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فـــرع  علـــى  المشـــرف  أعلـــن 
العقوبات البديلة بمديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية التابع إلدارة 
تنفيـــذ األحكام بـــوزارة الداخلية 
المـــازم أول يوســـف الشـــيخ أنه 
العقوبـــات  قانـــون  تطبيـــق  منـــذ 
البديلـــة حتـــى تاريخـــه بلـــغ عدد 
المســـتفيدين مـــن النظـــام 3552 
بعد إجـــراء الدراســـات القانونية 
المتعلقـــة لـــكل حالـــة علـــى حدة، 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى اســـتبدال 

مـــا تبقى مـــن عقوبتهـــم األصلية 
بعقوبـــات بديلة فـــي إطار قواعد 
عامـــة مجـــردة يخضع لهـــا جميع 
النـــزالء والمحكومين، بما يحقق 
خيـــر الوطـــن والمواطـــن وتعزيز 
فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام 
مملكـــة البحرين التـــي لها الريادة 
فـــي هذا المقام في ظل الظروف 
الصحيـــة الراهنـــة التـــي يمـــر بها 
لفيـــروس  تعرضـــه  مـــن  العالـــم 

كورونا األمر.

3552 مستفيًدا من “العقوبات البديلة”

)٠٣(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
أهم اإلجراءات االحترازية

للحد من انتشار فيروس كورونا 
(كوفيد-19).
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تواجدها على  تحافظ  بالمنطقة  مــدن  و7  مرتبة   15 تقفز  المملكة 

البحرين الخامسة عربًيا في مؤشر أهم المراكز المالية

نجحــت مملكــة البحريــن فــي أن تقفز 15 مركزا دفعة واحدة في مؤشــر، أهم المراكــز المالية الصادر 
عن مؤسسة Yen  / Z بالتعاون مع معهد التنمية الصيني لتحتل المركز الخامس عربيا والـ 68 عالميا، 

بحصولها على 596 درجة في التصنيف. 

وطبقـــا للمؤشـــر، حافظـــت 7 مـــدن عربية على 
الماليـــة  المراكـــز  أهـــم  مؤشـــر  فـــي  تواجدهـــا 
العالميـــة، حيـــث ضمـــت القائمـــة كل مـــن دبـــي 
والبحريـــن  والدوحـــة  وكازابانـــكا  وأبوظبـــي 

والكويت والرياض.

وقامـــت البحرين باســـتثمارات ضخمـــة لتكون 
فـــي مصاف الـــدول الجاذبة لألعمـــال التجارية 
علـــى المســـتوى الدولي بما يتماشـــى مع جهود 
التنويـــع االقتصـــادي الطموحـــة علـــى مســـتوى 

المنطقة. 

بتطبيـــق  بـــدأت  دولـــة خليجيـــة  أول  وكونهـــا 
سياســـات التنويـــع االقتصـــادي، فـــإن المملكـــة 
ســـهولة  األعمـــال  بيئـــات  أكثـــر  إحـــدى  توفـــر 
وأكثرهـــا فعاليـــة، مـــن حيـــث التكلفة إلنشـــاء، 
وتشـــغيل األعمـــال التجاريـــة فـــي العالـــم. كمـــا 
تسمح المملكة للشـــركات العاملة على أراضيها 
بملكيـــة أجنبية تصل إلى 100 %، وتتمتع هذه 
الشـــركات بالعمـــل مـــن دون ضرائـــب. ويرجـــع 
الفضـــل أيًضا إلى برنامج اإلصاحات الشـــاملة 

)13(عموًما، والرقمية خصوًصا.
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قال رئيس مجلـــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط البحرين )بابكو( داوود نصيف إن 
الشـــركة صرفت في السنوات العشر األخيرة 
أكثر من 400 مليون دوالر على مشاريع عدة 
تخـــص وتهتـــم بالبيئة للمحافظـــة عليها دون 

مردود اقتصادي.
وكانـــت صحيفـــة “البـــاد” قد نظمـــت منتدى 
“المســـؤولية  موضـــوع  بحـــث  افتراضيـــا 

االجتماعية للشركات”.
وأعلـــن رئيس مجلـــس إدارة صحيفة “الباد” 
عبدالنبـــي الشـــعلة عـــن تبنـــي مجلـــس إدارة 
“البـــاد” إطـــاق مبـــادرة جديـــدة تتمثـــل في 
مشروع “درع الباد للمسؤولية االجتماعية”، 
والـــذي ستشـــكل ألجلـــه لجنة عليـــا تضم في 
عضويتهـــا شـــخصيات معنية مـــن القطاعات 

المناسبة.

نصيف: صرف 400 مليون دوالر على 
مشروعات التنمية المستدامة

قالـــت مصـــادر برلمانية لصحيفة “البـــاد” إن اجتماعـــا برلمانيا حكوميا 
ســـيعقد نهـــار اليـــوم )األحـــد( لمناقشـــة آخـــر المســـتجدات االقتصاديـــة 
والمالية المحلية. وذكرت المصادر أن الوفد الحكومي ســـيكون برئاسة 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
ومشـــاركة وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان، ووزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني، ووزير شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنواب غانـــم البوعينيـــن. ولفتت المصادر إلـــى أن االجتماع 

سيعقد حضوريا بقاعة االجتماعات في مبنى مجلس النواب.

مصادر “^”: اجتماع حكومي نيابي 
اليوم لمناقشة المستجدات المالية

)20-17(

راشد الغائب
محرر الشؤون المحلية



ينطلق في 
الفترة 26 - 28 

سبتمبر الجاري

إدانة استهداف الحوثي 
للمدنيين بالسعودية

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
ــيــة  ــحــوثــي اإلرهــاب إطــــاق مــيــلــيــشــيــا ال
باتجاه  مفخختين  مسيرتين  طائرتين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، في 
حياة  يستهدف  جبان  إرهــابــي  اعــتــداء 
المدنية،  والمنشآت  واآلمنين  األبــريــاء 
وأمـــــن واســـتـــقـــرار أراضــــــي الــمــمــلــكــة.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين 
المملكة  مــع  دائــًمــا  والمتضامن  الثابت 
العربية السعودية ضد كل ما يستهدف 
قوات  بيقظة  مشيدة  وسامتها،  أمنها 
ــســعــوديــة الــتــي  الـــدفـــاعـــات الــجــويــة ال
الطائرتين  وتدمير  اعتراض  من  تمكنت 

المسيرتين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يبعث برقية شكر لسمو األميرة سبيكة
بعث ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية إلى 
قرينـــة عاهـــل البالد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة، رًدا على برقية سموها المهنئة 
بمناسبة منح ســـموه “جائزة القيادة” 
األميركيـــة،   ”C3“ منظمـــة  قبـــل  مـــن 
تكريًما إلنجازات ســـموه في مختلف 
المجـــاالت وقيادته الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19(، والتـــي حققـــت نجاحا مشـــهودا 
وإشادات دولية، وتقديًرا لدور سموه 
فـــي تنميـــة وتوطيـــد العالقـــات بيـــن 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة علـــى المســـتويات كافـــة، 
تنفيـــذًا لـــرؤى وتطلعـــات عاهل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

عيسى آل خليفة، هذا نصها:
صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها 

هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

تلقينـــا ببالغ الســـرور واالعتزاز برقية 

بمناســـبة  المهنئـــة  الكريمـــة  ســـموكم 
قبـــل  مـــن  القيـــادة”  “جائـــزة  منحنـــا 

منظمة “C3” األميركية.
ويســـعدنا أن نتقدم لســـموكم بأسمى 
مـــا  علـــى  والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات 
تضمنتـــه برقية ســـموكم حفظكم هللا 
من مشـــاعر طيبة وصادقة هي محل 
عرفـــان وتقديـــر وامتنـــان دائـــم منـــا، 

ونؤكد لكم بأن ما تحقق من إنجازات 
بجهـــود  جـــاءت  البحريـــن،  لمملكـــة 
جماعية من فريق البحرين التي كان 
للمـــرأة البحرينية إســـهاٌم فاعل فيها، 
بفضـــل مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم للمـــرأة 
وتوجيهاتكـــم  الكريمـــة  برعايتكـــم 
الســـديدة. كمـــا نســـأل هللا أن يوفقنا 
دومـــًا إلـــى بـــذل المزيد مـــن الجهود؛ 
لتحقيق تطلعات ورؤى سيدي الوالد 
العزيز حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه بما 
يحقق النماء واالزدهار لوطننا العزيز 

وأبنائه الكرام.
وفـــي الختـــام، تقبلـــوا ســـموكم منـــا 
عظيـــم الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان، 
داعيـــًا هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ 
ســـموكم وأن يمدكـــم بعونه وتوفيقه 
الصحـــة  موفـــور  عليكـــم  يديـــم  وأن 

والسعادة وطول العمر.

المنامة - بنا
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تلقـــى ولي العهد نائـــب القائد األعلـــى رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من رئيس الحـــرس الوطني 
الفريـــق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفة، بمناسبة منح سموه جائزة القيادة من منظمة 
“C3” األميركية. وأكد ســـمو رئيـــس الحرس الوطني 
أن التكريـــم هـــو تقدير لـــدور صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
القيـــادي الرائد في تحقيـــق التنمية واالزدهار بمملكة 
البحرين، كما أنه يأتي عرفانا بنجاح ســـموه المشهود 
فـــي قيادة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 

)كوفيـــد 19( وتعزيـــز مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة 
في مملكـــة البحرين، وتقديرا كذلك لدور ســـموه في 
توطيـــد العالقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة على كل المســـتويات، 
وتنفيـــذ الرؤية الملكية التي تشـــكل جوهر المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل البـــالد القائد األعلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
داعيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويســـدد 
خطـــاه لخدمة وطننا الغالي وتحقيق مزيد من النماء 
فـــي ظـــل العهد الزاهـــر لصاحب الجاللـــة عاهل البالد 

القائد األعلى.

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وزير الديوان الملكي الشـــيخ 
خالـــد بن أحمد آل خليفة؛ بمناســـبة منح ســـموه جائـــزة القيادة من 
منظمـــة c3 األميركيـــة، رفـــع فيهـــا خالـــص التهنئـــة والتبريك بمنح 
ســـموه هذه الجائزة، مؤكدا جدارة ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء بنيـــل أعلى مراتـــب التقدير للـــدور الكبير الـــذي ينهض به 
ســـموه في قيـــادة الحياة اليومية لشـــعب البحريـــن الحبيب، داعيا 
هللا أن يحفظ ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه 

موفور الصحة والعافية.

