اإلجـــراءات 
اتخذتهـــا  التـــي  الواضحـــة،  والخطـــوات 
البحريـــن فـــي عـــودة الحيـــاة التدريجية 

والتعافـــي مـــن التداعيات التـــي فرضتها 
جائحة كورونا )كوفيد 19(، والذي يشجع 
وتنظيـــم  الســـتقطاب  واضـــح  وبشـــكل 
مختلـــف الفعاليات والبطـــوالت الرياضية 
على أرض المملكة”.  وتابع ســـموه “هدفنا 
دعـــم الجهـــود والتشـــجيع علـــى تنظيـــم 
مزيد مـــن البطـــوالت اإلقليميـــة والقارية 
ســـيدي  توجيهـــات  لتنفيـــذ  والدوليـــة، 
الملـــك  الوالـــد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه، لتعزيز موقع 
مملكـــة البحرين كوجهة مثالية للســـياحة 
الرياضيـــة، والـــذي ينعكـــس إيجابـــا علـــى 
تطوير المنظومة الرياضية والدفع بعجلة 
الســـياحة واالقتصـــاد الوطنـــي”، مشـــيدا 
سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها االتحاد 
البحريني للبولينغ برئاسة غازي ناس، في 
اإلعداد والتنظيم لهذه البطولة وإظهارها 
بصـــورة مميـــزة ســـاهمت في نجـــاح هذا 

التجمع الرياضي. 

مـــن جهته، وجه رئيس االتحاد البحريني 
للبولينغ غازي ناس شـــكره وتقديره لسمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، مثمنا 
التـــي يبذلهـــا ســـموه،  الجهـــود المتميـــزة 

وتوجيهـــات  رؤى  مـــع  تتماشـــى  والتـــي 
جاللـــة الملـــك لمواصلة النهضـــة التنموية 
فـــي القطاع الرياضـــي، مؤكـــدا أن بطولة 
نـــاس المفتوحـــة  بـــن  المرحـــوم عبـــدهللا 

رؤيـــة  مـــع  متوافقـــة  جـــاءت  للبولينـــغ، 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 

بن حمـــد آل خليفـــة والخطـــة التطويرية 
التي وضعها ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، لتنظيـــم مختلـــف البطـــوالت؛ 
بهـــدف مواصلـــة الجهـــود لدعم الســـياحة 
الرياضيـــة فـــي مملكة البحريـــن، موضحا 
أن اإلقبـــال الكبيـــر الذي شـــهدته البطولة 
من المشـــاركين من الالعبيـــن البحرينيين 
والمقيميـــن ومن العبي الـــدول الخليجية 
واآلسيوية ســـاهم في نجاحها وظهورها 
بالصـــورة المميزة، مشـــيرا إلى أن االتحاد 
األنشـــطة  مـــن  مزيـــد  إلقامـــة  يتطلـــع 
التـــي  البطـــوالت  وتنظيـــم  والفعاليـــات 
تعـــزز مـــن مكانة البحرين كوجهة رئيســـة 
للســـياحة الرياضيـــة، مقـــدرا فـــي الوقت 
ذاتـــه جهـــود جميـــع اللجـــان العاملـــة فـــي 

تنظيم هذا الحدث.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أسفرت نتائج ختام منافسات الجولة 
2 لـــدوري الدرجة الثانيـــة لكرة القدم 
عن فوز قاللي على التضامن بنتيجة 
)1-3(، وتعادل الشباب مع سترة سلبا 
دون أهـــداف، فـــي المباريـــات التـــي 

أقيمت مساء األحد.
على اســـتاد النادي األهلي، فاز قاللي 
على التضامن وسجل للفائز: ستيفن، 
مبارك شـــريدة ومالك ظافر، وســـجل 
للخاســـر: عبدهللا ســـيد عاشـــور. أدار 
المباراة الحكم وليد محمود، وعاونه 
عبدالرحمـــن الدوســـري وعبدالرحمن 
محـــي الديـــن، والحكم الرابـــع محمد 

إبراهيم.
وعلـــى ملعـــب مدينـــة حمـــد، تعـــادل 
فـــي  أهـــداف  الشـــباب وســـترة دون 
المبـــاراة التـــي أدارهـــا الحكـــم محمد 
فـــواز  عبدالســـالم  وعاونـــه  مرشـــد، 

الرابـــع  والحكـــم  بوعـــالي،  وصـــالح 
عبدهللا قاسم.

ومـــع ختـــام الجولـــة الثانيـــة، يكـــون 
االتفـــاق  كاآلتـــي:  الـــدوري  ترتيـــب 
والمالكيـــة 6 نقاط لـــكل واحد منهما، 

قاللـــي 4 نقـــاط، البحرين 3، الشـــباب 
وســـترة نقطتيـــن لـــكل واحـــد منهما، 
مدينة عيســـى واالتحاد والبســـيتين 
نقطة لـــكل واحد منهم، التضامن في 

المركز األخير بال نقاط.

الـــكـــروي “الـــثـــانـــيـــة”  ــدوري  ــ ــ ل الـــجـــولـــة 2  خـــتـــام 
فوز قاللي على التضامن... وتعادل الشباب مع سترة

من مباراة الشباب وسترة

أحمد مهدي



“ كالسيكيات السينما العالمية” ألمير العمري... عن أهم األفالم المحفورة في الذاكرة

إن 

الفيلـــم الكالســـيكي أمـــر مـــازال  تعريـــف 
يحيـــر النقاد فـــي العالم، فـــال يوجد اتفاق 
علـــى مغـــزاه ومعناه، بـــل كلهـــا اجتهادات 
عنصـــر  شـــك  أدنـــى  دون  فيهـــا  يتدخـــل 
التـــذوق الشـــخصي واالســـتناد إلـــى رؤية 
الناقد نفسه وإحساسه بالعمل السينمائي.
الســـينما  “كالســـيكيات  كتـــاب  ويأتـــي 
العالميـــة” ألميـــر العمـــري والصـــادر حديثا 
للنشـــر  وظـــالل  خطـــوط  دار  عـــن   2021
والتوزيـــع، كبانورامـــا جميلة تقدم لنا هذه 
الروائـــع واكتشـــاف مـــا يكمـــن فيهـــا مـــن 

جمال.
الفيلم الكالســـيكي كما يعّرفـــه العمري قد 

يشـــمل التعبير عن فترة زمنية لم نعيشها، 
يمكـــن  بحيـــث  وبنائهـــا،  تأسيســـها  يعيـــد 
لنـــا أن نســـتخرج مـــن الفيلم ومـــن القصة 
المعروضـــة نفســـها، الكثيـــر مـــن المعانـــي 
اإلنســـانية التي تجعلنا أكثـــر معرفة بتلك 
الفتـــرة الزمنية، وأكثر درايـــة بما فيها من 
جمـــال، بل وأكثر فهمـــا للحاضر أيضا على 

ضوء الماضي.
لكن ليس معنى هذا أن الكالسيكيات هي 
فقط األعمال المشـــغولة بسرد قصص من 
الماضـــي. فأفـــالم تـــروي عـــن الحاضر قد 
تكـــون أكثر تأثيرا وبقـــاء في وجه الزمن. 
والفيصل هنـــا يكمن في قدرة الفيلم على 
أن يلمـــس مشـــاعر الجمهور في كل مكان، 
أي ينجـــح فـــي تجـــاوز النطـــاق المحلـــي 
أو اإلقليمـــي، أي يتمتـــع بالبعـــد اإلنســـاني 

“الكوني”. 
خـــذ مثـــال فيلمـــا مثل “ذهـــب مـــع الريح”، 
لقـــد أصبـــح فيلمـــا كالســـيكيا ألنـــه يعيـــد 
تقديـــم فتـــرة مـــن التاريـــخ األميركي من 
خالل قصة حب رومانســـية مدمرة تركت 
تأثيرهـــا على المشـــاهدين فـــي العالم، من 

اليابان إلى أالسكا.
ترتیبـــا  الكتـــاب  فصـــول  ترتیـــب  وتـــم 
تاريخيـــا أي طبقا لتواريـــخ إنتاج األفالم، 
وقدمـــت  األحـــدث،  إلـــى  األقـــدم  مـــن 
الكالســـيكيات القديمـــة الصامتـــة، وكذلك 
بعض الكالســـيكيات الحديثة أو األحدث، 

وأحدثهـــا هو “نظرة عولیس” الذي أخرجه 
اليوناني أنجلوبولوس العام 1995. وفيما 

يلي ترتيب األفالم:
1. “مولد أمة” و “التعصب” 1915 - 1916 

2. “خزانة الدكتور كاليغاري” 1920 
3. “الغولیم” کیف جاء إلى العالم 1920

4. “العربة الشبح” جماليات الموت 1921
ســـينمائية  منجـــزة  ظهـــور  “نابليـــون”   .5

1927
6. “الساكن” هيتشـــكوك يبحث عن القاتل 

 1927
7. “صنـــدوق بانـــدورا” أعجوبـــة الســـينما 

الصامتة 1929
8. “إم” تحفة فريتز النغ 1931

المـــار  لهیـــدي  األول  الظهـــور  “نشـــوة”   .9
 1934

10. “انتصـــار اإلرادة” المرأة تصنع التاريخ 
1935

11. “العصـــر الحديـــث” عظمـــة الســـخرية 

1936
12. “المصـــري” حكمـــة ســـنوحي ورســـالة 

إخناتون 1954
والحـــرب  الحـــب  الطائـــر”..  “البجـــع   .13

والسالم 1958
14. “لورانس العرب” األســـطورة والتاريخ 

1963
15. “بيرسونا” قناع الصمت 1966 

16. “قيـــظ الظهيرة” و “رجل لكل العصور” 
1966 - 1952

17. “أسطورة” بوني كالويد 1967
18. “أوديـــب الملك” تخليـــص التراجيديا 

من األسطورة 
الخيـــال  فلســـفة  الفضـــاء”  “أوديســـا   .19

العلمي 1968 
نهايـــة عصـــر  المتوحشـــة”  “الصحبـــة   .20

الويسترين 1969 
21. “اذهب وقل لهم ويلي بوي هنا” 1969 
22. “زد” مولـــد الفيلم السياســـي الشـــعبي 

 1969
23. “غويـــا” الطريـــق الشـــاق إلـــى المعرفة 

 1971
24. “قضيـــة ماتيـــه” ذلك المـــوت الغامض 

 1972
25. “الملحمـــة الســـيبيرية”.. أوبـــرا القـــرن 

العشرين 1979 
26. “ران” تراجيديا سقوط الطاغية 1985 

27. “نظرة عوليس” موت التاريخ 1995

“البجع الطائر”.. الحب والحرب والسالم فيلم لورانس العرب

الكاتب أمير العمري

فيلم اسطورة بوني وكاليد فيلم نظرة عوليس
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 Glamour اختارت مجلة
النجمة التركية هاندا 

أرتشيل كأجمل امرأة 
في العام 2021، 
األمر الذي شّكل 

ضجة كبيرة على 
مواقع التواصل 

االجتماعي، 
الذي عّبر عن 

إعجابه بـ 
هاندا التي 

تستحق 
فعال هذا 

اللقب.

تســتعد أســرة فيلم “كيــرة والجن” للنجميــن أحمد عز 
وكريــم عبدالعزيــز للســفر إلى دولــة المجــر لتصوير 
المشــاهد الخارجيــة هنــاك، ويســتمر التصويــر لمدة 
أســبوعين وبعدهــا يســتكمل فريــق العمــل تصويــر 

المشــاهد األخيــرة مــن الفيلــم التي يــدور فــي الحقبة 
الزمنيــة لفترة ثــورة 19، ويدخل العمل غــرف المونتاج، كما 

انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 70 % من أحداث الفيلم، 
بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة واإلسماعيلية.