سمو رئيس الحرس الوطني: التكريم تقدير 
لنجاح سمو ولي العهد رئيس الوزراء

وزير الديوان الملكي: سمو 
ولي العهد رئيس الوزراء جدير 

بنيل أعلى مراتب التقدير

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيمسمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة مزيًدا من برقيات التهنئة 
مـــن الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين بالمملكة 
بمناســـبة منح ســـموه “جائزة القيادة” من 
منظمة “C3” األميركيـــة تكريًما إلنجازات 
ســـموه فـــي مختلـــف المجـــاالت وقيادتـــه 
للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19(، والتي حققت نجاًحا مشهوًدا 
وإشـــادات دوليـــة، وتقديـــًرا لـــدور ســـموه 
فـــي تنمية وتوطيد العالقـــات بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
علـــى جميـــع المســـتويات، تنفيـــًذا لـــرؤى 
وتطلعـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكـــدوا في البرقيـــات أن اإلنجاز الريادي 
يبعـــث على الفخر واالعتـــزاز، حيث جعل 
ســـموه الطموح واقًعـــا والتحديات إنجاًزا 
والتميـــز والريـــادة هدًفـــا، داعيـــن المولى 
عـــز وجل أن يحفظ ســـموه ويوفقه لمزيد 
مـــن اإلنجازات والنجاحـــات لرفعة الوطن 
العزيـــز فـــي ظـــل قيـــادة صاحـــب الجاللة 

ملك البالد.
وتلقى سموه برقيات التهنئة من كل من:

ســـمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل 
خليفة مستشار صاحب الجاللة الملك

سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل 
خليفة

ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 

الوزراء
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن محمد 

آل خليفة
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بن عيســـى 
آل خليفة نائب رئيـــس االتحاد البحريني 

لكرة القدم
ســـمو الشـــيخة نورة بنت احمد بن محمد 

آل خليفة
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العريـــض  جـــواد 

الوزراء
المستشـــار عبدهللا البوعينين نائب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للقضاء رئيـــس محكمة 

التمييز
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن راشـــد آل خليفة 
رئيس مجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  فخـــرو  حســـن 
للشؤون االقتصادية

بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل  الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة مستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون 

الدبلوماسية
نبيل الحمر مستشـــار جاللة الملك لشؤون 

اإلعالم
الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة رئيس 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية
ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم

الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة وزيـــر 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة وزير النفط

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار

علي الرميحي وزير شؤون اإلعالم
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  خلـــف  عصـــام 

البلديات والتخطيط العمراني
هالـــة األنصـــاري األميـــن العـــام للمجلـــس 

األعلى للمرأة
كمال أحمد وزير المواصالت واالتصاالت

غانـــم البوعينيـــن وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشورى والنواب

الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم بـــن حمد آل 
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  خليفـــة 

للشباب والرياضة
زايـــد الزيانـــي وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 

والسياحة
محمـــد بن دينه المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 

للبيئة
الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمـــد بن ســـلمان آل 

خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد
عيســـى الحمادي مستشار شؤون اإلعالم 

بديوان ولي العهد
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

علـــي زايد النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس 
النواب

جمال فخرو النائب األول لرئيس مجلس 
الشورى

لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  ســـلمان  جميلـــة 
مجلس الشورى

محمـــد السيســـي البوعينيـــن رئيس لجنة 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 

الوطني بمجلس النواب
سيدفالح هاشم عضو مجلس النواب
هشام العشيري عضو مجلس النواب
يوسف الذوادي عضو مجلس النواب

أحمد العامر عضو مجلس النواب
عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب
عيسى الدوسري عضو مجلس النواب

النائب باسم المالكي عضو مجلس النواب
مجلـــس  عضـــو  عبدالرحيـــم  معصومـــة 

النواب
عمار قمبر عضو مجلس النواب

يوسف الذوادي عضو مجلس النواب
جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى

مجلـــس  عضـــو  جمشـــير  الرحمـــن  عبـــد 
الشورى

بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى
صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى

ياسر حميدان عضو مجلس الشورى
سبيكة الفضالة عضو مجلس الشورى

محمد علي حسن عضو مجلس الشورى
خالد المسقطي عضو مجلس الشورى

حمد الحداد عضو مجلس الشورى
درويش المناعي عضو مجلس الشورى

جواد حسين عضو مجلس الشورى
رضا فرج عضو مجلس الشورى

صباح الدوسري عضو مجلس الشورى
علي العرادي عضو مجلس الشورى
منى المؤيد عضو مجلس الشورى

راشد بونجمة أمين عام مجلس النواب

مجلـــس  عـــام  أميـــن  العصفـــور  أســـامة 
الشورى

الشـــيخ هشـــام بن عبد الرحمن آل خليفة 
محافظ محافظة العاصمة

الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

حمـــد المالكـــي مديـــر عـــام مكتـــب رئيس 
مجلـــس  عـــام  وأميـــن  الـــوزراء  مجلـــس 

الوزراء
خالـــد الرميحي الرئيس التنفيذي لشـــركة 

ممتلكات البحرين القابضة
ســـمير عبدهللا نـــاس رئيس غرفـــة تجارة 

وصناعة البحرين
خالد نجيبـــي النائـــب األول لرئيس غرفة 

تجارة وصناعة البحرين
محمـــد الكوهجـــي النائـــب الثانـــي لرئيس 

غرفة تجارة وصناعة البحرين
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء مركز دراســـات نائب األمين 
العـــام لمجلس الدفاع األعلى وكيل وزارة 

الخارجية للشؤون السياسية
الشـــيخ فهـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
مديـــر عام السياســـات والتنســـيق بمكتب 

رئيس مجلس الوزراء
حمـــد المحميد وكيل البحوث والمشـــاريع 

بمكتب رئيس مجلس الوزراء
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 

لكرة القدم
الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة وكيل 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلداريـــة للرقابة 

اإلدارية
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن دعيـــج آل 
غـــاز  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة 

البحرين الوطنية
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 

الحكومية
خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت  هنـــد  الشـــيخة 
رئيس االتحاد العالمي لصاحبات األعمال 

والمهن البحرينية
الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل 

خليفة رئيس نادي النجمة
الشيخ عبدالعزيز بن عطية هللا آل خليفة

الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة بـــن دعيـــج آل 
خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء - 

المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي
الشـــيخ رشـــيد بن عيســـى بـــن عبدهللا بن 

حمد آل خليفة
الشـــيخة حصة ســـعد العبدهللا الســـالم آل 
صبـــاح رئيـــس مجلـــس ســـيدات األعمال 

العرب
الشـــيخ راشـــد الهاجـــري رئيـــس مجلـــس 

األوقاف السنية
يوســـف الصالـــح رئيس مجلـــس األوقاف 

الجعفرية
جمـــال العلـــوي الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 

تنظيم سوق العمل
نـــورة جمشـــير الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد 

البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانات(
لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  الخيـــاط  أحمـــد 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 

البلديات والتخطيط العمراني
إيمـــان الدوســـري وكيـــل وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة
مريـــم الجالهمة الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن دعيج آل 
شـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة 

ألمنيوم البحرين البا
علـــي البقالـــي الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

ألمنيوم البحرين البا
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 

التنظيم العقاري
يوســـف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز 

االتصال الوطني
بلديـــة  عـــام  مديـــر  عبداللطيـــف  عاصـــم 

المنطقة الجنوبية
رياض حمزة رئيس جامعة البحرين

نـــوف جمشـــير الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
التخطيط والتطوير العمراني

محمود الكوهجي رئيـــس مجلس اإلدارة 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

إيمان المرباطـــي الرئيس التنفيذي الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي

التنفيـــذي  الرئيـــس  األنصـــاري  أحمـــد 
للمستشفيات الحكومية

بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة  الشـــيخ خليفـــة 
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

إبراهيـــم النواخذة األميـــن العام للمجلس 
األعلى للصحة

جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي هيئة 
جودة التعليم والتدريب

عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب 
سابًقا

ناجي سالم سبت مدير عام المساحة
ســـارة بوحجـــي الوكيل المســـاعد لإلعالم 
والتواصل بمكتب رئيس مجلس الوزراء

الشيخ حمد بن ســـلمان آل خليفة الوكيل 
المســـاعد للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة 

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الشـــيخ بدر بـــن خليفة آل خليفـــة الوكيل 
المواصـــالت  بـــوزارة  للبريـــد  المســـاعد 

واالتصاالت
راشـــد آل ســـعد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 

للمجلس األعلى للبيئة
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  بوعلـــي  نـــور 
الوطنـــي  بالجهـــاز  الضريبيـــة  للعمليـــات 

لإليرادات
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  يوســـف مطـــر 
للسياســـات والتخطيـــط بالجهـــاز الوطني 

لإليرادات
ابتســـام الشـــمالن الوكيل المســـاعد للنقل 
الجـــوي وأمـــن وســـالمة الطيران بـــوزارة 

المواصالت واالتصاالت
كمـــا تلقى ســـموه برقيات مـــن المواطنين 
وعـــدد مـــن المســـؤولين ورجـــال األعمال 
تحريـــر  ورؤســـاء  الجمعيـــات  ورؤســـاء 

الصحف المحلية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، تنطلـــق اليـــوم 
األحد فعاليات النســـخة العاشرة 
مـــن مســـابقة البحريـــن الوطنية 
التـــي   ،WRO 2021 للروبـــوت 
تنظمهـــا وزارة التربيـــة والتعليم 
ســـبتمبر   28  -  26 الفتـــرة  فـــي 
مدينـــة  بصالـــة  وذلـــك  الجـــاري، 

خليفة الرياضية.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب المدير 
العـــام لشـــؤون المـــدارس محمد 
بـــن أحمـــد، عـــن اعتـــزاز  مبـــارك 
وزارة التربيـــة والتعليم بالرعاية 
الكريمـــة التـــي تلقاها المســـابقة 
مـــن لـــدن ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، منّوها بإســـهام 
الســـنوات  خـــالل  المســـابقة 
الماضية في تعزيز جهود الوزارة 
واإلبـــداع  االبتـــكار  مجـــال  فـــي 
واالهتمام بالـــذكاء االصطناعي، 
المناهـــج  فـــي  ذلـــك  وإدراج 
الدراســـية واألنشـــطة التعليمية، 
لـــدى  التنافـــس  روح  وتعزيـــز 
المدارس لتقديم أقصى ما لديها 

من إبداع في هذه المجاالت.
وأشـــار محمد مبارك إلى أّن 154 
طالًبـــا وطالبـــة سيشـــاركون في 
المســـابقة في نســـختها الحالية، 
54 فريًقـــا مـــن  مشـــّكلين بذلـــك 
جميـــع المراحـــل التعليميـــة مـــن 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة، 
وذلـــك عبر ثـــالث فئات رئيســـة: 
العاديـــة  والفئـــة  الويـــدو  فئـــة 
والفئـــة المفتوحة، كما سيشـــرف 

علـــى عمليـــة التحكيـــم 7 حـــكام 
مجـــاالت  فـــي  متخصصيـــن 

المسابقة.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وقـــّدم 
المدارس شكره وتقديره للراعي 
صنـــدوق   - للمســـابقة  الرســـمي 
العمل “تمكين”؛ لدعمهم وتضافر 
التربيـــة  وزارة  مـــع  جهودهـــم 
والتعليـــم مـــن أجل إنجـــاح هذه 
شـــكره  وّجـــه  كمـــا  المســـابقة، 
 AMA مدرســـة  علـــى  للقائميـــن 
فـــي  البـــارز  لدورهـــم  الدوليـــة؛ 
توفيـــر المـــوارد الداعمـــة خـــالل 
تنظيم وتنفيذ مراحل المسابقة.