المصريــة حنــان مطــاوع لتصويــر  الفنانــة  تســتعد 
مسلسلها الجديد “وش تالت”، من إخراج أحمد حسن، 
مشــيرة إلى أن الفنــان محمود عبدالمغني ســيقدم 
البطولــة أمامها فــي أحداث المسلســل، الــذي تدور 

أحداثــه فــي 15 حلقة. ومــن المقــرر أن ينطلق تصوير 
المسلســل خالل األيــام المقبلة، إذ انتهــى مخرج العمل 

من معاينة أماكن التصوير ووضع المالمح الرئيسة ألبطال المسلسل، ومن 
المقرر اإلعالن عن باقي فريق الممثلين بعد االنتهاء من التعاقدات الرسمية.

ينضم الفنان تامر حســني وزوجته بسمة بوسيل قريبا، 
إلــى قائمة النجوم الذين اقتحمــوا عالم العطور، إذ قرر 

الثنائي إطالق عطر يحمل توقيعهما.
وجاء في بيان أن الزوجين تامر حســني وبسمة بوسيل 

تعاقــدا على أول إنتاج مشــترك بينهما في عالم العطور 
الفرنســية، ومن المقرر أن يتجها إلى العاصمة الفرنســية 

باريس األسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة واالتفاق على 
مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة اإلعالنية والدعائية العالمية.

عطر تامر حسني وبسمةحنان مطاوع في “وش تالت”أبطال “كيرة والجن” في المجر

خليل الرواف أول ممثل عربي في “هوليوود” قبل عمر الشريف
أطل علينا عمر الشريف في أول ظهور له من خالل 
فيلم صـــراع في الوادي، وفي العـــام 1956 انطلق 
عمر الشريف نحو السينما الدولية وهوليوود، بعد 
دوره في الفيلم الفرنســـي “المهمـــة اللبنانية”، لكنه 
بـــرع في التمثيل بعد أن شـــارك فـــي فيلم “لورنس 
العرب” العام 1962، وحصل عن دوره في شخصية 
“علـــي“ علـــى جائزة “جولدن غلـــوب” ألفضل ممثل 
وأفضل ممثل صاعد، كما ترشـــح لجائزة األوسكار 
ألفضل ممثل مســـاعد عن نفس الفيلم، كما حصل 
علـــى جائزة “ســـيزار” ألفضل ممثل عـــن دوره في 

“إبراهام وأزهار القرآن”.
وفـــي العـــام 2003 حقـــق جائـــزة األســـد الذهبـــي 
للمســـيرة الفنيـــة، وهو األشـــهر مـــن الفنانين الذين 
دخلـــوا عالم الســـينما العالمية عندنا، ويـــردد دائما 
بأنـــه أول مـــن دخـــل هـــذا المجـــال الفنـــي الدولي، 

ولكـــن تاريخيـــا هناك شـــخص آخر 
سبقه في ذلك من المملكة العربية 

السعودية.
إنـــه الممثـــل خليـــل الـــرواف الـــذي 
مثـــل في فيلم هوليوودي مع نجم 
أفالم الويسترن الكبير جون واين 
بعنـــوان “Cover the War” بســـبب 
إتقانـــه اللغة اإلنجليزيـــة من عمله 
تاجـــرا بيـــن دول الشـــام والعـــراق 
وفلســـطين والســـعودية، وتعاملـــه 

مـــع القوافـــل هناك، وأثنـــاء ذلك التقـــى في إحدى 
ســـفراته باألميركية فرانسيس أليسون، التي ربط 
معهـــا عالقـــة حـــب وزواج، بعد أن ترك كل شـــيء 
وراءه وســـافر معها إلى هوليوود، لكنه لم يســـتمر 
معهـــا، وتم الطـــالق بينهمـــا ورجع مجـــددا وتزوج 
أميركيـــة أخـــرى، لكـــن بســـبب اختـــالف الثقافات 

لـــم يكمل المســـيرة معها أيضـــا، ورجع 
الرواف واســـتقر بالقاهرة حيث التقى 
بشابة مصرية وأنجب منها ابنتين بعد 
أن أنجـــب مـــن األميركيـــة الثانية ابنه 

األول ”نواف“.
رجـــع الـــرواف للســـعودية بعـــد رحلـــة 
طويلة وشاقة بين المحيطات والبحار، 
وحاول أن يبحث عن ابنه ”نواف“ من 
زواجـــه الثاني لســـنوات، لكنه لم يعثر 
عليـــه حتـــى وصل لســـن الــــ 95 عندما 
تلقـــى اتصاال هاتفيا من زوجتـــه األميركية تخبره 
بمـــكان ابنـــه الذي غير اســـمه وشـــارك مـــع القوات 
األميركية حربها في فيتنام، والتقى به بعد أن بلغ 
ســـن الـ 45 قبـــل أن يفارق الحياة فـــي العام 2000 
ويســـجل اسمه كأول ممثل عربي يشارك في فيلم 

هوليوودي قبل عمر الشريف.

حفر اسمه في تاريخ أفالم هوليوود الصواف مع ابنه

Cover the War من فيلم

تقـــوم النجمـــة جنيفر غارنر برعاية أطفالها من بـــن أفليك، الذي يعيش في 
مـــكان قريـــب منهـــا، ويعمـــل االثنين علـــى إبقـــاء أطفالهما بعيًدا عـــن دائرة 

الضوء.
وكانـــت الممثلـــة قد خاضت معركـــة “الخصوصية” مـــع مجموعة من نجوم 

هوليوود لضمان بقاء المصورين بعيًدا عن أطفالهم ومحاولة مطاردتهم.
أمـــا األطفـــال فهم حالًيا يتقربـــون لصديقة والدهم جنيفـــر لوبيز ويعقدون 
صداقـــة مع أبنائهـــا إيمي وماكس، إذ تمت مشـــاهدتهم في مناســـبات عدة 

خالل األشهر القليلة الماضية.
يذكر أن جنيفر تعيش في مدينة لوس أنجلوس مع أطفالها الثالثة فيوليت 
وســـيرافينا وصموئيل من زوجها الســـابق بن أفليك، وهـــي تعّد واحدة من 
األمهـــات المثاليـــات فـــي هوليـــوود التي تعتـــز بكونها أما كمـــا صرحت في 
المؤتمر الســـنوي األخير في مدينة بوســـطن، حيـــث كانت عضًوا في فريق 

البحث والمناقشة.
وقالت آنذاك “أنا ال أستطيع أن أشكو من أطفالي، إنهم رائعون جًدا،  «

وهم يضحكونني، لقد توقفت عن محاولة أن أكون أمي”.

تـــرددت أنبـــاء جديدة بشـــأن 
تقديم جزء ثان من مسلســـل 
المصريـــة  للنجمـــة   ”6 “شـــقة 
روبي، ينتمـــي لنوعية اإلثارة 
والرعـــب، بعد النجـــاح الكبير 
انطـــالق  منـــذ  حققـــه  الـــذي 
علـــى  حلقاتـــه  أولـــى  عـــرض 
الرقميـــة،  “شـــاهد”  منصـــة 
بتقديـــم  الجمهـــور  ومطالبـــة 

مزيد من األجزاء للعمل.
وفي هذا السياق، علق مخرج 
المسلســـل محمود كامل على 
مـــا يتـــردد بخصـــوص تقديم 
جـــزء ثـــان منه، قائـــال “تقديم 
جزء ثان من العمل لم يحسم 
بعـــد حتى هـــذه اللحظة، وإن 
كان مطروحـــا خصوصـــا بعـــد 
اإليجابيـــة  األفعـــال  ردود 
حظـــي  إذ  المسلســـل؛  بشـــأن 
باهتمـــام وتفاعـــل كبيرين من 
الجمهـــور منذ انطالق عرضه، 

إلى جانـــب مطالبتهم بتقديم 
جـــزء ثـــان منـــه، وهـــو األمـــر 
الـــذي جعلنا صناع المسلســـل 
نفكـــر في األمـــر الـــذي أصبح 
محل دراسة حاليا، وال أخفي 
مدى ســـعادتي بنجـــاح العمل 
الـــذي بذلنا فيه مجهودا كبيرا 
أكمـــل  علـــى  للنـــور  لخروجـــه 
خاللـــه  مـــن  نقـــدم  إذ  وجـــه؛ 
ومختلفـــة  جديـــدة  تجربـــة 
الرعـــب  لنوعيـــة  وينتمـــي 

واإلثارة”.
وأضـــاف: لـــدي أفـــكار كثيـــرة 
مـــن  مختلفـــة  لمشـــروعات 
التلفزيونيـــة،  الدرامـــا  خـــالل 
وفي حـــال عـــدم تقديم جزء 
ثـــان من الممكن تقديم أعمال 
بموضوعـــات  أخـــرى  فنيـــة 
جديدة عن نوعية مسلسالت 
الرعـــب التـــي أظهـــر الجمهور 

اهتمامه بها وتفاعله معها.

روبي تقدم جزءا ثانيا
من مسلسل “شقة 6”

tariq_albahhar

طارق البحار

أطفال النجمة جنيفر غارنر... خارج دائرة الضوء

أسامة الماجد
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وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  دعـــت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
)شؤون البلديات( المقاولين إلنشاء 
مشـــروع تصميم وإنشـــاء وتشغيل 
مدفـــن نفايات هندســـي جديد في 

منطقة عسكر.
وسيشـــمل نطاق األعمال التحقيق 
فـــي الموقـــع، إعداد الموقـــع، بطانة 
الموقـــع، تركيـــب أنظمة جمـــع الغاز 
والرشح وتشـــغيل وصيانة الموقع 

والترميم النهائي.
الراغبـــون  وســـيخضع المشـــاركون 
فـــي الفـــوز بالعقـــد لعمليـــة التأهيل 
المقـــاوالت  لشـــركات  المســـبق 
الدوليـــة  أو  المحليـــة  الهندســـية 

المنفـــردة أو المتحـــدة ذات الخبرة 
وإنشـــاء  تصميـــم  أعمـــال  فـــي 
وتشـــغيل مكب النفايـــات للتخلص 
مـــن المخلفـــات التجاريـــة والبلدية 

في البحرين. 
وتعتـــزم الـــوزارة اختيار الشـــركات 
ذات الخبـــرة والمؤهالت المناســـبة 
وحدها أو باالشـــتراك مـــع اآلخرين 
الذين يحملون تراخيص أو الخبرة 

ذات الصلة لمثل هذه األنشطة. 
وفتح بـــاب التقـــدم إلبـــداء الرغبة 
فـــي الدخـــول فـــي عمليـــة التأهيل 
وذلـــك  أكتوبـــر،   20 تاريـــخ  حتـــى 
المناقصـــات  مجلـــس  خـــالل  مـــن 

والمزايدات الحكومية.

مكب نفايات جديد بعسكر 
للمخلفات التجارية والبلدية أعلن بنك البحرين الوطني عن ترشح 11 عضوا 

لعضوية مجلس إدارة بنك البحرين الوطني.
ومـــن المقرر أن يتـــم االنتخاب لشـــغل 6 مقاعد 
للـــدورة  المســـتلمة  الترشـــيحات  إلـــى  اســـتناًدا 

المقبلة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2024.
فـــاروق  مـــن:  كال  المترشـــحين  قائمـــة  وتضـــم 

يوســـف المؤيـــد، فـــوزي أحمـــد كانو، هالـــة علي 
يتيم، يوســـف علي رضا، ريشـــي كابور، سوسن 
أبوالحســـن محمـــد، إيمان علي حافظ، يوســـف 
حســـن يوســـف، زيد خالد عبدالرحمن ويوســـف 

صالح خلف.
وســـتتم عمليـــة االقتراع مـــن قبل المســـاهمين 
النتخاب مجلس اإلدارة أثناء اجتماع الجمعية 
العمومية العادية المقرر عقده في يوم األربعاء 

الموافـــق 13 أكتوبـــر 2021، وذلـــك فـــي قاعـــة 
)المهـــا( بفندق )داون تاون روتانا(، وســـوف يتم 
اســـتكمال تشـــكيل مجلـــس اإلدارة بــــ 5 أعضاء 
آخرين يعينون من قبل كبار المســـاهمين، وذلك 
وفقا للمادة 175 من قانون الشـــركات التجارية 
 ،2001 لســـنة   21 بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر 
وجميع المترشـــحين خاضعون لموافقة مصرف 

البحرين المركزي.