فـــي  الفائـــزة  الفـــرق  أن  يذكـــر 
الوطنيـــة  البحريـــن  مســـابقة 
للروبوت ســـتتأهل للمشاركة في 
 WRO أولمبياد الروبوت العالمي
الـــذي ســـيتم إقامتـــه فـــي وقت 

الحق.

خالد بن حمد يرعى مسابقة 
“الروبوت 10” بمشاركة 154 طالبا

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن ممثـــل جاللـــة الملـــك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة منـــح 
ســـموه جائـــزة القيـــادة مـــن قبل 
منظمـــة “C3” األميركيـــة. وجاء 
فـــي برقيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
منـــح  “إن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء الجائـــزة يمثـــل اعترافا 
دوليـــا رفيـــع المســـتوى بقـــدرات 
مختلـــف  فـــي  القياديـــة  ســـموه 
“إن  ســـموه  وتابـــع  المجـــاالت”. 
الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء كانت 
واضحة للمجتمع الدولي ومثلت 
اعترافـــا دوليـــا رفيعا وبـــارزا من 
قبل المنظمة األميركية، بقدرات 
ســـموه في قيادة فريق البحرين 
للتصدي لفيروس كورونا، والتي 
حققت نجاًحا مشـــهوًدا وتقديًرا 
دولًيا عالًيـــا، باإلضافة إلى تأكيد 
دور ســـموه فـــي تنميـــة وتوطيد 
العالقـــات بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
على كافـــة المســـتويات، وتنفيذ 

الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي بث 
روح التسامح والتعايش واألمن 
والسالم في العالم”. وأشاد سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالجهـــود التي يبذلها ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء في 
تحقيق النهضة الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن في مختلـــف المجاالت 
علـــى  المملكـــة  شـــأن  وإعـــالء 

األصعدة كافة.

ناصر بن حمد: “جائزة القيادة” 
اعتراف دولي بقدرات سموه

تأكيد دور سموه 
في تعزيز العالقات 
ودعم إرساء السالم
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أشار المشرف على فرع العقوبات البديلة 
بمديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة 
بـــوزارة  األحـــكام  تنفيـــذ  إلدارة  التابـــع 
الداخليـــة المـــازم أول يوســـف الشـــيخ 
إلـــى أن توجيهـــات عاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بالتوســـع فـــي تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات 
مواكبـــة  تســـتهدف  البديلـــة  والتدابيـــر 
أحدث النظم الديمقراطية والسياســـات 
العقابيـــة الفعالـــة إلدمـــاج الجانحين في 
المجتمـــع مـــع تأهيلهـــم نفســـيا ومعنويـــا 
واجتماعيـــا، مؤكدا أن هـــذه التوجيهات 
الملكية تأتي تماشـــيا مـــع الفكر الجنائي 
والعقابـــي الحديـــث للمواثيـــق والعهـــود 

الدولية في هذا المجال،
وأوضح المشـــرف علـــى فـــرع العقوبات 
البديلـــة أن التوجيهات الســـامية بصدور 
 )24( رقـــم  الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
لســـنة 2021م بتعديـــل المـــادة رقم )13( 
من قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة، 
إذ يســـند للجهة المختصـــة قانوًنا )إدارة 
تنفيذ األحكام( وفًقـــا ألحكام القرار رقم 
)64( لســـنة 2020م( أن تطلب من قاضي 
تنفيذ العقاب اســـتبدال العقوبة األصلية 
أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة سواء قبل 
البـــدء فـــي تنفيـــذ العقوبـــة األصلية عند 
توافر الشروط األساسية وهي أال يشكل 
العقوبـــة خطـــًرا علـــى األمـــن  اســـتبدال 
العـــام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى 
التزاماته المالية المحكوم بها، ولها أثناء 
تنفيـــذ العقوبـــة األصليـــة أن تطلـــب من 
قاضي تنفيـــذ العقاب اســـتبدال العقوبة 
األصليـــة المقضـــي بهـــا بعقوبـــة بديلة أو 
أكثـــر فـــي حـــال توافـــر الشـــروط، وهـــي 
أال يشـــكل ذلـــك خطرا على األمـــن العام، 
وأن يكون المحكوم عليه حســـن ســـيرة 
وســـلوك أثنـــاء تنفيـــذ عقوبتـــه األصلية، 
وأدى التزاماتـــه المالية المحكوم بها من 
المحكمـــة الجنائية ما لم يســـتحيل عليه 

الوفاء بها.
ونوه بأنـــه منذ تطبيق قانـــون العقوبات 
عـــدد  بلـــغ  تاريخـــه  حتـــى  البديلـــة 
المســـتفيدين من النظام 3552 مستفيدا 
بعد إجراء الدراســـات القانونية المتعلقة 
لـــكل حالـــة علـــى حـــدة، األمر الـــذي أدى 
إلـــى اســـتبدال مـــا تبقـــى مـــن عقوبتهـــم 
إطـــار  فـــي  بديلـــة  بعقوبـــات  األصليـــة 
قواعـــد عامة مجـــردة يخضع لهـــا جميع 
النـــزالء والمحكوميـــن، بمـــا يحقـــق خير 

الوطن والمواطن وتعزيز احترام حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحرين التـــي لها 
الريـــادة في هذا المقام في ظل الظروف 
الصحيـــة الراهنـــة التـــي يمـــر بهـــا العالم 
مـــن تعرضه لفيـــروس كورونا األمر الذي 
يقتضـــي تحقق التباعـــد االجتماعي في 
دور تنفيـــذ العقوبـــات فـــي إطـــار أحكام 

القانون.
وأكـــد الشـــيخ أن اإلدارة مســـتمرة فـــي 
دراســـة أوضـــاع جميـــع النـــزالء بشـــكل 
علـــى  االطـــاع  خـــال  مـــن  مســـتمر 
الظـــروف الشـــخصية والصحيـــة ومـــدى 
ارتكابـــه للفعـــل إذ يمكـــن مـــن خالها أن 
يتـــم ترشـــيحهم لاســـتفادة مـــن قانـــون 
العقوبـــات البديلـــة، مـــع مراعـــاة حقـــوق 
اإلدارة  تقـــوم  حيـــث  عليهـــم،  المجنـــي 
بمتابعة المســـتفيدين متابعة حثيثة من 
خال التفتيـــش عليهم في مواقع تنفيذ 
عقوبتهـــم البديلة من خال كادر بشـــري 
أعلـــى مســـتوى، وتوفيـــر  علـــى  مـــدرب 
أحـــدث التقنيات التي من شـــأنها تمكين 
القائميـــن علـــى تنفيـــذ المتابعة بســـهولة 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  جميـــع  واتخـــاذ 
التـــي تحقـــق القرض مـــن فلســـفة العمل 
بالعقوبـــة البديلـــة. وذكـــر أنـــه مـــن بعض 
النتائج التي أســـفر عنها تنفيذ العقوبات 
البديلة، أن أحد المستفيدين من القانون 
ويدعـــى )بوعلي( قد نفذ العقوبة البديلة 
فـــي هيئة تنظيـــم االتصـــاالت من خال 
العمـــل بخدمة المجتمع وأســـفر عن ذلك 
قدرته على اإلنتاج والتفاني واإلخاص 
فـــي العمـــل حتـــى إن الجهـــة التـــي عمل 
لديها طلبت تعيينه بصفة مســـتديمة بما 
يؤكد جدوى الفلسفة القانونية والحكمة 
التشـــريعية من قانـــون العقوبات البديلة 
مـــع إعطاء الفرصة للمحكوم عليه للعمل 

واالنخراط في الحياة الجديدة.

3552 مستفيًدا “العقوبات البديلة”
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حديث عن المعارضة والمرحوم عبدالرحمن النعيمي
Û  ،ســبحان هللا الخالــق الذي ال ُتــدَرك حدود حكمته

علمــاء  يقــول  اإلنســانية  العاقــات  مجــال  ففــي 
النفس إن ثمة شيًئا أو شعوًرا في داخل الوجدان 
إرادًيــا  ال  موقًفــا،  يتخــذ  الفــرد  يجعــل  البشــري 
فــي الكثيــر مــن األحيــان، تجــاه الشــخص اآلخــر 
الــذي يقابلــه ألول مرة، هذا الشــعور يتــراوح بين 
االنجــذاب واالحترام واإلعجاب بذلك الشــخص، 
أو النفور منه وازدرائه واحتقاره، وهو في الواقع 
شــعور يمليه ويفرضه عليك الشخص اآلخر الذي 

تقابله. 
Û  راودتنــي هــذه التجليــات وأنــا ألتقــي ألول مــرة

بالمرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي فــي شــهر مايــو 
مــن العــام 2001 )إذا لــم تخنــي الذاكــرة(، عندمــا 
وجدتــه من أول وهلة شــخًصا يدخــل القلب، كما 
يقــول الخليجيــون، بكرزمتــه الجذابــة وحضوره 
ويفــرض  وبشاشــة،  ولطفــا  ُوًدا  يفيــض  الــذي 
التقديــر واالحتــرام علــى كل من يلقــاه حتى وإن 
وبشــكل  شاســعة  بمســافات  معــه  يختلــف  كان 
حــاد وجامــح فــي المواقــف والــرؤى والقناعــات 

السياسية.
Û  وعاودتنــي قبــل أيــام تلــك التجليــات أيًضــا وأنــا

أرى رفاقه ومحبيه وهم يحيون الذكرى العاشرة 
لوفاتــه، فجزاهــم هللا ألــف خيــر علــى مــا فعلــوه، 
فقــد كانــوا فــي الواقع يعبــرون في الوقت نفســه 
عــن شــعور الوطــن برمتــه تجــاه واحد مــن أبنائه 

األعزاء.
Û  وكما هو معروف فإن األيدي العابثة حاولت، وما

تزال تحاول، تقسيم شعبنا الواحد إلى معسكرين، 
وكأن  المعارضيــن،  ومعســكر  المواليــن  معســكر 
المعارضيــن يجــب أن يتخلــوا عــن والئهم للوطن 
والنظــام، متغافليــن عــن حقيقــة أن المعارضة إذا 
فقــدت هــذا الــوالء أو تخلت عنه فــإن معارضتها 
تتحول إلى خيانة، وعلى هذا األساس فإن زعيم 
“زعيــم  بريطانيــا يســمى رســميا  فــي  المعارضــة 
المعارضة األكثر والًء لجالة الملك”، وهذا مجرد 