المحرر االقتصادي
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افتخار يوسف تحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة” أغسطس 2021
“بيتــــــــك”: إعـــــــــان 20 فـــائــــــــًزا بالجــــوائـــــــــز الشهــــريـــــــــة بــــ 20,000 دوالر

أعلن بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين 
“ بيتـــك” عن فوز، افتخار يوســـف، ضمن 
ســـحوبات حســـاب التوفير االســـتثماري 
“لبشارة” لشهر أغسطس 2021، وحصلت 
بذلك على الجائزة الشـــهرية الكبرى التي 

تبلغ قيمتها 100,000 دوالر.
 وُأقيـــم الســـحب عـــن بعد يـــوم الخميس 
الموافـــق 9 ســـبتمبر الجـــاري، وذلك وفًقا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  لتوجيهـــات 
والسياحة، وفيه تم اإلعالن عن 20 فائًزا 
بالجوائـــز الشـــهرية بقيمـــة إجمالية بلغت 
20,000 دوالر، إلـــى جانـــب اإلعـــالن عن 
الفائزين بجوائز فئات “لبشـــارة” الخاصة 
والذين يبلـــغ عددهم 50 فائًزا، لكل منهم 

مبلغ 500 دوالر.
فـــي حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة، قال 

لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات  رئيـــس 
في بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحرين، 
حامد مشـــعل “يســـرنا أن نتقـــدم بالتهنئة 
للســـيدة افتخار يوســـف بمناســـبة فوزها 
بالجائـــزة الشـــهرية الكبـــرى، كمـــا وُنهنـــئ 
كافة الفائزين بجوائز سحوبات “لبشارة” 
هـــذا  ومـــن   .2021 أغســـطس  لشـــهر 
المنطلق، يســـرنا أن ندعـــو جميع عمالئنا 
الكـــرام واألفـــراد لفتـــح حســـاب التوفيـــر 
االســـتثماري “لبشـــارة” وزيـــادة رصيدهم 
ومدخراتهـــم، من أجـــل مضاعفة فرصهم 
فـــي الفوز معنا بجوائزنـــا النقدية القيمة. 
ونتطلع قدًما إلجراء السحب على جوائز 
الشـــهر المقبل والكشف عن أسماء المزيد 
الُجـــدد ضمـــن ســـحوبات  الفائزيـــن  مـــن 
“لبشـــارة”، ما يثـــري تجربتهـــم المصرفية 

معنا”.
مـــن جهتهـــا، عبـــرت افتخـــار يوســـف عن 
جزيل شـــكرها وامتنانها بالفـــوز بالجائزة 
الشـــهرية الكبـــرى فـــي حســـاب “لبشـــارة” 
الشـــكر  بجزيـــل  أتقـــدم  أن  “أود  بقولهـــا 
 - الكويتـــي  التمويـــل  لبيـــت  واالمتنـــان 
البحريـــن علـــى منحهـــم لي هـــذه الفرصة 
الرائعـــة والجائـــزة التي لم تكـــن متوقعة 
علـــى اإلطـــالق، والتـــي ستســـهم بشـــكل 
كبيـــر في تغيير حياتي لألفضل، وأشـــيد 
بمثـــل هـــذه المبـــادرات التي تثـــري حياة 
المواطنين وتمنحهم فرص الفوز بجوائز 
نقدية مجزية، إلى جانب تشجيعهم على 

االدخار”.
االســـتثماري  “لبشـــارة”  ويتميـــز حســـاب 
بتوافقه مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، 

إلـــى جانـــب منحـــه للعديـــد مـــن فـــرص 
الربـــح بالجوائز النقديـــة المجزية، حيث 
تشـــمل الجوائز الكبرى والشهرية وجوائز 
الفئـــات الخاصـــة، وفيهـــا يتأهـــل العمالء 

في الســـحوبات الشـــهرية عنـــد ادخارهم 
50 دينـــاًرا بحرينًيا أو مـــا يعادله بالدوالر 
على أســـاس شـــهري، وتتضاعف فرصهم 
للفوز في الجائزة الكبرى كلما زادت فترة 
ادخارهـــم فـــي حســـاب التوفيـــر، أي أنـــه 
باإلمـــكان الحصول علـــى فرصتين للفوز 
وذلـــك عند اســـتثمارهم لمـــدة 180 يوًما، 
وحتى 3 فرص عند االستثمار لمدة تصل 

إلى 360 يوًما.
حســـاب  مـــع  القيمـــة  الجوائـــز  وتســـتمر 
إذ  “لبشـــارة”،  االســـتثماري  التوفيـــر 
ســـيحظى المشـــاركون في الحساب على 
فرصـــة الفوز بجائزتيـــن بقيمة 500,000 
دوالر فـــي العام 2021، إضافة إلى جوائز 
وإلـــى  دوالر،   100,000 بقيمـــة  شـــهرية 
20 جائـــزة نقديـــة شـــهرية بقيمـــة 1,000 

دوالر و50 جائـــزة شـــهرية أخـــرى بقيمـــة 
500 دوالر، وذلـــك ضمـــن فئات “نســـاؤنا” 
و”بطاقاتنـــا”  و”مدخرونـــا”  و”عيالنـــا” 

و”جزيل”.
يذكـــر أنـــه يمكن فتح حســـاب “لبشـــارة “ 
مـــن ِقبل جميع المؤسســـات داخل مملكة 
البحريـــن وخارجهـــا، إضافة إلـــى األفراد 
البحريـــن ومواطنـــي دول مجلـــس  مـــن 
التعـــاون الخليجـــي، بشـــرط أن تتجـــاوز 
لمـــن  بالنســـبة  أمـــا  عاًمـــا.   18 أعمارهـــم 
دون ذلـــك، فإنـــه باإلمكان فتح الحســـاب 
مـــن ِقبـــل أوليـــاء أمورهـــم نيابـــة عنهـــم، 
هـــذا وتتـــم معالجة كافة إجـــراءات فتح 
الحســـاب عبـــر اســـتخدام تطبيـــق “بيتك 
جزيـــل للصيرفـــة” الرقمـــي دون الحاجـــة 

لزيارة أي من الفروع.

حامد مشعل

“صادرات البحرين” تبرم شراكة استراتيجية مع “كارفور”
عقـــد  عـــن  البحريـــن”  “صـــادرات  أعلنـــت 
اتفاقية شـــراكة مع “كارفور”، التي تملكها 
فـــي  الفطيـــم”  “ماجـــد  شـــركة  وتديرهـــا 
مملكـــة البحرين في إطار مبادرة مبيعات 
التجزئـــة الدوليـــة والتي تســـمح بموجبها 
لترويـــج  مخصصـــة  مســـاحة  بتوفيـــر 
المنتجـــات المصنوعة في مملكة البحرين 

في فروع “كارفور” المحلية والعالمية.
مـــع  تماشـــًيا  االتفاقيـــة  هـــذه  وتأتـــي 
الطموحـــة  البحريـــن”  “صـــادرات  رؤيـــة 
أنشـــطة  تشـــجيع  حـــول  تتبلـــور  والتـــي 
التصديـــر الخاصة بالمؤسســـات الصغيرة 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  والمتوســـطة، 
المنتجات المصنوعة في البحرين وتوفير 
حلـــول جديـــدة تســـهم فـــي تســـريع نمـــو 
الصادرات لتحقيق وصولها إلى األســـواق 

العالمية ورفع جودتها التنافسية.
تخصـــص  ســـوف  االتفاقيـــة،  وبموجـــب 

“كارفـــور” أماكـــن بارزة لعـــرض المنتجات 
المصنوعـــة فـــي البحريـــن فـــي متاجرهـــا 
فروعهـــا  وفـــي  المملكـــة  داخـــل  الكبـــرى 
الدولية. وهو ما سيقدم للشركات القائمة 
فـــي البحرين فرصـــة قيمة للوصـــول إلى 
قاعـــدة عمـــالء “كارفـــور” المنتشـــرة فـــي 
وسيســـلط  وعالمًيـــا،  البحريـــن  مملكـــة 
مزيًدا من الضـــوء على منتجاتها ويحقق 
طموحاتهـــا فـــي التصديـــر، كمـــا ســـيحفز 
النمـــو االقتصـــادي لمنظومة المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
 وســـتعمل “صـــادرات البحريـــن” عن كثب 
ذات  المنتجـــات  لتحديـــد  “كارفـــور”  مـــع 
الطلـــب األعلى؛ بهـــدف تلبيـــة احتياجات 
الســـوق عبـــر جميـــع القطاعـــات. وترحب 
جميـــع  بانضمـــام  البحريـــن”  “صـــادرات 
الشـــركات واألعمال القائمـــة في البحرين 
والمؤهلـــة  تجـــاري  ســـجل  لديهـــا  التـــي 
للتقديم لمبادرة مبيعات التجزئة الدولية 

بالشـــراكة مع “كارفور”، إذ توفـــر المبادرة 
أشـــكااًل متنوعـــة مـــن الدعم اســـتناًدا إلى 

متطلبات المتقدمين وجاهزية األعمال.
وصرحت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لـ “صـــادرات البحرين” صفاء شـــريف عبد 
الخالـــق “نحـــن علـــى ثقـــة تامـــة أن هـــذه 
تقـــدم  ســـوف  االســـتراتيجية  الشـــراكة 

فرًصا جديدة وواعدة للشـــركات المحلية 
للتوسع والتصدير، إذ توفر هذه االتفاقية 
للشـــركات القائمـــة فـــي البحريـــن منصـــة 
اســـتثنائية ذات صيـــت عالمي تســـاعدها 
علـــى تحقيق مســـاعيها لدخول األســـواق 
ظهـــور  فرصـــة  أن  شـــك  وال  العالميـــة. 
المنتجات على الســـاحة العالمية عبر هذه 

الشـــراكة ستســـاهم في وصول الشركات 
والثقافـــة البحرينيـــة عمومـــا إلى مختلف 
البلـــدان حول العالم، كما ســـتعزز مســـيرة 
النمـــو االقتصـــادي لمنظومة المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتفتح 
أســـواق  دخـــول  نحـــو  األبـــواب  أمامهـــا 

جديدة”. 

مـــن جانبه، قـــال مدير “كارفـــور” البحرين 
لـــدى “ماجـــد الفطيـــم للتجزئـــة”، لورنـــت 
هاوسكنشـــت “نحن نرحـــب بهذه المبادرة 
الطموحـــة التابعة لــــ “صـــادرات البحرين” 
فرصـــة  “كارفـــور”  لــــ  ســـتتيح  والتـــي 
المســـاهمة في دعم الشـــركات البحرينية 
في ســـعيها نحو دخول األسواق الدولية. 
هذا جزء من مهمتنا المســـتمرة لمساعدة 
المواهـــب المحليـــة علـــى االزدهـــار ودعم 
نمـــو المجتمعـــات التـــي نعمل فيهـــا. فمن 
خـــالل إضافـــة المنتجـــات المصنوعة في 
البحرين إلى قاعدة معروضاتنا ســـتصبح 
متاحة بســـهولة فـــي مواقعنا العديدة في 
شـــتى أنحـــاء المملكة، كما ســـتجعلها في 
متناول أيدي مجموعة أوسع من العمالء 
ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا، وهو 
مـــا ســـيضيف بـــدوره مزيـــًدا مـــن القيمـــة 
إلـــى عروضنـــا وســـيعزز اســـم  والجـــودة 

عالمة “كارفور” التجارية”.