مثال واحد فقط.
Û  وعندمــا التقيــت المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي

ألول مــرة، كنــت حســب هــذا التقســيم أقــع فــي 
معســكر المواليــن وبامتيــاز، فقــد كنت فــي موقع 
الوزير، وهو في المعسكر اآلخر حيث كان واحدا 
مــن قامــات المعارضــة، عاد مــن الغربــة إلى ربوع 
وطنــه لينتقــل مــن العمــل أو النشــاط السياســي 
الســري الــذي ُيمــارس فــي الخفــاء ووراء أســتار 
الظام، إلى النشــاط العلني المفتوح والمكشــوف 
تحت أشعة النور الذي انبثق بعد أن أطلق جالة 
الملــك حفظــه هللا برنامجــه اإلصاحــي أو خطته 
للنهضــة الوطنيــة التنمويــة الشــاملة فــور تســلمه 

زمام الحكم في الباد في العام 1999.
Û  بــادر صاحــب اإلصاحــي  البرنامــج  إطــار  ففــي 

الجالة وأمر بإطاق ســراح السجناء السياسيين 
كافة، ودعوة كل المبعدين والنازحين والنشــطاء 
السياســيين فــي الخــارج إلى العودة إلــى وطنهم 
الدولــة  وهيــاكل  صــروح  بنــاء  فــي  للمســاهمة 
المتجــددة الموعودة، دولة الميثاق ودولة النظام 
الدســتوري الملكــي؛ حيث تنتعش فيهــا الحريات 
القانــون،  وُيحتــرم  المســؤولة،  والديمقراطيــة 
وتتعزز فيها قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، وتصان 
فيها كرامة الفرد ومكانة المرأة، وُيفســح المجال 
فيها للمعارضة الواعية المخلصة للوطن باعتبارها 
شريًكا وطنًيا ومن أهم مكونات ومقومات الحكم 
المجتمــع  مؤسســات  فيهــا  وتترعــرع  الرشــيد، 
المدنــي، بمــا فيهــا الجمعيــات السياســية كقواعد 

أساسية للحياة النيابية والديمقراطية.
Û  وقــد تم بالفعل في العام 2001 تســجيل وإشــهار

بطلــب  تقــدم  مــن  لــكل  السياســية  الجمعيــات 
كأحــزاب  وتتحــرك  تنشــط  بــدأت  والتــي  لذلــك، 
سياســية بمســمى جمعيــات، وكان األمــل معقودا 
علــى أن تبــادر هــذه الجمعيــات باالصطفــاف بعد 
تأسيســها ضمــن الصــف الوطني وتلتحــم بهياكل 
الدولــة وأجهزتها التشــريعية واإلدارية من خال 

الممارســات القانونيــة وعبــر القنوات الدســتورية 
التــي أســس لها الميثــاق الوطني ونظمها دســتور 

الدولة وقوانينها.
Û  ومــن بيــن من بادر وســارع في تســجيل جمعيته

المرحــوم عبدالرحمــن النعيمي وعــدد من زمائه، 
أو “رفاقــه” كمــا يطلقــون علــى أنفســهم بحســب 
الطقــوس واألعــراف اليســارية، فــكل واحد منهم 
يخاطــب وينــادي اآلخــر “يــا رفيق” وهــي ترجمة 
األســاس  فــي  المنحــدرة  “كومــِرد”  لكلمــة  أمينــة 
مــن اللغة الاتينية والمســتعملة فــي معظم لغات 
أوروبــا إلــى جانــب الروســية كمــا أعتقــد. وكانت 
هذه الكلمة قد أصبحت من أبرز المفردات اللماعة 
في قاموس أبجديات النظرية الماركسية قبل أن 
يتــم طــي ذلــك القاموس بعــد انهيــار النظرية من 

أساسها.
Û  تقــدم المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي وعــدد مــن

رفاقــه لتســجيل جمعيــة سياســية باســم “جمعية 
العمــل الوطنــي الديمقراطــي” واختصــاًرا تســمى 
الحــال،  فــي  وإشــهارها  تســجيلها  وتــم  “وعــد”، 
لتكون أول جمعية سياسية تؤسس في البحرين 
في ظل االنفتاح واالنفراج السياسي الذي تحقق 
على يد الملك المصلح حمد بن عيســى آل خليفة 
الــوزاري  القــرار  صــدر  وقــد  ورعــاه،  حفظــه هللا 
ســبتمبر  شــهر  فــي  الجمعيــة  وإشــهار  بتســجيل 
2001 بتوقيعــي بصفتــي الوزيــر المختــص فــي 
ذلك الوقت، وكانت “وعد” هي النســخة الشــرعية 
أو البديل للجبهة الشــعبية المعارضة التي أسسها 
فــي الخــارج المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي فــي 
العام 1974 وظل رئيســها ألكثر من ربع قرن قبل 

أن يصبح رئيس جمعية وعد.
Û  التقيــت النعيمــي ألكثر من مــرة، وأعود إلى المرة

األولــى التي التقيتــه فيها، وكنت أتوقع أن التقي 
رجا مكسورا منهكا خائر القوى يحمل على كاهله 
همــوم وركام األحام واألهداف والمشــاريع التي 
انهارت أو فشــلت والتي كان قد آمن بها وضحى 

مــن أجلهــا أيمــا تضحيــات؛ أكبرها انهيــار االتحاد 
الســوفيتي والنظريــة الماركســية، والقضــاء على 
ما سمي بثورة ظفار، وسقوط أول نظام شيوعي 
يحكــم دولــة عربيــة فــي مــا كان يعــرف باليمــن 
الجنوبي، والطامة الكبرى هزيمة العرب الشــنيعة 
فــي حــرب األيــام الســتة علــى يــد مــا كنا نســميها 

دويلة إسرائيل.
Û  قبــل أن التقيــه ألول مــرة ظننــت أننــي ســألتقي

رجا أتعبه طول المســافات ومواجهة ومصارعة 
األقــدار، وأعيتــه الغربة وضنك العيــش، وأوهنته 
حيــاة التنقل والترحــال وعدم االســتقرار؛ التنقل 
مع مشقة العمل السري بين مدن المنامة وبيروت 
وبغــداد ودمشــق وعــدن وأبوظبــي وظفــار، وبين 
السجون التي من بينها سجون دمشق وأبوظبي، 
تنظيمــات  بيــن  والحركــي  الفكــري  والتنقــل 
“القوميين العرب” و “جبهة تحرير عمان والخليج 
العربــي” ثــم “الجبهة الشــعبية فــي البحرين” التي 
أسدل الستار عليها بعد أن عاد في نهاية المطاف 
وليؤســس  الرحــال  ليحــط  الوطــن  رحــاب  إلــى 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
Û  نعم، قبل لقائي األول به كنت أظن أنني ســألتقي

شــخصا ينــزف، منهكا عبوســا متعبا خائــر القوى، 
مــن  بشــيء  االبتســامة  دائــم  وجدتــه  أننــي  إال 
الثقــة والشــموخ والصمود والترفــع على الجروح 
واآلالم، ومــع ذلــك فقــد ظلــت األقــدار تاحقــه، 
وأدركته عندما جعلته يلبي نداء الســماء وينتقل 
إلــى جوار الرفيق األعلــى، فرحم هللا عبدالرحمن 
النعيمي وأسكنه فسيح جناته، وشكًرا مرة أخرى 

لمن أحيا قبل أيام الذكرى العاشرة لوفاته.
Û ——————————————————

الماضــي  األســبوع  مقــال  فــي  ذكــرت  تصحيــح: 
أن متهميــن اثنيــن حوكمــا بتهمــة التحريض على 
اغتيــال المرحــوم عبــدهللا المدني وحكــم عليهما 
بالســجن المؤبد، والصحيح أنه قد تمت تبرئتهما 

من التهم التي نسبت إليهما في هذه القضية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المالزم يوسف الشيخ

محمد القطان

جاللة الملك يرعى جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم
ــر 2022 ــة ينايـ ــات النهائيـ ــاب التســـجيل للـــدورة “26” والتصفيـ ــح بـ فتـ

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف عـــن فتـــح بـــاب التســـجيل في 
لجائـــزة  والعشـــرين  السادســـة  الـــدورة 
البحرين الكبرى للقرآن الكريم، والتي تقام 
تحـــت رعايـــة كريمة من لـــدن عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وتســـتمر حتـــى 31 أكتوبر المقبل، 
فيما تنطلـــق التصفيـــات الداخلية للجائزة 
في األول من نوفمبر المقبل، على أن ُتعقد 
التصفيات النهائيـــة في النصف الثاني من 

يناير 2022.
البحريـــن  أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
)بنـــا(، أوضـــح الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  اإلســـامية 
اإلســـامية واألوقـــاف محمـــد القطـــان أن 
انقضـــاء  وبعـــد  الجائـــزة  مـــن   26 الـــدورة 
ربـــع قرن منـــذ انطاقتها فـــي العام 1996، 
برعاية ســـامية من صاحب العظمة الشيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا 
ثـــراه( تعتبـــر مـــن أعـــرق مســـابقات القرآن 
الكريـــم في مملكة البحريـــن، والتي توالى 
علـــى رعايتهـــا ودعمهـــا وتشـــجيعها حكام 
هللا  “أســـأل  وقـــال  المبـــارك،  البلـــد  هـــذا 
أن تكـــون فـــي ميـــزان حســـناتهم ورفعـــة 
العظمـــة  وقـــد ســـطر صاحـــب  درجاتهـــم، 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
طيـــب هللا ثراه في ذلك عبارته الشـــهيرة: 
)خدمـــة القـــرآن الكريـــم شـــرٌف ال يدانيـــه 
شـــرف(، واســـتمرت مســـيرة العطـــاء على 
يـــد صاحب الجالة الملك، وشـــمل برعاية 
جالتـــه الكريمـــة جائـــزة البحريـــن الكبرى 
العـــدل  وزارة  وتتشـــرف  الكريـــم،  للقـــرآن 
والشؤون اإلســـامية واألوقاف والمجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية بتنظيم الجائزة 
ســـنوًيا”. وأوضـــح القطـــان أن الهـــدف من 
الجائـــزة هـــو خدمـــة كتـــاب هللا عـــزَّ وجلَّ 
والعناية به حفظا وتـــاوة وتعليًما وعمًا، 
وقال “نهدف إلى حثُّ الناشـــئة على حفظ 
كتاب هللا عزَّ وجلَّ ومدارسته والعناية به، 
وتربيـــة النشء على حقائق الكتاب العزيز 
ـــرة، وعلـــى مبادئ اإلســـام  والســـنة المطهَّ
زة  ة متميِّ وشـــرائعه الســـمحة، وتبني نوعيَّ
مـــن حفظة كتـــاب هللا وإعدادهـــم ليكونوا 