المحرر االقتصادي

يوسف رضافاروق المؤيد

يوسف حسن 

فوزي كانو

إيمان حافظ

ريشي كابور

زيد عبدالرحمن

هالة يتيم

إسماعيل الصراف

سوسن محمد

يوسف خلف

المنامة - صادرات البحرين

يـــوم  رســـمًيا  دلمونيـــا  مجمـــع  كشـــف 
أمس عـــن أكواريوم البحرين، تماشـــًيا 
لتحقيـــق  الســـاعية  مبادراتـــه  مـــع 
توفيـــر  فـــي  تصـــب  التـــي  أهدافـــه 
الرفاهيـــة واالبتكار بأعلى المســـتويات 
للمواطنين والســـياح، بحضور عدد من 
كبار الشخصيات والشركاء والضيوف 

الذين شاركوا بهذا الحدث. 
و تم عـــرض فيلم وثائـــق قصير تناول 
مراحل بناء وتشـــغيل حوض البحرين 
لألسماك وقصص النجاح التي واجهها 
الشـــركاء وذلـــك في ســـبيل رؤيـــة هذا 
المشـــروع للنور.   وبإمكان زوار مجمع 

دلمونيا االستمتاع بمشاهدة أكواريوم 
البحرين في جميع المستويات األربعة 
لمجمع دلمونيا بسهولة؛ نظًرا لتصميمه 

األســـطواني الـــذي يحتـــوي علـــى 700 
ألف لتر مـــن المياه المالحة بارتفاع 17 
مترا وعـــرض 7 أمتار، مـــا يتيح للزوار 

الكائنـــات  أنـــواع  علـــى  أكثـــر  التعـــرف 
البحريـــة الموجودة فـــي الحوض الذي 
يضـــم أكثر مـــن 2700 ســـمكة مختلفة 
مـــن أكثـــر مـــن 85 فصيلة. هـــذا إضافة 
الســـتطاعة محبي الغـــوص الحاصلين 
على شهادة رخصة الغوص االستمتاع 
بتجربـــة فريدة من نوعها والتفاعل مع 
2700 ســـمكة داخل الحـــوض. و قالت 
نائب الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا، 
ريبيـــكا شـــارلوت أرنولـــد “يســـعدنا أن 
نطلـــق قريًبـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
األنشـــطة الممتعة لعشاق البيئة المائية 

في مملكة البحرين”.

11 مترشًحا لعضوية مجلس إدارة “البحرين الوطني”

مجمع دلمونيا يكشف عن “أكواريوم البحرين”

https://www.albiladpress.com/news/2021/4724/finance/724971.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4724/finance/724972.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4724/finance/724973.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4724/finance/724974.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4724/finance/724975.html
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المنامة - المصرف المركزي

الموافـــق  األحـــد  امـــس  يـــوم  افتتـــح 
الـــدورة  اجتمـــاع  أعمـــال  ســـبتمبر   19
واألربعيـــن  الخامســـة  االعتياديـــة 
لمجلـــس محافظي المصـــارف المركزية 
ومؤسســـات النقـــد العربيـــة، الـــذي عقد 
هذا العـــام “عن بعد”. وتضمنت الكلمات 
مصـــرف  محافـــظ  كلمـــة  االفتتاحيـــة، 
البحريـــن المركزي رئيس المجلس لهذه 
إلـــى  المعـــراج، إضافـــة  الـــدورة رشـــيد 
كلمـــة المدير العـــام رئيس مجلس إدارة 

صنـــدوق النقـــد العربـــي عبـــد الرحمـــن 
الحميدي. 

مصـــرف  محافـــظ  كلمـــة  وتطرقـــت 
البحريـــن المركـــزي إلـــى التداعيات في 
أعقاب أزمة فيروس كورونا المســـتجد 
وأســـواقها  الـــدول  اقتصـــادات  علـــى 
المالية واألولويات الستمرار السياسات 
التعافـــي  لدعـــم  والماليـــة  النقديـــة 
االقتصـــادي في هـــذه المرحلـــة، وتبني 
اإلصالحات التشـــريعية الالزمة لتهيئة 
البيئـــة المواتیة لدعـــم القطـــاع الخاص 

والتحول المالي الرقمي وقدرة القطاع 
المخاطـــر  إزاء  الصمـــود  علـــى  المالـــي 

الناجمة عن تغير المناخ.
مناقشـــة  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق 
موضوعين رئيســـين هما: دور السياسة 
األزمـــات  فـــي  الكليـــة  االحترازيـــة 
االقتصاديـــة، ومقومات النظـــام المالي 

والمصرفي في العقد الجديد.
وفيمـــا يخـــص موضـــوع دور السياســـة 
األزمـــات  فـــي  الكليـــة  االحترازيـــة 
دور  االجتمـــاع  ناقـــش  االقتصاديـــة، 

السياســـة االحترازية الكلية في تحقيق 
التوازن بين حماية النظام المالي ودعم 
قطاعي األفراد والشـــركات في األزمات 
االقتصادية، وطرق التعامل مع األزمات 
غير الناشـــئة عن القطاع المالي، وأهمية 
الختبـــارات  جديـــدة  نمـــاذج  تطويـــر 
األوضـــاع الضاغطـــة الجزئيـــة والكلية. 
كمـــا تنـــاول االجتمـــاع تقييـــم المخاطر 
فـــي  المالـــي  القطـــاع  فـــي  النظاميـــة 
أعقاب أزمة فيروس كورونا المســـتجد، 
والتفاوت في تخفيف أدوات السياســـة 

االحترازيـــة الكلية بيـــن الدول للحد من 
األزمة ودور السياسة االحترازية الكلية 

في مرحلة االنتعاش االقتصادي.
فيمـــا يخـــص الموضوع الثانـــي، تم من 
تعزيـــز مرونـــة  خاللـــه مناقشـــة طـــرق 
النظـــام المالـــي والمصرفـــي الســـتيعاب 
أي مخاطـــر أو صدمـــات مالية محتملة، 
المفتـــوح،  التمويـــل  واتجاهـــات 
واالنعكاســـات على المؤسســـات المالية 
والمصرفية التقليديـــة، وأبرز تداعيات 
المنـــاخ  تغيـــرات  مواجهـــة  سياســـات 

والقطـــاع  المصرفيـــة  الخدمـــات  علـــى 
المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع 

المصرفي.
وناقـــش محافظـــو المصـــارف المركزية 
ومؤسســـات النقد العربيـــة موضوعات 
أخـــرى شـــملت المتطلبـــات التنظيميـــة 
إلصـــدار العمـــالت الرقميـــة، واألثر على 
ســـوق االئتمـــان في القطـــاع المصرفي، 
علـــى  المالـــي  القطـــاع  قـــدرة  ومـــدى 
التعامل مع المخاطر الناشـــئة عن زيادة 

استخدام التقنيات المالية الحديثة.

“المركزي”: مناقشة “السياسة االحترازية” ومقومات النظام المالي العربي

أتـــاح إلغاء شـــرط المعاملـــة بالمثل والذي 
أصدرتـــه الحكومـــة التركيـــة العـــام 2012 
فيمـــا يتعلـــق بتملك األجانـــب عقارات في 
تركيـــا، لمواطني الـــدول العربية، منذ ذلك 
بهـــدف  ســـواء  العقـــارات  تملـــك  الوقـــت، 
لمواطنـــي  وكان  الســـكن  أو  االســـتثمار 
الخليـــج الصـــدارة في االســـتثمار العقاري 

في الجمهورية التركية.
وبالنســـبة للبحرين، يقـــول الخبير العقاري 
ناصر األهلي “في العام 2019 صرح السفير 
التركـــي بالبحريـــن أن عـــدد البحرينييـــن 
الذيـــن يمتلكون عقـــارات بتركيا يزيد عن 
500 مواطـــن بحريني، وحســـب متوســـط 
أســـعار الشـــقق والفيالت في تركيا والتي 
تتـــراوح بين 80 إلى 70 ألـــف دينار، يصل 
حجـــم تملك البحرينيين في تركيا من 55 
إلـــى 60 مليون دينار، موزعـــة بين التملك 

بغرض االستثمار أو السكن”.

وأرجـــع األهلي ازدياد تملـــك البحرينيين 
فـــي تركيـــا خصوصـــا إلـــى تطـــور نظـــام 
التملـــك ومرونـــة القوانين التـــي تصدرها 
الحكومـــة التركيـــة، مـــع ســـهولة دخـــول 
وخـــروج رأس المـــال هنـــاك، إضافـــة إلى 
حركـــة الطيـــران الدائمـــة والمكثفـــة بيـــن 

البحرين وتركيا.
كما أن تنوع الوحدات العقارية من شقق 

وفيالت يوسع قاعدة المنتفعين ويسهل 
عملية االختيار، كما أن الحكومة التركية 
تسن قوانين ميســـرة بشكل دائم تساعد 
علـــى مرونـــة االســـتثمار فيهـــا، ويضيـــف 
األهلي “الحكومة التركية تســـعى بشـــكل 
االســـتثمارات وجـــذب  لتحفيـــز  مســـتمر 
المزيـــد منها، وهذا من خـــالل اإلعفاءات 
الضريبيـــة وتقديـــم التســـهيالت لتحقيق 

قطـــاع  فـــي  خصوصـــا  مســـتمر  نمـــو 
العقارات”. وتابع “تتراوح أســـعار الشـــقق 
فـــي تركيـــا بيـــن 30 إلـــى 50 ألـــف دينـــار، 
وأســـعار الفيـــالت تتـــراوح بيـــن 300 إلى 
100 ألف دينار، واختالف األسعار يخضع 
إلى المنطقة والمساحة، إذ تكون األسعار 
في اســـطنبول أعلـــى من المـــدن األخرى 

مثل إنطاليا وغيرها”.

اإلقامة العقارية في تركيا للبحرينيين

أن  البحرينـــي  المواطـــن  يســـتطيع 
يحصـــل على إقامـــة عقاريـــة لمجرد 
شـــراء عقار مهما كانـــت قيمته، وقد 
يحصـــل البحرينيون على الجنســـية 
بقيمـــة  عقـــار  يشـــترون  عندمـــا 
250,000 دوالر، أمـــا الوثائـــق فهـــي 
نفـــس الخاصـــة بالســـياحة مع بعض 

الوثائق اإلضافية.
متعـــددة  فرًصـــا  تركيـــا  وتقـــدم 
لألجانـــب الذيـــن يشـــترون عقـــارات 
على أراضيهـــا، إذ ُيعفون من ضريبة 
القيمة المضافـــة “KDV”، إضافة إلى 
منح الجنســـية التركية لمن يشـــتري 

عقاًرا بقيمة 250 ألف دوالر.
العقـــاري،  التقييـــم  خبيـــرة  وقالـــت 
 EVA شـــهادة  علـــى  الحاصلـــة 
للتقييـــم العقـــاري، شـــيماء شـــهيرلي 

الجديـــدة،  والقوانيـــن  األنظمـــة  “إن 
وارتفـــاع ســـعر الدوالر مقابـــل الليرة 
يـــن لزيادة  التركيـــة، كانا ســـببين مهمَّ
إقبـــال المســـتثمرين األجانـــب علـــى 
االســـتثمار العقاري في بالدنا، كذلك 
ق  كان لتخفيـــض قيمة العقـــار المحقِّ
للجنســـية التركية، مـــن مليون دوالر 
إلـــى 250 ألـــف دوالر، دوًرا كبيًرا في 

زيادة هذا اإلقبال”.
وتعطي اإلقامة السياحية في تركيا 
للبحرينيين الحق فـــي عدة مميزات 
لعل أهمها إمكانية فتح حساب بنكي 
فـــي تركيـــا، وفتح خط الغـــاز والماء 
والكهربـــاء واالنترنت باســـم المالك، 
إضافـــة إلى ذلك، يســـتطيع المواطن 
البحرينـــي اســـتئجار شـــقة و شـــراء 
ســـيارة، كما تفيـــد المقيـــم البحريني 
في تركيا بالســـفر بين المدن التركية 

دون جواز السفر أي باإلقامة فقط.

حجــم تملـك البحـرينييـن للعقـارات فـي تـركيــا
ــا لــتــمــلــك األجـــانـــب ــ ــًع ــ ــاب واس ــبـ ــح الـ ــت ــل ف ــث ــم ــال ــة ب ــل ــام ــع ــم ــرط ال ــ ــاء ش ــغـ إلـ

توقع اكتمال استحواذ “كالم” البحرينية على “زاجل” الكويتية قريًبا

“إي إم بيست” تؤكد التصنيف A - “ممتاز” لـ “البحرينية الكويتية للتأمين” 

ــة” روتـــيـــنـــي ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ ــل “حـــمـــايـــة الـ ــبـ ــح بـــــاب االعـــــتـــــراض مــــن قـ ــتـ ــي: فـ ــ ــاع ــ ــس ــ ال

ــا الــــــتــــــابــــــعــــــة.. مـــــــع نــــــظــــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــرة ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ وشـ

توقع مســؤول في شــركة “كالم تيلكوم” البحرينية إتمام صفقة اســتحواذ الشركة 
على شركة “زاجل الدولية لالتصاالت” ومقرها الكويت، خالل أسابيع.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة “كالم تيلكوم” 
نزار الســـاعي “البالد” تعليقا على ما نشر 
فـــي الصحـــف الكويتيـــة عـــن فتـــح باب 
االعتراض على الصفقة، أن نشر اإلعالن 
هو إجراء روتيني ألي عملية استحواذ، 
إذ يهدف إلى تأكد جهاز حماية المنافسة 
الكويتيـــة بـــأن ال ُتخـــل الصفقـــة بالبيئة 

التنافسية في الكويت.
وأعلن جهاز حماية المنافسة عن تقديم 
“كالم تيلكـــوم” البحرينيـــة، والتي تعمل 
فـــي أنشـــطة االتصاالت وتزويـــد حلول 
دول  عبـــر  التجاريـــة  األعمـــال  إلدارة 
وشـــركة  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 

زاجـــل الدولية لالتصاالت وهي شـــركة 
كويتيـــة، طلـــب الموافقـــة علـــى إتمـــام 
عمليـــة التركـــز االقتصـــادي، مـــن خـــالل 
شـــركة  علـــى  “كالم”  شـــركة  اســـتحواذ 
“زاجـــل” مـــن خـــالل تملـــك 100 % مـــن 

حصصها.
ووفقـــا للقانـــون رقـــم 72 لســـنة 2020، 
والئحتـــه  المســـتهلك  حمايـــة  بشـــأن 
التنفيذية الصادرة بقرار مجلس اإلدارة 
رقـــم 14 لســـنة 2021 والمـــادة 83 التـــي 
تنـــص على “لكل ذي مصلحـــة أن يتقدم 
لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب 
التركـــز االقتصـــادي خـــالل 15 يومـــا من 

تاريخ اإلخطار والنشر”.
الهيئـــة كل ذي مصلحـــة  وعليـــه دعـــت 
إلبـــداء رأيه في هذا التركـــز االقتصادي 
خـــالل مـــدة ال تزيـــد عـــن 15 يومـــا مـــن 

تاريخ اإلعالن.
وعبر الساعي عن اعتقاده بأنه لن يحدث 
أي اعتراض خصوصا أن شركة “كالم” ال 

تملك أنشطة سابقة في الكويت، وعليه 
فـــإن وضـــع المنافســـة لـــن يتغيـــر، وبين 
أنـــه من خـــالل المـــداوالت الجارية فإنه 

يتوقع استكمال جميع الموافقات. 
وبشأن خطة الشـــركة للعمل في السوق 
الكويتيـــة بعد االســـتحواذ على “زاجل”، 
أشـــار إلـــى أنه ســـيتم الكشـــف عـــن هذه 

الخطـــط بعـــد االنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات 
الرسمية.

وتهـــدف عملية االســـتحواذ إلى إنشـــاء 
عجلـــة  تدفـــع  رائـــدة  إقليميـــة  منصـــة 
التحول الرقمي في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي وخارجها.
يذكر أن االســـتحواذ سيؤدي إلى إنشاء 
 100 قدرهـــا  بإيـــرادات  مشـــترك  كيـــان 
مليـــون دوالر مـــع مراكـــز بيانـــات فـــي 5 

دول وشـــبكة مـــزود لإلنترنـــت موجودة 
في 25 دولة، ونظـــام فريد من الكابالت 
البحريـــة والبريـــة تصـــل 3 قـــارات مًعـــا. 
 3 أكبـــر  مـــن  واحـــدة  “كالم”  وســـتكون 
مجلـــس  دول  فـــي  لإلنترنـــت  مزوديـــن 
التعـــاون الخليجـــي والشـــركة الوحيـــدة 
التـــي تمتلـــك ترخيـــص مـــزود اإلنترنت 
فـــي 3 دول وهـــي البحريـــن والكويـــت 

والمملكة العربية السعودية.

قامــت وكالة “إي إم بيســت يوروب” لخدمــات التصنيف المحدودة، بعد المراجعة 
الدوريــة ألعمــال البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن )جــي آي جــي البحريــن( وشــركتها 
التابعــة التكافــل الدوليــة )جي آي جي البحرين التكافــل(، بتأكيد التصنيف المالي 
بدرجــة A- )ممتــاز( إضافــة إلى التصنيــف االئتماني بدرجــة “a-” )ممتاز( مع نظرة 

مستقبلية مستقرة. 

هذيـــن  فـــإن  الوكالـــة،  لبيـــان  ووفًقـــا 
المالـــي  المركـــز  يعكســـان  التصنيفيـــن 
واألداء التشـــغيلي القويـــان للشـــركتين 
واســـتدامة أعمالهما، وكذلك السياسات 
واإلجـــراءات المناســـبة التـــي تنتهجهـــا 
الشركتان في إدارة المخاطر المؤسسية 
التي تواجههما. كما أن هذين التصنيفين 
المهـــم  اإلســـتراتيجي  الدعـــم  يعكســـان 
لكـــون  للتأميـــن  الخليـــج  لمجموعـــة 

الشركتين جزًءا منها.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 

البحرينيـــة الكويتيـــة للتأميـــن عبـــدهللا 
سلطان، بمناسبة تأكيد التصنيف المالي 
واالئتماني للشركة وشركتها التابعة “أننا 
سعداء بهذا التصنيف خصوصا في ظل 
الصعوبـــات االقتصاديـــة التي يشـــهدها 
العالـــم الحديث، حيث يعكس التصنيف 
المتانـــة الماليـــة للشـــركة وقدرتهـــا على 
مواجهـــة التزاماتهـــا، مضيًفا أن الشـــركة 
لهـــا ســـجل ممتـــاز فـــي الربحيـــة يعكس 
األداء االكتتابـــي الجيد بالنســـبة لجميع 
أنـــواع التأميـــن فـــي كل مـــن البحريـــن 

“أننـــا  إلـــى  والكويـــت”. وأشـــار ســـلطان 
ســـعداء بنتائـــج توحيد بعض األنشـــطة 
واإلجراءات بين الشـــركتين التي عززت 

من كفاءة األداء”.
علـــى  الشـــركة  حصـــول  علـــى  وتعليًقـــا 

هـــذا التصنيـــف االئتماني المتقـــدم، قال 
التكافـــل  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
إن  األنصـــاري:  الدوليـــة عصـــام محمـــد 
ما تحقـــق يعكس توجهات الشـــركة في 
العمـــل على ريادة القطـــاع التكافلي في 

مملكة البحرين والذي من شأنه أن يعزز 
من ثقة العمالء ويزيد من قدرة الشركة 
علـــى مواجهـــة التزاماتهـــا”. وأضـــاف أن 
شـــركة التكافـــل الدولية اســـتطاعت من 
تحقيـــق نتائـــج إيجابية علـــى الرغم من 
الظـــروف االقتصاديـــة الصعبـــة بســـبب 
تبنـــي سياســـات اكتتابيـــة واســـتثمارية 

متوازنة.
يشـــار إلـــى أن جـــي آي جـــي البحريـــن 
وشـــركتها التابعة جـــي آي جي البحرين 
التكافـــل تعـــدان الشـــركتان الوحيدتـــان 
فـــي ســـوق التأميـــن البحرينيـــة اللتـــان 
تحصـــالن على تصنيـــف ائتماني بدرجة 
-A )ممتاز( مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
يذكـــر أن البحرينيـــة الكويتيـــة للتأميـــن 
)جي آي جي البحرين( وشـــركتها التابعة 
التكافـــل الدولية )جـــي آي جي البحرين 

التكافـــل( همـــا إحـــدى الشـــركات التابعة 
لمجموعة الخليج للتأمين، والتي تحتل 
مرتبـــة متقدمة فـــي الوطـــن العربي من 
حيث األقســـاط المكتتبة والمحتفظ بها 
مـــن خالل عملياتهـــا في قطـــاع التأمين 
على الحياة والتأمينات العامة والتأمين 
التكافلـــي، وأصبحـــت الخليـــج للتأميـــن 
إحـــدى أكبـــر مجموعـــات التأميـــن فـــي 
منطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
إذ لهـــا حصـــص ُملكية في شـــركات من: 
لبنـــان،  األردن،  الســـعودية،  البحريـــن، 
سوريا، مصر، العراق، اإلمارات، الجزائر، 

تركيا والكويت. 
مـــع العلم بأن مجموعـــة الخليج للتأمين 
مملوكة من قبل شـــركة مشاريع الكويت 
القابضـــة وشـــركة فايننشـــال هولدينغـــز 

الكندية.

عبدالله سلطان  عصام األنصاري

ناصر األهلي

االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 - العدد 4724

هبة محسن

60
مليون دينار

علي الفردان
االستحواذ يقود 

لكيان بإيرادات 
100 مليون 

دوالر

“كالم” ستكون  
واحدة من 

أكبر 3 مزودين 
لإلنترنت
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وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  اجتمـــع 
البحرين ســـمير ناس، صبـــاح أمس  ببيت 
التجـــار، مع النائب الثانـــي لرئيس مجلس 
النـــواب علـــي زايـــد، وذلـــك لبحـــث أوجـــه 
التعاون المشـــترك في الفتـــرة المقبلة بين 
المجلس النيابي ومجتمع األعمال لما فيه 

صالح االقتصاد الوطني.
وناقش الجانبان ســـبل تطويـــر المنظومة 
والتجاريـــة،  االقتصاديـــة  التشـــريعية 
والمقترحـــات التي من شـــأنها تطوير بيئة 
األعمـــال فـــي مملكـــة البحريـــن، وتحفيـــز 
االستثمار ورفع معدالت النمو االقتصادي، 
منوهيـــن بجديـــة النقاشـــات والتفاهمـــات 
التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي 
فـــي الزيـــارة األخيـــرة التـــي قام بهـــا وفد 
غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى روسيا 
االتحاديـــة، ومـــا أســـفر عنهـــا مـــن نتائـــج 
إيجابية مثمرة تســـهم فـــي تعزيز التعاون 

االقتصـــادي واالســـتثماري والتجاري بين 
البلدين الصديقين في القريب العاجل.

وأشار الجانبان إلى أهمية تكاتف الجهود 
تجـــارة  وغرفـــة  النيابـــي  المجلـــس  بيـــن 
وصناعـــة البحرين من أجـــل الحفاظ على 
المكتسبات االقتصادية الوطنية بما يدعم 

ويعزز الحركة االقتصادية في البالد.
ومـــن جانبـــه، أكـــد نـــاس، حـــرص الغرفـــة 
والقطـــاع الخـــاص علـــى تعزيـــز الشـــراكة 
مـــع المجلس النيابي في تطوير المســـيرة 
الديمقراطية والبرلمانية واالقتصادية، بما 
يحقق المصلحـــة العليا للوطن وبما يصب 
في صالح تطوير العمل التشريعي، مشيرا 
إلى أهمية دور المجلس النيابي في تحفيز 
ودعـــم االقتصـــاد الوطني جنبـــا إلى جنب 
مـــع الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص، بهـــدف 
إيجـــاد توافق تجـــاه الحلـــول والتوجهات 
لتجـــاوز التحديـــات االقتصاديـــة وتعزيـــز 

مسيرة النمو والتنمية.