دعـــاة خيـــٍر وعامل إصاح فـــي مجتمعهم 
فـــي  البحريـــن  وأمتهـــم، وتعزيـــز حضـــور 
المســـابقات اإلقليمية والعالمية، والســـعي 

لتحقيق مراكز متقدمة”.
وفي ما يتعلق بآلية عقد تصفيات المسابقة 
فـــي ظل جائحة كورونا بين القطان توجه 
جميـــع  إلقامـــة  للجائـــزة  الدائمـــة  اللجنـــة 
االتصـــال  تقنيـــة  الجائـــزة عبـــر  تصفيـــات 
المرئـــي )عـــن بعـــد( بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــل 
الختامي، مراعاة لإلرشـــادات الصحية في 
ظـــل جائحة )كوفيد 19(، كما أقرت اللجنة 
منـــح المســـابقة القرآنية المحليـــة الحائزة 
علـــى المركـــز األول جائـــزة خاصـــة تمنـــح 
لهـــا في الحفـــل الختامي لجائـــزة البحرين 
الكبـــرى للقـــرآن الكريم، وقـــال القطان: إن 
إدارة شـــؤون القرآن الكريـــم بوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف حملـــت 
اللجـــان  وتأهيـــل  تدريـــب  عاتقهـــا  علـــى 
الفنيـــة ولجان التحكيم إلدارة الجائزة في 
هذه الدورة االســـتثنائية، لضمان ساســـة 
المتســـابقين  وجـــودة تحكيـــم مشـــاركات 

والمتسابقات”.
وأوضح القطان تنوع المسابقات والفروع 
فـــي الجائـــزة لتتناســـب مع جميع شـــرائح 
المجتمـــع، إذ تفتـــح بـــاب مشـــاركة جميـــع 
الفئـــات، لتبدأ من فرع حفظ القرآن الكريم 
كامـــًا، مـــع بيـــان معانـــي مفـــردات الجـــزء 
األول من ســـورة البقرة لجميع الجنســـيات 
وجميـــع األعمار، يليها فرع حفظ 20 جزًءا 
متتاليا، ابتداًء من إحدى دفتي المصحف، 
مـــع بيـــان معانـــي مفـــردات ســـورة الرعـــد، 
جميع الجنســـيات بمـــا ال يزيد عن 25 عاًما 
اعتباًرا بتاريخ )1/9/1996(، ثم فرع حفظ 
10 أجزاء متتالية، ابتداًء من إحدى دفتي 
المصحف، مع بيان معاني مفردات ســـورة 
األنفال للعشـــرة األولى )1 - 10(، أو ســـورة 
الروم للعشرة األخيرة )21 - 30(. ألصحاب 
الجنســـية البحرينية ممن ال تزيد أعمارهم 
عـــن 20 عاًما اعتباًرا بتاريـــخ )1/9/2001(، 
ثم فرع حفظ 5 أجزاء: من سورة األحقاف 
إلى ســـورة الناس، مع بيان معاني مفردات 
الجنســـية  ألصحـــاب  الحجـــرات  ســـورة 
البحرينيـــة علـــى أن ال يزيـــد أعمارهـــم عن 
 ،)1/9/2006( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  عاًمـــا   15

ثـــم فـــرع حفـــظ ثاثة أجـــزاء: من ســـورة 
المجادلة إلى سورة الناس، مع بيان معاني 
مفردات ســـورة الملـــك للبحرينيين ممن ال 
تزيـــد أعمارهم عن 13 عاًما اعتباًرا بتاريخ 
)1/9/2008(، أمـــا فـــرع البراعـــم فيختـــص 
(: مـــن ســـورة النبـــأ إلى  بحفـــظ )جـــزء عـــمَّ
ســـورة النـــاس، مـــع بيـــان معانـــي مفردات 
ســـور الفاتحة واإلخاص والفلق والناس، 
للبحرينييـــن ممـــن ال تزيـــد أعمارهـــم عـــن 
 .)1/9/2011( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  أعـــوام   10
وفـــي اســـتكمال ألنـــواع الفئات المشـــاركة 
حفـــظ  رضـــوان:  مســـابقة  حـــددت  فقـــد 
ســـورتي الرعـــد وإبراهيم مع بيـــان معاني 
ولجميـــع  الجنســـيات  لجميـــع  مفرداتهمـــا، 
األعمار، ثم مســـابقة التاوة وحسن األداء 
واإللمـــام بأحكام التجويـــد النظرية لجميع 
الجنســـيات ولمـــن ال تقـــل أعمارهم عن 18 
أمـــا   ،)1/9/2003( بتاريـــخ  اعتبـــاًرا  عاًمـــا 
مسابقة بيان )لطلبة المدارس النظاميين(: 
حفـــظ مـــن ســـورة الملـــك إلى ســـورة نوح 
مـــع بيـــان معانـــي مفرداتهـــا فهـــي لجميـــع 
الجنســـيات من طلبة المدارس النظاميين، 
في حين تأتي مسابقة أجران )لذوي الهمم 
من أصحاب اإلعاقات الذهنية البســـيطة(: 
حفـــظ ســـورتي القـــدر، والبّينـــة، مـــع بيان 
معاني مفرداتهما لجميع الجنسيات من17 
- 40 عاًمـــا مـــن 1/9/2004 إلى 1/9/1981، 
دور  )لنـــزالء  غفـــران  مســـابقة  تأتـــي  ثـــم 
اإلصـــاح والتأهيـــل(: حفـــظ ســـورة مريم 
مع بيـــان معاني مفرداتها، وحفظ أحاديث 
مختـــارة )مذكـــرة معتمـــدة مـــن الجائـــزة( 
لجميع الجنســـيات من نزالء دور اإلصاح 

والتأهيـــل، ثـــم مســـابقة ســـلمان الفارســـي 
)للناطقيـــن بغير اللغة العربية( الفرع األول 
لحفـــظ 3 أجـــزاء األخيرة مع بيـــان معاني 
مفـــردات ســـورة الملـــك، للجنســـيات غيـــر 
العربيـــة مـــن 12 - 18 عاًما مـــن 1/9/2009 
إلـــى 1/9/2003، أمـــا الفـــرع الثانـــي لحفظ 
جـــزء عـــم مع بيـــان معانـــي مفردات ســـور 
والنـــاس  والفلـــق  واإلخـــاص  الفاتحـــة 
فتختـــص ب 11 عاًمـــا فأقـــل اعتبـــاًرا مـــن 
تاريخ 1/9/2010. وأوضـــح القطان تركيز 
معظم المشـــاركات في )مســـابقة الحفاظ( 
بجميـــع فروعهـــا، باإلضافـــة إلى )مســـابقة 
رضـــوان(، كـــون هاتيـــن المســـابقتين يقبل 
عليهما المتســـابقون والمتســـابقات بشـــكل 
كبير؛ ولفت إلى االهتمام بتجســـيد مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية والتكامـــل بين وزارة 
العدل والشئون اإلسامية واألوقاف وبين 
جميع مؤسســـات المجتمـــع المدني، وعنها 
قال “بفضل هللا تعالى ومن منطلق التكامل 
بيـــن وزارات ومؤسســـات الدولـــة حرصت 
الجائزة على عقد الشـــراكات خدمة لكتاب 
هللا عـــز وجل، وتعزيـــزا ألهـــداف الجائزة، 
ومن أهم هذه الشراكات الشراكة مع وزارة 
التربية والتعليم في إقامة مسابقة خاصة 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس  لطلبـــة 
باســـم )مسابقة بيان(، والشـــراكة مع وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي إقامـــة 
مسابقة خصوصا لذوي الهمم من أصحاب 
اإلعاقات الذهنية البسيطة، باسم )مسابقة 
أجران(، والشـــراكة مع وزارة الداخلية في 
إقامة مســـابقة خاصة لنزالء دور اإلصاح 
والتأهيل، باســـم )مسابقة غفران(، ونتطلع 
إلـــى مزيد من الشـــراكات مســـتقبًا خدمة 
لديننـــا وبلدنـــا”.  وختـــم القطـــان حديثـــه 
بتوضيح طريقة المشـــاركة بالجائزة فعلى 
الراغبيـــن في المشـــاركة بالجائزة الدخول 
WWW.ISLAM. التالـــي:  الموقـــع  علـــى 

GOV.BH، واالطـــاع على جميـــع الفروع 
واالشتراطات الخاصة بكل فرع من فروع 
الجائزة، ومن ثم تعبئة استمارة التسجيل 
اإللكترونيـــة، علما أن باب التســـجيل ُيغلق 
فـــي 31 أكتوبـــر 2021، وأهـــاب بالجمهـــور 
الكريـــم المشـــاركة الفاعلـــة فـــي الجائـــزة، 
وتشـــجيع أبنائهم وأقاربهم على التسجيل 

فيها.

المنامة - بنا
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ـــا ذات أولويـــة لفهـــم التحديـــات المـــردي: موضوعـــات المنتـــدى تمثـــل قضاي

“االتصال الوطني” يستنكر ما جاء في ندوة على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق اإلنسان

محمـــود  مؤنـــس  التحريـــر  رئيـــس  أكـــد 
لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  أن  المـــردي 
المركـــز  ينظمـــه  الـــذي   2021 الحكومـــي 
الدولي لالتصال الحكومي، التابع للمكتب 
اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة، فـــي مركـــز 
إكســـبو الشـــارقة يومـــي األحـــد واإلثنيـــن 
26 و 27 الجـــاري يمثـــل اتجاًهـــا حضارًيـــا 
واستراتيجًيا مهما نظًرا للموضوعات التي 
تمثـــل أولوية لفهم التحديات والمتغيرات 

في عالم اإلعالم واالتصال المعاصر.

كوكبة من الخبراء

ومعبـــًرا عـــن التقديـــر للجهـــود التنظيمية 
مـــن  المنتـــدى  هـــذا  الســـتضافة  الكبيـــرة 
جانـــب حكومـــة الشـــارقة، تطـــرق المردي 
إلـــى أن المنتدى يحمـــل موضوعات مهمة 
وفـــي الوقت ذاتـــه، يجمع نخبـــة خليجية 
وعربيـــة وعالميـــة مميزة مـــن المتحدثين 
فأهميـــة  الموضوعـــات،  تلـــك  لمناقشـــة 
مثـــل هـــذه المنتديـــات تقـــدم المعلومـــات 
وتقـــرب وجهـــات النظر وتســـتقرئ المدى 
الذي يمثـــل الفائدة اإليجابيـــة، وزاد قوله 
“نـــرى وجوًهـــا مـــن الخبـــراء والمتميزين، 
ولهـــم دورهـــم ووجودهـــم المهـــم الســـيما 
في ظروف جائحـــة كورونا، وهذه فرصة 
لاللتقـــاء بهـــذه الكوكبـــة مـــن اإلعالمييـــن 
والمتخصصيـــن الذي نتوقع منهم محتوًى 
ثرًيـــا، كما نكرر الشـــكر والتقديـــر لحكومة 
الشـــارقة علـــى ترتيبـــات المنتـــدى وهـــذا 
ليـــس باألمـــر الغريـــب على أهل الشـــارقة، 
ومبادراتهم التي تخـــدم كل القضايا التي 
تهـــم عالمنـــا العربـــي واإلســـالمية، وكذلك 
القضايـــا العالميـــة التي تســـهم في خدمة 

كل المجتمعات اإلنسانية”.