ولفـــت رئيس الغرفـــة إلى ضـــرورة إيجاد 
التشريعات الالزمة لتوسيع قاعدة التنمية 
االقتصاديـــة، وتعزيز الشـــراكة مع القطاع 
جانـــب  إلـــى  نطاقهـــا  وتوســـيع  الخـــاص، 
تفعيل دور اللجان المشـــتركة مع الكيانات 
وصناعـــة  تجـــارة  كغرفـــة  االقتصاديـــة 

البحريـــن بهدف تبادل الـــرؤى والمرئيات، 
مشـــددا على أهميـــة الـــدور التكاملي بين 
الحكومة ومجلس النواب والغرفة الرامي 
لتعزيـــز اقتصـــاد مملكـــة البحرين، مشـــيرا 
إلى أن غرفة البحرين تؤمن بأهمية تعزيز 
االســـتثمار األجنبـــي وفـــق معاييـــر تخدم 

االقتصاد والســـوق المحلـــي، وتفتح آفاقا 
جديـــدة مـــن االســـتثمارات التـــي تخـــدم 

البحرين والمنطقة.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  أكـــد  وبـــدوره 
مجلـــس النـــواب، على الـــدور الـــذي تلعبه 
غرفـــة البحريـــن في الترويـــج للملكة على 

الصعيد الدولي، الفتا إلى حاجة االقتصاد 
البحرين الســـتقطاب رؤوس األموال ذات 
االستثمارات النوعية، والتي تخلق فرص 
عمل كريمـــة للمواطنين، فضـــالً عن كونها 

أحد عوامل تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن مجلس النواب مستعد لتقديم 
كل الجهـــود التشـــريعية الالزمة لتحديث 
البيئـــة االقتصادية ودعم بيئـــة العمل في 
المجلـــس  بـــان  منوهـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
يسعى بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن 
إلـــى تطوير دور القطاع الخاص في البناء 

والتنمية وصنع القرار الوطني.
وتحـــدث النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلس 
النـــواب عـــن زيـــادة وفـــد غرفـــة البحرين 
األخيـــرة إلى جهوريـــة روســـيا االتحادية 
وجمهورية تتارستان، مشيدا بالدور الذي 
تقـــوم بـــه “الغرفـــة” فـــي تعزيـــز العالقـــات 

التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة .

رئيس الغرفة مستقبال النائب الثاني لرئيس “النواب”

السنابس - الغرفة

ناس والنائب الثاني لرئيس “النواب” يبحثان تطوير المنظومة التشريعية االقتصادية والتجارية
زايـــد: “الغرفـــة” تلعـــب دوًرا مكمـــًا للحكومـــة بالترويـــج للبحريـــن فـــي المحافـــل الدوليـــة

المنامة - االتحاد العالمي لصاحبات األعمال

عبـــرت رئيس االتحاد العالمي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية الشـــيخة هند 
بنـــت ســـلمان آل خليفـــة عـــن ســـعادتها 
المشـــروع  بإطـــالق  وفخرهـــا  البالغـــة 
الريادي التدريبي لتأهيل الشباب، ضمن 
مشروعات االستثمار في الشباب، والذي 
يحتضنه االتحاد بالتعاون مع المؤسسة 
البحرينية للحـــوار وجمعية التعافي من 
اإلدمان في مقره باالتحاد بمركز حديقة 

األندلـــس في المنامة خـــالل الفترة 19 - 
30 سبتمبر الجاري.

ويحـــرص المشـــروع التأهيلـــي للشـــباب 
على تنظيـــم مجموعة كبيـــرة من ورش 
العمـــل المتخصصـــة فـــي مجـــاالت عدة 
منهـــا: تعليم أساســـيات لعبة الشـــطرنج، 
وفـــن الطباعـــة علـــى القمـــاش والـــورق، 
وتعليـــم أساســـيات الجرافيتي )الرســـم 
على الجدران(، والرســـم الحر، والطباعة 
عـــن طريـــق “الســـلك ســـكرين” مـــع مواد 

مختلفة )مكس ميديا(.
كمـــا يتضمـــن برنامـــج المشـــروع تنظيم 
مجـــال  فـــي  متخصصـــة  عمـــل  ورش 
علـــى  وتأثيرهـــا  اإليجابيـــة  الطاقـــة 
البيـــت، ومهارات التواصـــل مع المجتمع 
وكيـــف تعيـــد تصميم حياتـــك، ولمحات 
عـــن التأمـــل والتفكيـــر اإليجابـــي، بدعم 
وتعـــاون مـــن مدربـــات معتمـــدات بتلك 

المجاالت.
وأضافت الشـــيخة هنـــد “نحن فخورون 

المؤسســـة  مـــع  البنـــاء  التعـــاون  بهـــذا 
البحرينية للحـــوار وجمعية التعافي من 
اإلدمـــان لتأهيـــل وإعـــداد الشـــباب فـــي 
حاضناتنـــا المبتكـــرة بحديقـــة األندلس، 
التـــي تقـــدم لهم فرصة ذهبيـــة لتأهيلهم 
فـــي قطاعـــات عديـــدة متجـــددة واعدة 
لصقـــل مهاراتهـــم فـــي المهـــن اإلبداعية 
المختلفـــة، مـــا ســـيكون لهـــا أكبـــر األثـــر 
في تـــرك إســـهامات ولمســـات الفتة في 

مجتمعهم والبيئة المحيطة بهم”.

وأكـــدت أن “هـــذا البرنامـــج جـــاء كجزء 
االتحـــاد  ألهـــداف  وأســـاس  أصيـــل 
والتزامه الكبير بالمسؤولية االجتماعية 

والمســـاهمة بفاعليـــة فـــي نهضـــة أفـــراد 
المجتمـــع البحرينـــي بمختلـــف شـــرائحه 

ومكوناته”.

“اتحاد صاحبات األعمال” يطلق مشروعا رياديا تنمويا لتأهيل الشباب
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العوضي: الطفرة في الرقمنة بالبحرين تفتح شهية قراصنة اإلنترنت
السيبرانــــي األمـــن  لتقييــــــم مخاطـــر  دوالر  مليـــون  تستثمـــــر 250  “موديــــــز” 

ذكـــر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إن جي إن 
العالميـــة لتكامل أنظمة المعلومات يعقوب 
العوضـــي أن “شـــركتهم رصـــدت تصاعـــدا 
مســـتمرا للهجمـــات الســـيبرانية التي باتت 
تســـتهدف معظم المؤسســـات والشـــركات 
علـــى اختـــالف أحجامهـــا وأنشـــطتها فـــي 
البحريـــن، إذ يعملـــون كفريـــق عمـــل علـــى 
توفيـــر رصـــد مبكر لهـــذه الهجمـــات بهدف 
القضـــاء عليها فـــي مهدها قبل اســـتفحال 
خطرهـــا، جنبا إلى جنب مـــع الحرص على 

تعزيز وعي األفراد والمؤسسات بالهدمات 
الســـيبرانية التـــي لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى 
الشـــركات العمالقـــة، بعد أن بـــات قراصنة 
االنترنت يســـتغلون ظـــروف الجائحة في 
تطوير أســـاليبهم الختراق البنـــي التحتية 

لتقنية المعلومات والتكنولوجيا”.
وكان العوضـــي يعلق على نبأ إعالن وكالة 
“موديـــز” للتصنيـــف االئتماني عـــن إنفاقها 
لمئـــات الماليين من الدوالرات على إجراء 
تقييـــم أفضـــل لمخاطـــر األمن الســـيبراني 

التي تحيق بأكبر الشركات األميركية.
وذكر موقع “ســـي إن إن بيزنس” أن وكالة 

التصنيـــف االئتمانـــي تســـتثمر 250 مليون 
 ،”BitSight“ )دوالر في برنامج )بيتســـايت
الذي يستخدم خوارزميات لتقدير احتمال 

تعرض مؤسسة ما لالختراق.
إلـــى ذلـــك، قـــال العوضي”ال شـــك أن تقدم 
أكبـــر  عرضـــة  يجعلهـــا  رقميـــا  البحريـــن 
للهجمـــات الســـيبرانية، فقراصنة االنترنت 
تثير شهيتهم الدول التي تعتمد أكثر على 
االنترنـــت في تســـيير أمورهـــا، كما يحدث 
في قطاعـــات الصحة والتعليم والمصارف 
والنقل والطاقة وغيرها، فجميع الشركات 
العاملة في هذه المجاالت عرضًة للهجمات 

الســـيبرانية”. ومـــع وجـــود قرابـــة أربعمئة 
مؤسســـة ماليـــة فـــي البحريـــن مـــن بنـــوك 
وشـــركات تأمين وصناديق وغيرها تصبح 
المملكـــة محـــط أنظـــار قراصنـــة االنترنـــت 
الذين يبحثون بشكل أساسي خلف سرقة 

المال والبيانات المصرفية للعمالء.
ومن الخطـــأ االعتقاد أن قراصنة االنترنت 
ال يســـتهدفون إال الشـــركات الكبيرة، وإنما 
بـــدأ الكثيـــر منهـــم توجيـــه اهتمامـــه نحـــو 
الشركات المتوسطة والصغيرة التي تكون 
عادة ســـهلة االختراق لعدم استثمارها في 

حماية أمنها السيبراني.

البحرين بمرتبة متقدمة في 

جاهزية األمن السيبراني

فـــي  متقدمـــة  مرتبـــة  البحريـــن  حققـــت 
مؤشـــر نضـــوج جاهزية األمن الســـيبراني 
حســـب تقرير االتحـــاد الدولي لالتصاالت 
)ITU(، إذ احتلـــت المملكة مراتب متقدمة 
االتصـــاالت  تنميـــة  مؤشـــر  فـــي  عربًيـــا 
ومؤشـــر   )IDI( المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
البنيـــة التحتيـــة لالتصاالت )TII( بحســـب 
جاهزيـــة  حـــول  المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر 
الحكومة اإللكترونيـــة، كما أصدرت هيئة 

التنظيميـــة  الالئحـــة  االتصـــاالت  تنظيـــم 
إلدارة مخاطـــر البنية التحتية األساســـية 
تعزيـــز  فـــي  ســـاهم  الـــذي  لالتصـــاالت، 
جاهزية مؤشر األمن السيبراني للبحرين.

 يعقوب العوضي
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يوسف إنجنير... رائد حفر المياه الجوفية بالبحرين والخليج
 فـــي ثالثينـــات القـــرن الماضـــي، حينمـــا 
كانـــت دول الخليـــج تعتمـــد علـــى المياه 
الجوفية لســـد احتياجاتها، كان يوســـف 
 )1991  -  1912( “إنجنيـــر”  عبدالرحمـــن 
الميـــاه  آبـــار  حفـــر  )آلـــة  حفـــارة  عامـــل 
الجوفيـــة( تابعـــة لإلنجليـــز، لكـــن القـــدر 
كان يخفي لذاك الشاب العصامي الكثير 
مـــن النجـــاح والتطـــور لخدمـــة موطنـــه 
ومنطقته ككل. لقـــد أطلق اإلنجليز على 
هـــذا الشـــاب لقـــب “إنجنيـــر” )المهندس(، 
فـــي اعتـــراف منهـــم بالمســـتوى المتقدم 
الـــذي وصـــل إليـــه كأول حفـــار خليجـــي 
متخصص في مجالـــه، ليبقى هذا اللقب 

في عائلته.
مع مرور ســـنوات الخبرة الطويلة، شرع 
إنجنيـــر في مشـــاريعه  بامتـــالك حفارته 
الخاصة ليمارس مهنته النبيلة في سقيا 
السكان بالبحرين والخليج. أخذ الراحل 
آبـــار  لحفـــر  المنطقـــة  بيـــن دول  يتنقـــل 

الميـــاه العذبـــة، إذ كان شـــيوخ البحريـــن 
يبعثونـــه إلى دول الخليـــج مثل الكويت 
والســـعودية وُعمان واإلمارات لحفر آبار 
المياه الجوفية. كما قام بتركيب مصانع 
للثلـــج في عدد مـــن دول المنطقة، وعلم 

بعض مواطنيها قيادة السيارات.
فـــي أبوظبـــي، التقى المرحـــوم، بالراحل 
المقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

والراحل الشـــيخ شـــخبوط، حيث طلبوا 
منـــه البحث عـــن المياه، لكنـــه لم يجدها 
هنـــاك، فلـــم يعجـــز وواصل البحـــث عنها 
ليعثر عليها هذه المرة في منطقة العين، 
فكانت أخبارا سارة لإلخوة اإلماراتيين.

يقول ابنه خالد إنجنير “بعد عودة الوالد 
للبحريـــن، اســـتمر في أعمال حفـــر اآلبار 
االرتوازية حتى منتصف ستينات القرن 

الماضـــي، إذ قام بحفر غالبيـــة اآلبار في 
مختلـــف مناطق وقرى البحرين، كما قام 
بإنشـــاء حجر تفصل النســـاء عن الرجال 

في مواقع اآلبار”. 
وأضـــاف إنجنيـــر االبـــن ”أمـــر المغفور له 
بإذن هللا تعالى األمير الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفـــة في مطلع الســـتينات، 
بـــأن يتـــم حفـــر عيـــن فـــي كل قريـــة من 
قـــرى البحرين لتوفير الميـــاه، وحينها لم 
تكـــن هناك مياه فـــي المنازل، إذ كان يتم 
نقلهـــا بطريقة يدوية، فقام الراحل بحفر 
عيـــون فـــي القرى مـــع تشـــييد الخزانات 
والمرافق التي تتيح التزود بالمياه ومن 
ثـــم نقلهـــا للمنـــازل، وكانـــوا يســـتعينون 
برافعة )بابكو( لرفع الخزانات لمستويات 

عالية من أجل ضخ المياه.
تولت الحكومة بعد ذلك، عمليات الحفر 
من خـــالل البلديات؛ لينهي إنجنير بذلك 
عهد عمليات الحفر الذي بدأه واشتهر به 

بين دول الخليج.
تكللت مسيرة الراحل بتأسيس مجموعة 
)يوســـف عبدالرحمـــن إنجنيـــر القابضـــة( 
ومن أنشطتها النقليات والتجارة العامة، 
كما قام بعدد من األعمال الخيرية داخل 
البحريـــن. شـــارك الفقيـــد فـــي تأســـيس 
صنـــدوق التعويضات التعاونـــي للتأمين 
علـــى الســـيارات حينمـــا لـــم تكـــن هنـــاك 
شركات متخصصة في تأمين المركبات.
ومـــن المعالم البـــارزة التي تخلـــد ذكراه، 
إنجنيـــر  عبدالرحمـــن  يوســـف  مركـــز 
الصحـــي، بوســـط مدينة عيســـى بالقرب 
من السوق الشعبية، وتم تشغيله رسميا 
مؤســـس  رحـــل   .2013 ينايـــر   20 فـــي 
مجموعـــة يوســـف عبدالرحمـــن إنجنيـــر 
عـــن دنيانا الفانية في العـــام 1991، وقد 
واصل أبناؤه المســـيرة الحافلة لوالدهم 
فـــي خدمـــة االقتصاد الوطنـــي بمختلف 

االختصاصات والمجاالت.

شارك بتأسيس 
صندوق 

التعويضات 
التعاوني لتأمين 

السيارات

عزوز علي

إنجنير ملتقيا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانيوسف إنجنير

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

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

المحرر االقتصادي

جانب من الورش التدريبية
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إنها الغيرة وال أملك سواها
 ربما أســـتطيع ســـيدي القارئ أن أبدأ بالموقف مباشـــرة دون االلتزام 
بالقاعـــدة التـــي رســـمتها لمقاالتـــي، وهـــي تنشـــيط الذاكـــرة بالمفاهيم 
والتعريفـــات واألدبيـــات للموضوع المراد التحدث عنـــه. فقد رأيت أن 
أضع القارئ الكريم أمام مشـــهد واقعي للغيرة غير المحمودة وأترك له 
ممارسة مهارة االستنتاج لديه. أما التعريف وكما يراه االختصاصيون 

فإني أورده في نهاية هذه السطور وإليك الموقف:

 دخـــل مديـــر مكتـــب الرئيـــس التنفيـــذي علـــى صديقه يوســـف وبعد 
تقديمه بروتوكوالت الســـام والتحايـــا قال: أرجو أن تعذرني وتصفح 
عني فقد أخطأت في حقك ربما دون قصد.! لم ينتظر المدير ردة فعل 
يوســـف وإنما واصل حديثـــه: كنت أحضر هذا اليـــوم اجتماع الرئيس 
مع نوابه ومســـاعديه بحكم عملي. بعد انتهاء االجتماع، طرح الرئيس 
اقتراحًا بترقيتك ونقلك إلى وظيفة إدارية رفيعة. لقد وجدت نفســـي 

في تلك اللحظة تحت سيطرة الغيرة اللعينة فقلت للرئيس:

 لماذا ال تعلنون عن هذه الوظيفة؟ لماذا ال يشـــغل هذه الوظيفة أحد 
من خارج المؤسسة؟ أما يوسف فقد أعطيت له أكثر من فرصة! وفي 
رأيي أنه تم اســـتهاك قدراته. تابع المدير وهو يحاول ترتيب عباراته 
بصعوبـــة: اســـمح لـــي صديقـــي فقد قلـــت غيـــر الحقيقة، فكلنـــا نعرف 
قدراتك وكفاءتك ولكنها الغيرة، نعم الغيرة! أتدري ماذا كان جواب أو 
تعليق الرئيس على ما قلته؟ قال لي وبنبرة صوت غير عادية ونظرات 

ال ولن أنساها:

 هذا ليس من شأنك. أما كفاءة صديقك فأنت تعرفها أكثر من غيرك. 
انصحـــك يـــا ابني أن تهتم بتطوير قدراتك لكـــي ال تجبرني على إنهاء 
خدماتك. كان يوســـف يســـتمع إلـــى )صديقه( بهـــدوء غريب وقال بعد 
انتهائه: اقدر اعترافك بهذا الخطأ كما اســـميته والذي اعتبره أنا دافعا 
إيجابيـــا قويـــا لتحقيـــق طموحاتـــي المهنية. أنـــا لدي مبدأ يـــا صديقي 
يقـــول كـــن مســـتعدًا فقـــد تأتـــي الفرصة أي وقـــت. دعني أشـــرحه لك، 
فقدراتـــك على االســـتيعاب محـــدودة كما أعرف. هـــذا يعني أني أعمل 
بجـــد واجتهـــاد وفي مســـار مواز أواصـــل تطوير مؤهاتـــي وخبراتي. 

واآلن ماذا تمتلك أنت غير الغيرة والحسد؟

 لنعد ســـيدي القارئ لتعريف الغيرة كما يراها االختصاصيون “الغيرة 
هـــي انفعـــال مركب يجمـــع بين حـــب التملـــك والشـــعور بالغضب نحو 
اآلخرين، الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم التي لم يســـتطع الشخص 
الغيور تحقيقها، ما ينتج عنها أحيانا التشـــهير باآلخرين أو مضايقتهم 

أو تخريب أعمالهم وإنجازاتهم”. انتهى. ما رأيك سيدي القارئ؟
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أعلنـــت مجموعة شـــركات البيع بالتجزئة 
والضيافـــة البحرينيـــة، مجموعة الراشـــد 
مجموعـــة  مـــن  قســـم  وهـــي   ،)ARG(
محاتهـــا  أن  المملكـــة،  فـــي  الندمـــارك 
مـــع  ستشـــارك  المحليـــة  التجاريـــة 
جمعيـــة أمنيـــة طفـــل، الجمعيـــة الخيرية 
االجتماعيـــة، تحت إشـــراف وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة البحرينيـــة، لدعم 
وذوي  والمحتاجيـــن  األيتـــام  األطفـــال 

األمراض المزمنة.
وشـــاركت العامـــات التجاريـــة الشـــهيرة 
لــــمجموعة الراشـــد بمـــا فـــي ذلـــك رعاية 
األمومة، سنتربوينت، سباش، شومارت، 
شوأكســـبريس،  ماكـــس،  ســـتايل،  اليـــف 
هـــوم ســـنتر، هوم بوكـــس، ســـتيف مادن 
و كاربيـــزا، في حملة تبـــرع داخل المتجر 
وعبـــر اإلنترنـــت، مـــع تخصيـــص جميـــع 
العائدات للتعليم والمستلزمات األساسية 
لأليتـــام والمرضى واألطفال المحتاجين. 
وتمكـــن العمـــاء الذين يجـــرون عمليات 
شـــراء داخل المتجر من إضافة حد أدنى 
للمبلـــغ يبدأ من 0.100 فلس والمســـاهمة 

تعود إلى جمعية أمنية طفل.
وبصفتها مجموعة للبيع بالتجزئة محلي 
الصنع وعامات تجارية ألســـماء مألوفة 
في المنطقة، فقد قادت مجموعة الراشد 
رفاهيـــة  قيمـــة ودعـــم  مهمتهـــا إلضافـــة 
المجتمعـــات التـــي تخدمهـــا. مـــن خـــال 
حملة المســـؤولية االجتماعية للشـــركات، 
األطفـــال  تمكيـــن  إلـــى  الشـــركة  تهـــدف 
المحتاجين في البحرين بما يتماشـــى مع 
روح العطـــاء. تبرعـــت المجموعـــة بمبلـــغ 
وأربعـــون  وواحـــد  )ألفـــان  دينـــارا   2041

دينار بحريني(.
وفـــي معرض حديثـــه عن المبـــادرة، قال 
الرئيس اإلقليمي لمجموعة الندمارك في 
البحرين، ســـمير مسرة “لقد عقدنا شراكة 
مع جمعية أمنية طفل في البحرين لدعم 
األطفـــال الذيـــن يحتاجـــون إلـــى رعايـــة 
خاصـــة. تماشـــًيا مـــع مهمـــة المجموعـــة، 
نحن مســـتثمرون حًقا فـــي ضمان قدرتنا 
علـــى توفير أكبر عدد ممكن من األطفال. 
إن شـــراكتنا مـــع جمعية أمنيـــة طفل هي 
خطوة نحو دعم الهدف الجدير باالهتمام 
لرؤية البحرين االقتصادية 2030 لضمان 
أن كل بحرينـــي لديـــه الوســـائل ليعيـــش 
حيـــاة آمنة ومرضية وقادر على الوصول 
إلى إمكاناته الكاملة. تماشـــًيا مع أهداف 
القيـــادة الحكيمـــة، نعتقـــد أنـــه يمكن لكل 
فـــرد تقديـــم مســـاهمة جديـــرة باالهتمام 
للمجتمـــع عندما تتـــاح له الفرصـــة للقيام 
بذلـــك. يســـعدنا أنـــه مـــن خـــال رعاتنـــا 
المميزيـــن، يمكننـــا أن نلعـــب دورنا ونوفر 
اإلعانـــة األساســـية لألطفـــال فـــي جميـــع 

أنحاء هذه األمة”.
وقالت رئيسة جمعية أمنية الطفل، منال 
العوضـــي “نشـــكر مجموعـــة الراشـــد على 
الشـــراكة معنـــا في دعـــم األطفـــال الذين 
يتعاملـــون مـــع األمـــراض والمحتاجيـــن. 
يســـعدنا تلقـــي تبـــرع كبيـــر بقيمـــة 2041 
دينار من مجموعة الراشـــد. سيســـتخدم 
هذا التبرع تماشًيا مع فلسفتنا التوجيهية 
لتشكيل مجتمع متماســـك وغرس ثقافة 
الكـــرم والعطاء والمســـؤولية االجتماعية 
والمعنـــوي  المالـــي  الدعـــم  خـــال  مـــن 
لألطفـــال، نحـــن فخـــورون بشـــراكتنا مع 
أحد تجـــار التجزئة الرائدين في المنطقة 
التـــي تشـــاركنا قيمنا. في الســـابق، كانت 
الجمعيـــة قـــد أوفت بالرغبات األساســـية 
للعديد من األيتام واألطفال المحتاجين، 
وذوي األمراض المزمنة من خال حمات 
رمضـــان والعيـــد والعـــودة إلى المدرســـة. 
لذلـــك، نعتقد أن هذه الشـــراكة ستســـاعد 
فـــي توفير القـــوت وغرس الســـعادة بين 

المجتمعات الضعيفة في الباد”.