أبرز القيادات المؤثرة

وعضـــو  مؤســـس  المنتـــدى  ويســـتضيف 

مجلـــس أمنـــاء مؤسســـة الملـــك فيصـــل، 
ورئيس مجلـــس إدارة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراســـات اإلســـالمية، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر تركـــي الفيصل بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود، ضيف شـــرف على 
الدورة حيث ســـيلقي ســـموه كلمة رئيسة 
فـــي افتتـــاح المنتـــدى، إذ أوضـــح المكتب 
الجهـــة  الشـــارقة،  لحكومـــة  اإلعالمـــي 
المنظمـــة للمنتـــدى، أن اســـتضافة صاحب 
السمو الملكي تأتي استثمارا لتجربته في 
االتصال الحكومي والثقافي في المنطقة 
وعلى مســـتوى العالـــم، حيث يعد من أبرز 
القيـــادات المؤثرة ذات الخبـــرة المتراكمة 
والتجارب المهمة، ومن أهم الشـــخصيات 
التـــي حملـــت الثقافة العربيـــة وطموحات 
المحافـــل  أهـــم  إلـــى  المنطقـــة  شـــعوب 
الدوليـــة بمختلـــف تخصصاتهـــا. وتســـعى 
الدورة العاشـــرة للمنتدى الدولي لالتصال 
الحكومـــي مـــن خـــالل حزمـــة الفعاليـــات 
الجانبية إلى ترســـيخ مبدأ التفكير النقدي 
واالستشـــرافي، كونـــه أحـــد أهـــم العوامل 
االتصـــال  عمليـــة  نجـــاح  فـــي  الرئيســـة 
عمومـــا والحكومـــي خصوصـــا، وذلك من 
خالل عـــدد من الجلســـات والـــورش التي 
وتطـــرح  متمرســـين  خبـــراء  تســـتضيف 
قضايـــا مهمة للنقاش مـــن بينها 12 فعالية 
جانبيـــة، أبرزهـــا ملتقى الشـــباب، وملتقى 
المؤثرين، وجلســـة لوكالة أنبـــاء اإلمارات 

بعنوان “األخبار المضللة في زمن كورونا”، 
خاصـــة  حواريـــة  جلســـة  إلـــى  باإلضافـــة 
برؤســـاء تحرير عدد من الصحف اليومية 
مـــن داخـــل وخـــارج الدولة تحـــت عنوان 
“إلى أين تتجـــه الصحافة اليوم؟”، ويمثل 
كل مـــن رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي 
ومشـــرف تحريـــر المالحق الزميل ســـعيد 
محمد، صحيفة “البالد” في هذا المنتدى.

“منتـــدى  وأكـــد إعالميـــون ومثقفـــون أن 
الشـــارقة” يمثل عالمـــة فارقة في توقيته 
ومحتواه، وقدر ممثل التلفزيون المصري 
اإلعالمـــي والكاتب عبدهللا يســـري جهود 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة وحكومة 
الشـــارقة لتنظيم هذا المنتدى الرائد الذي 
يطرح قضايا مهمة تتســـع أهميتها لتشمل 
كل القضايا اإلنســـانية ســـواء في التحدي 
لمواجهة جائحة كورونا أو في المتغيرات 
المناخيـــة العالميـــة التـــي تفـــرض حتميـــة 
التعـــاون اإلنســـاني بيـــن الـــدول، ال ســـيما 
اإلعـــالم الحكومـــي الـــذي يضطلـــع بمهـــام 
كبيـــرة وتنســـيق وخلـــق حالة مـــن الوعي 

لدى المتلقي بهذه القضايا والتحديات.

توقع توصيات شاملة

فيمـــا رأت مديـــر تحريـــر صحيفـــة الوطن 
المصريـــة هدى رشـــوان أن المنتـــدى قدم 
فـــي دوراته الســـابقة وســـيقدم في دورته 
جديـــدة،  ومقترحـــات  أفـــكارا  الحاليـــة 

ويفتـــح المجـــال للشـــباب للمشـــاركة فـــي 
جوائزه وفعاليات وأن يشـــاركوا باالتصال 
والتواصـــل بشـــكل أفضـــل، والمنتدى في 
الواقع يشـــهد تطـــوًرا عاًما بعد عام، إال أنه 
في هذا العام بسبب الظروف االستثنائية، 
تبدو المشـــاركة قوية جـــًدا مع اإلجراءات 
اســـتقبال  فـــي كل خطـــوات  االحترازيـــة 
الوفود، كما أن األسماء العالمية المشاركة 
وورش العمـــل تؤكد أن المنتدى ســـيخرج 
العربيـــة  الـــدول  لـــكل  بتوصيـــات شـــاملة 

للتعاون مع بعض بشكل أفضل.
وقالـــت إن دولة اإلمـــارات العربية عموما 
والشـــارقة خصوصـــا تحتفـــي بـــكل راحة 
كورونـــا  وجائحـــة  وحميميـــة،  نفســـية 
وضعتنـــا تحـــت ضغـــط واختيـــارات فـــي 
هـــذه  فـــي  وااللتقـــاء  التواصـــل  مجـــال 
المحافـــل، فليـــس مـــن الســـهل عقـــد مثـــل 
هـــذه المنتديات العالميـــة في ظل ظروف 
كورونا المثيرة للقلق، إال أن ما شهدناه من 
اســـتعدادات تشجع ألن نواصل ونتعايش 
ونتجاوز حتى بالنســـبة للتواصل عن بعد 
مـــن خالل وســـائط كثيرة نعمـــل ونجتهد، 
القـــدرة  علـــى  داللـــة  يعطـــي  والمنتـــدى 
والتأقلـــم واالنعقاد في ظل هذه الظروف، 
ذلـــك ألن هذا المنتـــدى لها مكانته وأثره ال 
ســـيما في هـــذه الظروف، ألثره اإلنســـاني 
واإلنســـانية  العربيـــة  للقضايـــا  وطرحـــه 

العالمية.

هدى رشوان عبدالله يسري

“الوطني” السعودي
Û  احتفــت األمــة فــي الثالــث والعشــرين مــن ســبتمبر الجــاري باليــوم

لــم يقتصــر  الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية،  الوطنــي للشــقيقة 
االحتفــاء بذكــرى توحيــد الملــك عبدالعزيز آل ســعود طيــب هللا ثراه 
للجزيــرة العربيــة علــى الوطن األم، لكنه امتد إلــى دول المنطقة، إلى 
األثــر والتأثيــر الــذي تركــه الملــك عبدالعزيــز فــي نفــوس أبنــاء أمته، 
فــي كيفيــة لــم الشــمل، ورأب األصــداع، وأهمية أن يكون لعرب شــبه 
الجزيــرة العربيــة كلمتهــم الموحــدة، وثقافتهــم الواحــدة، ووطنهــم 

المترابط القوي، ومواقفهم الوطنية الرائعة.
Û  وبالفعل ســجل التاريخ ملحمة العاهل الســعودي الراحل بأحرف من

نــور، وأصبــح رحمه هللا مثاًل يحتذى لرجــل مضى على هدى أجداده 
الطيبيــن، واتجــه نحــو أبنــاء أمتــه حامــاًل مشــعل الوطنيــة والفكــر 

والتراحم بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة.
Û  ،لقد عاش الملك عبدالعزيز وتفوق وصمد في وجه أشــرس الظروف

وأحلــك األزمنة، قــاوم ضيق اليد، وضعف الموارد، لم يكن هناك نفط 
يعتمــد علــى مــوارده وعائداتــه، ولــم تكــن هنــاك ثــروات مدفونة في 
باطــن األرض، بــل كانت هناك إرادة من حديد، إيمان بالله، وبالشــعب 

. وبالوطن، إصرار على مواجهة التحدي وأي تحدٍّ
Û  وبالفعــل نجــح ملــك التوحيــد الســعودي فــي أن يلملــم أطــراف شــبه

الجزيــرة، وأن يجمــع الشــتات المتقطعــة أوصالــه، شــرًقا فــي عمــق 
الصحــراء، وغرًبــا بامتــداد البحر األحمر والحجاز وشــمااًل بالقرب من 
أراضي الشام وباديته العظمى، ثم جنوًبا باتجاه اليمن السعيد وجباله 

الشاهقة ووعورة طبيعته الفائقة، وصعوبة تضاريسه المحلقة.
Û  لقــد نجــح الملــك عبدالعزيــز كمــا لــم ينجــح زعيــم مــن قبلــه، رغــم

مســتحيالت الظــروف، ورغــم لوغاريتمــات الطبيعــة الشرســة، ورغم 
شح الموارد وغيبية المردود.

Û  وها نحن اليوم نحتفي بالعيد الـ91 لتوحيد شئون األمة، لقيام مملكة
عربيــة ســعودية ال تغــرب عنهــا الشــمس، وتتحدث عنهــا جميع األمم 

بفخر واعتراف بالدور والدولة والتاريخ والقيمة.
Û  هــا هــو ذا األثــر الممتــد مــن عصــر عبدالعزيــز إلــى مملكــة ســلمان بــن

عبدالعزيــز، ومــن بدايــات أيام النهضة إلــى أيام االزدهار واالســتقرار 
وإرساء معالم الحضارة في شتى بقاع المملكة المجيدة.