المزمنــة األمــراض  وذوي  والمحتاجيــن  األيتــام  لدعــم 
“الراشد” تتبرع بـ 2041 دينارا لـ “أمنية طفل”

المحرر االقتصادي

التغييرالسعر =0.000 دينار0.082 دينار
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 1.19+دوالر0.340 دوالر
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب

التغييرالسعر 1.08+دوالر0.470 دوالر
المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب

التغييرالسعر +0.99 دوالر0.915 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب

علـــى  بظالهـــا  كورونـــا  جائحـــة  ألقـــت 
والشـــركات  الحكومـــات  لتضطـــر  العالـــم 
علـــى تحديـــد مســـار إجباري فـــي التحول 
الرقمي. ومنذ بداية الجائحة والمؤشرات 
اســـتمرار  وحتميـــة  ضـــرورة  إلـــى  تشـــير 
األعمال واألشـــغال والحفاظ على اقتصاد 
الدول من االنهيـــار، وهو مصداق للقاعدة 
األزمـــات  إدارة  علـــوم  فـــي  األساســـية 
التغييـــر”،  اتجاهـــات  تســـرع  “األزمـــات 
فماييـــن البشـــر وجـــدوا أنفســـهم بنفـــس 
التغييـــر التطبيقـــي  اللحظـــة فـــي زاويـــة 

الستخدام الفضاء الرقمي.
الجديـــد  العالـــم  أن  هـــي  اآلن  والحقيقـــة 
يتحرك بسرعة البرق، وتحتاج المؤسسات 
مـــن أجـــل المنافســـة فـــي عالٍم كهـــذا، إلى 
انتهاج الُســـرعة في التفكير واتخاذ القرار 
والتنفيـــذ وتجهيز البيئـــة الرقمية والتعلم 
والتوســـع، وال يتعلـــق تحقيـــق ذلك بطرح 
تقنياٍت رقمية فحسب، بل يتطلب تغييًرا 

جذرًيا في كيفية بناء المؤسسات لهياكلها 
التنظيميـــة وقيادتها واجتـــذاب موظفيها 

وتطويرهم ودمجهم.
وبحسب مؤشر البنك الدولي ألداء العالم 
مملكـــة  انضمـــت  الرقمـــي،  التحـــول  فـــي 
 .”B“ المجموعـــة  إلـــى  حديثـــا  البحريـــن 
وقد قســـم البنك الدولـــي أداء دول العالم 
فـــي التحـــول الرقمـــي ونضـــج التقنيـــات 
 ،”a،b،c،d“ الحكوميـــة وفق 4 مجموعـــات
إذ تضـــم المجموعة “a” التـــي ُتمثل الدول 
التـــي بلغـــت درجـــة “ُمرتفعـــة للغايـــة” في 

ُنضـــج التقنيات الحكومية وتبني التحول 
الرقمي بالقطاع العام، مثل أميركا، تركيا، 
 ”b“ اليابـــان، واإلمـــارات، أمـــا المجموعـــة
فتمثـــل الدول التي حققـــت درجة “عالية” 
فـــي نضـــج التقنيـــات الحكوميـــة وتبنـــي 
التحـــول الرقمـــي بالقطاع العـــام، وضمت 
كًا مـــن: البحريـــن، مصر، الصيـــن، األردن، 
مـــن  وغيرهـــا  وقطـــر  ُعمـــان  الســـعودية، 

الدول.
الرقمـــي  التحـــول  عمليـــة  وأصبحـــت 
اليـــوم ضرورة حتميـــة لجميـــع القطاعات 

وبالدرجـــة األولـــى القطـــاع الحكومـــي، إذ 
إنها تلعب دوًرا مهًما في رســـم السياسات 
الحكومية في دول العالم وتعتبر مقياســـا 
لطريقـــة تعاطيهـــا مـــع الفـــرص الجديـــدة 

والتحديات الطارئة.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، زادت الحكومـــات مـــن 
المعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال  فـــي  قدرتهـــا 
التحـــول  مســـيرة  لقيـــادة  واالتصـــاالت 
الرقمـــي ومواجهـــة تغيـــرات كثيـــرة، مثل 
زيـــادة وتيرة المنافســـة وارتفاع التكاليف 
وازديـــاد الضغوط علـــى الميزانية والتغير 

المستمر لمتطلبات العماء.
بشـــكل  البحرينيـــة  الحكومـــة  وأدركـــت 
ســـريع وســـباق أهميـــة دور التكنولوجيـــا 
فـــي تحســـين القـــدرة علـــى الوصـــول إلى 
المعلومات والخدمات وتقديمها للجمهور. 
وقـــد قـــاد ذلك إلـــى إنشـــاء مركـــز بيانات 
وطني مجهز بالكامل، تاه إنشـــاء شـــبكة 
بيانـــات وطنيـــة آمنـــة وإصـــدار بطاقـــات 

الهوية الذكية للمواطنين والمقيمين.

أعدته: هبة محسن

حققــت درجــة “عاليــة” فــي نضــج التقنيــات بالقطــاع العــام

البحرين بالقائمة “B” بمؤشر البنك الدولي للتحول الرقمي

واصـــل مؤشـــر ســـوق البحريـــن المالـــي 
االرتفـــاع في األســـبوع المنتهي في 16 
ســـبتمبر الجـــاري، وحقق نســـبة 0.6 % 
تعـــادل 9.44 نقاط ليقفل على مســـتوى 
1679.21 نقطـــة، إذ ســـجل ســـهم البنك 
األهلـــي المتحـــد أعلـــى مســـتوياته فـــي 
بورصـــة الكويـــت واقفـــل على مســـتوى 
275 فلًســـا، وذلك مقارنة بأسواق المال 

الخليجية.
الثانـــي  األســـبوع  تعامـــات  وانتهـــت 
لمؤشرات األسواق المالية بدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي إلـــى اإليجابيـــة في 
معظمها، لكن بمكاسب أغلبها محدودة، 
وخســـارة مؤشـــرين فقـــط هما مســـقط 
ودبي، إذ خســـر “مســـقط” نســـبة 0.6 % 
تعادل 25.28 نقطة، بينما كانت خسارة 
مؤشـــر ســـوق دبـــي المالي محـــدودة لم 

تتجاوز ُعشري نقطة مئوية.
وتصدر الرابحين مؤشر بورصة الكويت 
العـــام بعد نمـــو قريب من نقطـــة مئوية 
كان 0.9 %، تـــاه مؤشـــر ســـوق قطـــر 
المالـــي الذي ربح نســـبة 0.7 %، وبفارق 
ُعشـــر نقطة مئوية جاء مؤشر البحرين 
ثالًثا، وحل رابًعا مؤشـــر ســـوق أبوظبي 

بنســـبة 0.3 %، واســـتقر مؤشـــر  بنمـــو 
“تاســـي” الســـعودي على نقطة األساس 

وكان تغيره محدوًدا جًدا.
واســـتمر األداء اإليجابي لمؤشر السوق 
القطري وتماســـك فوق مستوى 11 ألف 
نقطـــة وأقفل على مســـتوى 11180.92 
األســـبوع  بنهايـــة  ربـــح  أن  بعـــد  نقطـــة 
نســـبة 0.7 % زادت مـــن مكاســـبه لهـــذا 
العـــام، وبلغـــت بها 7 % وهـــي من أدنى 
بيـــن مجموعـــة مؤشـــرات  االرتفاعـــات 
أســـواق المـــال بـــدول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي.
وعلى الرغم من ارتفاعاتهما المحدودة، 
فـــإن مؤشـــري ســـوقي أبوظبـــي المالـــي 
و”تاسي” مؤشر الســـوق الرئيس واصا 
اإلقفاالت القياســـية واســـتطاع مؤشـــر 
“أبوظبـــي” المالـــي أن يصل إلـــى النقطة 
7883.22 علـــى الرغم مـــن جني األرباح 
الـــذي تم عليه بنهاية األســـبوع مواصًا 
األســـواق  مؤشـــرات  لمعظـــم  تصـــدره 
الماليـــة العالمية، ومســـتفيًدا من أســـعار 
النفـــط القياســـية فـــي 6 أســـابيع، إذ بلغ 

برنت مستوى 75 دوالًرا للبرميل.
وســـجل “تاســـي” ارتفاًعا محـــدوًدا جًدا 
وتماســـك عند أعلى مســـتوياته في 13 

عاًما على 11422.11 نقطة بعد أن ربح 
4.32 نقاط وبدعم من مكاســـب أســـعار 
النفط التي كانـــت أخبارها إيجابية بعد 
إعصار المكسيك، الذي رفع أسعار الخام 
األميركي ثم مخزونات الخام األميركي 
التي تراجعت مســـاء األربعـــاء الماضي 
ذات  الدوليـــة  الطاقـــة  لوكالـــة  وفًقـــا 
التقرير األســـبوعي عن مخزونات الخام 

األميركي والمقطر والبنزين.

خسائر متفاوتة

خسر مؤشر سوق مسقط نسبة واضحة 
بلغـــت 0.6 %، أي 25.28 نقطـــة وبقـــي 
نقطـــة وعلـــى  4 آالف  أســـفل مســـتوى 
مســـتوى 3934.92 نقطة بانتظار نتائج 
الربع الثالث من هذا العام، التي تتسابق 
الشـــركات العمانية لإلعان عنها بمجرد 
انتهـــاء فتـــرة الربـــع الثالـــث بنهايـــة هذا 

الشهر.
وســـجل مؤشـــر دبي المالي تراجًعا أقل 
بنســـبة ُعشـــري نقطة مئويـــة تعادل 6.5 
نقـــاط ليقفـــل علـــى مســـتوى 2901.06 
نقطـــة ليبقـــى بانتظار انطـــاق فعاليات 
“إكســـبو 2020” التي ستبدأ بنهاية شهر 

أكتوبر المقبل.

محققة 0.6 % وتعادل 9.44 نقاط في األســبوع الماضي
بورصة البحرين ثالث الرابحين مقارنة باألسواق الخليجية

10 مترشحين لمجلس إدارة “فنادق الخليج” الجديد

أعلنت مجموعة فنادق الخليج عن ترشـــح 10 مترشـــحين لمجلـــس إدارة المجموعة 
الجديد، هم: فاروق المؤيد، فوزي كانو، خالد كانو، محمد بوزيزي، عادل المســـقطي، 
جاســـم عبدالعال، أســـمهان بوخوة، أحام جناحي، بســـام الشـــعلة، وأندرو جون دي. 
وقـــال مصـــدر مقرب من المجموعة إن المســـاهمين ســـيختارون األعضـــاء الجدد في 
الثالـــث من شـــهر أكتوبر المقبل. وصرحت المترشـــحة أســـمهان بوخـــوة، التي تتقدم 
ألول مرة بترشحها لمجلس إدارة المجموعة، بأنها تريد أن تسهم بخبرتها في المجال 
لتطويرهذا القطاع، خصوصا أنها تنتابها دائما ذكريات الطفولة والصبا لفندق الخليج، 
وأنهـــا تمتلك خبرة طويلة في اإلدارة والمحاســـبة، وتمتلـــك عائلتها أحد الفنادق في 

البحرين.

أحالم جناحي

محمد بوزيزي

أسمهان بوخوة

خالد كانو

عادل المسقطي

جاسم عبدالعال

فاروق المؤيد

فوزي كانو

المحرر االقتصادي
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