Û  وهــا هــو ذا الــدرس العظيــم يأتــي إلينــا مــن بنــي جلدتنــا، مــن تجربة
زعيــم يفهــم في قوة شــعبه، في ثقافــة أمته، في إدارة بنيه، فأســس 
فــي المهــد دولــة، وبنى على أمجاد أجداده وطــن، وأقام على ما فات 

صروًحا وإنجازات ال تغرب عنها الشمس.
Û  ويأتــي العيــد الوطنــي الســعودي هذه الســنة واألمة بــل والعالم يكاد

يخــرج مــن عنــق زجاجة أعتــى جائحة جثمــت على الكــون وأصابت 
االقتصــاد فــي مقتل، لكنها في الوقت نفســه ألهمــت قيادات المنطقة 
وشعبها الكثير من العبر، وأطلقت من داخل مكنون التراث إرادة من 
ذهب، فاســتثمرنا الجائحة وأدخلنا علوم التواصل عن ُبعد، والتعليم 
والتعلــم مــن خــالل تقنيــات األون اليــن والتيمــز وغيرهــا، وأصبحنــا 
نحاكــي أمهــات العلوم والفنون واآلداب ونحن فــي قلب المعترك، يد 
تكافح الوباء، وأخرى ُتشّيد للبناء، وبالفعل نجحنا ونجحت المملكة 
العربيــة الســعودية فــي أن نكــون فــي مصــاف األمــم المتقدمــة، بــل 
وتفوقنــا عليهــا؛ نظــًرا إليمــان قادتنــا وشــعوبنا بأن مواجهــة الجائحة 
ال يمكــن أن يتحقــق إال لــو كنــا علــى قلــب رجــل واحــد، وإال لــو كنــا 
بحجم التحدي وعلى مســتوى المســئولية، نفهم في محاكاة الطبيعة 
وغدرها، وفي روابط الجغرافيا وامتداداتها، وفي أواصر المحبة بين 

الشعب الواحد المجتهد وتاريخه النوراني الطويل.
Û  ونحمد هللا ونشــكر فضله أننا نحتفي هذه الســنة كأمة بعيد تأسيس

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وجميعنــا بعــون هللا فــي صحة 
وســالم وســالمة، حيــث ال يســعنا فــي تلــك األيــام المباركــة إال أن 
نســتذكر أمجاد الماضي التليد، وأن نواصل العطاء واإلباء؛ من أجل 
أن تكــون أمتنــا أكثــر جمــااًل وأصالــة، لنرفــع بهذه المناســبة الســعيدة 
أصدق التهاني وأســمى األماني إلى عاهل المملكة العربية الســعودية 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وإلــى ولي 
عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، وإلــى الحكومــة والشــعب الســعودي الشــقيق بــأن يديــم 
هللا علــى مملكتينا المتحابتين نعمة الســالم واألمن واألمان االزدهار 

واالستقرار. 
Û .إنه سميع مجيب، وكل عام وأمتنا بألف خير

د. عبداهلل الحواج
سعيد محمد من الشارقة

ال صحة لتعرض بعض النزالء لسوء المعاملة

أكـــد مركز االتصال الوطني التـــزام مملكة البحرين بمبادئ 
حقوق اإلنســـان طبقا لدســـتور المملكة والقوانين الوطنية 
ذات الصلة، واحترام كافة االلتزامات المتعلقة باالتفاقيات 

الدولية بشأن حقوق اإلنسان.
واستنكر المركز ما جاء في إحدى الندوات المنعقدة على 
هامـــش انعقاد الـــدورة ٣٨ لمجلس حقوق اإلنســـان، تحت 
عنـــوان “يجـــب علـــى البحرين اإلفـــراج الفوري عـــن جميع 
المدافعيـــن عـــن حقـــوق اإلنســـان ومعتقلي الـــرأي”، والتي 
عقدتهـــا إحـــدى المنظمات التـــي تدعي اهتمامهـــا بحقوق 
اإلنســـان في البحرين بالتعاون مـــع منظمات أخرى، حيث 
حـــوت الندوة المذكورة على جملة من األكاذيب الواضحة 
والمفضوحـــة، ومنهـــا الزعم بتعـــرض بعض النزالء لســـوء 
المعاملـــة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، 
والزعـــم كذلـــك بحرمـــان الســـجناء فـــي ســـجن جـــو مـــن 
الحصـــول على رعاية صحيـــة، كنوع من العقاب، واالدعاء 
كذلك أن حاالت وفاة 3 سجناء في الشهور الماضية كانت 

بسبب “اإلهمال الصحي”.
والمركـــز إذ يؤكد أن هـــذه األكاذيب ال تســـتحق عناء الرد 
عليهـــا، إال أنه من منطلق االلتزام بالمســـؤولية المجتمعية 

واألهـــداف  يجـــري،  مـــا  بحقيقـــة  الجمهـــور  توعيـــة  فـــي 
الحقيقيـــة من الحمالت المســـتعرة والمســـتمرة من جانب 
جهات ومنظمات ووســـائل إعالمية لهـــا أهداف وأجندات 
باطنية تسعى إلى تنفيذها عبر العمل على زعزعة استقرار 
المملكة ومحاولة التأثير في التماسك المجتمعي واللحمة 

الوطنية فيها، فإن المركز يوضح اآلتي:
أوال: إن جميع األسماء التي تكرر هذه المنظمات والوسائل 
اإلعالمية إطالق المزاعم بشأنهم ليل نهار، هم نزالء سبق 
أن تمـــت محاكمتهـــم وإدانتهـــم في جرائـــم جنائية، مثبتة 
حتـــى لـــدى الرأي العـــام بالصـــوت والصورة، وليـــس ألنهم 

معتقلو رأي بحسب مزاعمهم.
ثانيـــا: إن ســـجل مملكـــة البحرين فـــي مجـــال التعامل مع 
النزالء ورعايتهم وتقديم الخدمات األساسية لهم، وكذلك 
إعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع، يعد نموذجا يحتذى 
به على مستوى المنطقة والعالم العربي بأسره، وإن قراءة 
واحدة لتقارير المؤسســـات الوطنية المســـتقلة التي تقوم 
بالزيـــارات الدوريـــة لمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل ومراكـــز 
الحبـــس االحتياطـــي واالحتجاز ســـوف تقدم أبلـــغ األدلة 
علـــى حالة هذه المراكـــز والمعاملة التـــي يتلقاها قاطنوها 

من نزالء ومحبوسين.
ثالثا: إن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في سياق 

نظام العقوبات والتدابير البديلة، والتي اســـتفاد منها أكثر 
من 3500 شخص حتى اآلن، وأهمية هذا األمر ال يدركه إال 
من عاشـــه وعايشه، كما توسعت البحرين في هذا النظام، 
والسيما بعد صدور المرسوم الملكي رقم )24( لسنة 2021 
والـــذي يقضي بأنه “يجوز للجهـــة المعنية بوزارة الداخلية 
أن تطلـــب من قاضـــي تنفيذ العقاب أن يســـتبدل بالعقوبة 
األصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة 
أو أكثر ، بشـــرط أال يكون في ذلك خطر على األمن العام، 
وأن يكـــون المحكـــوم عليـــه قـــد أدى االلتزامـــات الماليـــة 
المحكـــوم بهـــا عليه مـــن المحكمة الجنائية مـــا لم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها”.
رابعـــا: إن منظومة العدالة الجنائية في البحرين، رســـخت 
اإلصـــالح  مراكـــز  مراقبـــة  مجـــال  فـــي  كثيـــرة  ضمانـــات 
والتأهيـــل والحبس االحتياطي، نظريا وعمليا، مســـتفيدة 
فـــي ذلك من إنشـــاء المؤسســـات الوطنية المســـتقلة التي 
تتعامـــل مـــع الموضوعـــات ذات الصلة بفئـــات النزالء بكل 
جديـــة وشـــفافية، ويمكن الرجوع إليها مـــن جانب أي فرد 
في المجتمع تكون لديه شكوى أو مالحظة أو طلب بشأن 
فئـــة النزالء للبت فيهـــا والتحقيق فيها والعمل على توفير 
أفضل ســـبل االســـتجابة لهـــذه الطلبات في إطـــار قانوني 

وحقوقي في آن واحد.

المنامة - بنا
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تعديل العقوبات البديلة.. قوة فاعلة لتقويم السلوك وزرع األمل
لم تكتف مملكة البحرين بوضع الخطط العديدة التي تهيئ لها وســـائل 
التقـــدم والتميـــز على المســـتوى العالمـــي، بل أخذت في توســـيع قاعدة 
االنطـــاق فـــي مســـيرة التطويـــر والتحديـــث فـــي التشـــريعات، ويأتـــي 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 24 لســـنة 2021 بتعديـــل المـــادة 13 مـــن قانون 
رقـــم 18 لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، والذي صدر 
عـــن ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجالة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفدى حفظه هللا ورعاه، كنقلـــة نوعية ومهمة في عملية 
اإلصـــاح ودمـــج المحكوميـــن فـــي المجتمع بشـــكل يتوافق مـــع العمل 
واإلنتاجيـــة والمشـــاركة الفعالـــة فـــي البنـــاء والتنميـــة، ورأينا المشـــاعر 
الجياشة ودموع الفرح حينما استقبل األهالي أبناءهم المستفيدين من 
تطبيق العقوبات البديلة بعد اســـتيفاء دراســـة تلـــك الحاالت من جميع 
النواحي، وتقديم بالغ الشـــكر والعرفان إلى ســـيدي جالة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه، وقطع الوعد بالوالء واإلخاص للوطن وفتح صفحة 

جديدة واالنخراط في العمل الجاد.
إن تعديـــل قانـــون العقوبات البديلة ســـيقوم بدور محـــوري كقوة فاعلة 

الـــروح االجتماعيـــة الواحـــدة، وزرع األمـــل فـــي نفـــوس  معبـــرة عـــن 
المحكومين وتقويم ســـلوكهم، وذلـــك لما له من تأثير إيجابي كبير على 
األهالـــي، وقـــد بينت العقوبـــات البديلة منذ بدأ تطبيقهـــا نجاحها المثمر 
ليس كمدرســـة مختلفة لإلصاح والتهذيب فحسب، إنما كريادة مملكة 
البحريـــن فـــي التشـــريعات والقوانيـــن وفلســـفتها المبهرة فـــي اإلصاح 
والتأهيـــل، وكذلـــك اســـتقرار المجتمع األمنـــي واالجتماعـــي والحد من 
الجرائـــم، وإعطاء فرصـــة لتقويم المحكوم عليـــه واالندماج مرة أخرى 
فـــي المجتمـــع، كمـــا بينـــت المحامية نورة شـــويطر أن قانـــون العقوبات 
البديلة هو قانون متطور، وأن جميع القانونيين والمختصين ذهبوا إلى 
تبني فكرة اإلصاح والتأديب أكثر من فكرة العقاب والحبس، وبالتالي 
يأتـــي العمـــل االجتماعـــي ودخول الفـــرد في عمـــل منتج كبديـــل فاعل 

لتحقيق صفة اإلصاح.
هذه هي مملكة البحرين بقيادة سيدي جالة الملك، تناغم في المسيرة 
وتناسق في العمل، وجهد مركز والجمع األمثل للطاقات من أجل البناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

صحونا من نومنا على أغرب نبأ تلقيناه، ليس خال اليوم أو الشـــهر، 
لكـــن خـــال العـــام كله، وهـــو نبـــأ محاولة االنقـــاب التـــي وقعت في 
الســـودان الشقيق، والتي تعد من وجهة نظري أغرب محاولة انقاب 
في التاريخ، ألنها جاءت في توقيت غريب وبشكل ساذج يدل على 
ســـذاجة الذين قاموا بهذه المحاولة، ممن تعاملوا مع المســـألة وكأنها 
لعبـــة، وتخيلوا أن العملية ســـتنفذ بكل ســـهولة وتتم الســـيطرة على 
مقـــدرات الدولـــة والعودة بكل األمور إلى نقطة الصفر في بلد يكافح 

لكي يقوم ويقف على قدميه.
لقد اســـتطاع السودان بشـــق األنفس خال الفترة الماضية أن يصلح 
بعض ما دمره نظام البشير الذي أخر الباد وعزلها عن العالم وجعلها 
تحـــت حصـــار وعقوبات دائمـــة، فعلى مـــاذا حاولت هـــذه المجموعة 
الغريبـــة االنقـــاب؟ هـــل حاولـــت االنقـــاب على الشـــعب الســـوداني 
نفســـه؟ ما الذي كان ســـيقوله هؤالء البشـــر للعالم والجيران والدول 
العربيـــة؟ مـــا الذريعة أو الدافع الذي سيســـتند إليه هـــؤالء ويعلنونه 
للدنيـــا كمبرر لهذا التحـــرك الذي تحول إلى مصـــدر للضحك والتهكم 
لكل من عرف به، هل المبرر هو الرغبة في وقف عجلة التغيير وبناء 

الدولة السودانية على أسس جديدة؟

رأينـــا ثـــورات وانقابات تقـــع على أنظمة طال بقاؤهـــا في الحكم مع 
وجـــود ظـــروف اجتماعية معينة تبـــرر ألصحاب الثـــورة أو أصحاب 
االنقـــاب مـــا قامـــوا به، حتى لـــو كانوا كاذبيـــن، لكننـــا ألول مرة نرى 

انقابا على نظام للتو يولد!
با شـــك ســـوف تتـــم محاكمة هـــذه المجموعـــة الغريبة مـــن الضباط 
لمحاولتهـــم عرقلة تقدم الدولة الســـودانية ومحاولة تدمير إنجازات 
الشـــعب السوداني ووأد طموحاته المشـــروعة، لكنني أرى أن تضاف 
إليهـــم تهمـــة أخـــرى غير هـــذه التهـــم، وهي التهمـــة التي اســـتخدمها 
أول مـــرة الرئيـــس المصري األســـبق محمد أنور الســـادات وهي تهمة 
الغباء السياســـي، وتهمة الغباء السياســـي هنا واضحة المعالم، فهذه 
المجموعـــة االنقابيـــة لـــم تنظـــر حولهـــا ولـــم تتجهـــز بأي شـــكل من 

األشكال لكي ينجح انقابها ويستمر لمدة نصف ساعة.
وعلى أية حال، الحمد لله أن المحاولة جاءت على أيدي هؤالء الذين 
رغم فشـــلهم ســـيضعون القائمين على األمر في الســـودان حاليا أمام 
مراجعـــة ضرورية للكثير من األمور، وإعادة الفرز والتدقيق والغربلة 

للكثير من المؤسسات.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أغرب انقالب في التاريخ

الواحة الخضراء
مازلت أتابع العماق اآلســـيوي وما يقوم به بشـــغف، وال أعلم ســـر ذلك، 
لكن لطالما كنت منبهرة بالصين، والحقيقة أنني حاولت مســـبقا دراســـة 
لغـــة هـــذه الباد معتمـــدة على لغة الهـــان التي يتداولها معظم الســـكان، 
لكننـــي لـــم أفلح ســـوى بتعلـــم بعض الجمـــل البدائيـــة البســـيطة، والتي 
مازالـــت تجعلني محط أنظار وانبهـــار عندما أطلقها مغردة كالببغاء في 

كل مرة أقابل فيها شخصا من هذا البلد العظيم.
الصيـــن هـــذه المـــرة قـــررت أن تحول بنـــك الطعام من بنـــك تقليدي إلى 
بنك متصل تماما بشبكة اإلنترنت، والحقيقة أن فكرة بنك الطعام هناك 
قائمـــة على تقديم الشـــركات ومصانـــع األغذية األطعمة التي ســـتنتهي 
مـــدة صاحيتها قريبـــا إلى بنك الطعام الذي بـــدوره يعمل على توزيعها 
علـــى مجموعـــة من األفـــراد والمحتاجيـــن، أما اآلن فالخاصيـــة الرقمية 
الجديدة للبنك تتيح لعدد كبير من األسر واألفراد االستفادة مما يقدمه 
بنـــك الطعـــام، بل إن البنك أصبحت له نقاط كثيرة للتوزيع، واألجمل أن 

التوزيع والحصول على األطعمة يتم دون أدنى مقابل.
أطلق على البنك اسم الواحة الخضراء، وهو اسم برأيي جميل وخصب 
ويعطـــي إيحاء بالوفـــرة دوما، وعلى الرغم مـــن أن التكاتف المجتمعي 
فـــي بادنـــا واضح من خال تواجد ثاجـــات الطعام في كل حي، إال أن 
فكرة إشـــراك القطاع الخاص وقطاع األغذية بشكل عام لتقديم الطعام 
الذي يخشـــى عدم اســـتهاكه قبـــل موعد انتهاء صاحيته ســـتكون لها 

جدوى عظيمة.

سمر األبيوكي

طنطاوي... رجل كل الحروب
لم يكن رحيل رجل “كل الحروب” المشير محمد حسين طنطاوي، 
االبن القادم من إحدى األســـر النوبية البسيطة، حادثة عابرة، بل 
هـــي طي مؤلـــم ومقبول بقضاء هللا وقدره لصفحة مشـــرقة في 
التاريـــخ المصـــري، عنوانها التضحيـــة والوالء والفـــداء، فالرجل 
المتواضـــع، والبســـيط، والمحنـــك بميدانـــه، كان ال يحـــب الظهور 
اإلعامـــي، فاألهداف التي وضعها نصب عينه تجعل هذه األمور 
فتاتـــا ورغيـــا وهـــدرا للوقت، لذلـــك كانت قصص النجـــاح قادمة 
ومتعاظمـــة، بـــدأ من عملـــه كقائد وحدة مقاتلة بســـاح المشـــاة، 

وصوالً إلى تقلده منصب وزير الدفاع واإلنتاج الحربي.
وللعلـــم شـــارك طنطاوي رحمـــه هللا بكل الحـــروب المصيرية في 
المنطقـــة، وكان عنصـــرًا مهما بها، بدءا مـــن العدوان الثاثي على 
مصـــر، ومـــرورا بحرب 1967 وحرب االســـتنزاف وحـــرب أكتوبر 
المجيـــدة، وحـــرب الخليـــج الثانيـــة، كمـــا تخللهـــا بالعمل الشـــاق، 
كقيادتـــه الحرس الجمهوري والجيـــش المصري الثاني الميداني، 

والقوات المسلحة.
ووفقـــًا لموقـــع ويكيلكس، فقد وصفت الخارجيـــة األميركية في 
إحدى برقياتها عام 2008 طنطاوي، بأنه لطيف ومهذب، ومقاوم 
للتغيير، وفي هذه النقطة تحديدًا، تتوضح جليا شـــخصية رجل 
كل الحـــروب، والـــذي كان يعـــي بذكائـــه الفطـــري النوايـــا الغربية 

الخبيثة والمتربصة بمصر وجيش مصر، وبأوطان العرب كلها.
لقـــد كان الراحل الكبير، رجاً وطنيا حتى النخاع، بســـيرة يجب 
أن ُتدرس بكل الكليات العســـكرية، وأســـتذكر هنا ما ذكره اللواء 
ســـمير فرج مديـــر الشـــؤون المعنوية األســـبق للقوات المســـلحة 
المصرية، حين قال إن “طنطاوي أصدر أوامر بشكل قاطع بعدم 

إطاق رصاصة واحدة على الشعب المصري ابان ثورة يناير”.
ختامًا، أشير إلى أن المشير الراحل كان ملهمًا ألقرانه في الدفاع 
عـــن حـــدود بـــاده مـــن محـــاوالت التغلغـــل واالختـــراق، بمرحلة 
تســـارع بها تطور اإلنتاج الحربـــي المصري، ليطال كل الصناعات 
التقنية العســـكرية، بحـــال هو فخر لكل أبناء العرب والمســـلمين 

اآلن، وبعد.
رحـــم هللا المشـــير محمـــد حســـين طنطـــاوي، وغفر لـــه، وخالص 

التعازي نرفعها للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فـــي تصريـــح يعكس مـــدى اإلحبـــاط مـــن المراوغـــات اإليرانية واالســـتياء 
مـــن ســـلوك طهران في ملف خطيـــر كالبرنامج النووي، ويعبر عن المســـتوى 
المقلق الذي وصل إليه هذا البرنامج، قال وزير الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكـــن فـــي 23 ســـبتمبر 2021 “إن عودة واشـــنطن إلى االتفـــاق النووي مع 
إيـــران ســـتصبح في مرحلة ما غيـــر مجدية في ظل اســـتمرار تطوير إيران 
برنامجهـــا النـــووي”، معرًبا عن اســـتعداد أميركا للعودة إلـــى محادثات فيينا 
بشـــأن االتفاق النووي مع إيران، التي لم يصدر منها “أي مؤشر” حول موعد 

عودتها إلى طاولة المفاوضات.
واضـــح أن هنـــاك آمـــاال أوروبية أميركيـــة معقودة على التفـــاوض وإمكانية 
الخـــروج باتفـــاق يقيد طهران ويكبح جماح برنامجها النووي، والذي تشـــير 
تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه في مستويات متقدمة وقريب 

من امتاك األسلحة النووية.
وواضح أيًضا أن إيران اســـتطاعت اســـتغال الفترة التـــي تحررت منها من 
قيود االتفاق النووي في اإلســـراع بمعدالت تخصيـــب اليورانيوم والهروب 

من الضغط الدولي عليها، والعمل منفردة بعيًدا عن عيون مفتشي الوكالة.
لهذا، أكد اإلســـرائيلي موشـــيه يعلون وهو وزير أمن ســـابق ويتولى منصب 
رئيس شـــعبة االستخبارات “أمان” منذ التسعينيات وحتى اليوم،  في مقال 
لـــه بصحيفـــة “يديعـــوت أحرنوت”، أن بقـــاء الضغط الدولي يحـــد من حرية 
إيران ويقيد تصرفها في برنامجها النووي، كما حدث في 2003 عندما جمد 
النظـــام اإليرانـــي المشـــروع النووي خوفا مـــن هجوم أميركـــي، وفي 2012 
عندمـــا وجـــد خامنئي نفســـه أمـــام معضلة “القنبلـــة أم بقاء النظـــام”، نتيجة 

الضغوط السياسية واالقتصادية والتهديد بعمل عسكري ضده.
يرى يعلون أن الحل والطريق الصائب في هذا الموضوع هو إيصال النظام 
اإليرانـــي مـــرة أخـــرى إلى تلك المعضلة وهـــي “القنبلة أم البقـــاء”، وذلك من 
خـــال العمـــل الجماعي الدولي الهادف إلى عزل سياســـي للنظـــام اإليراني، 
ثـــم فرض عقوبات اقتصادية قاســـية ومتدرجة مع التهديـــد الجدي بالعمل 

والخيار العسكري إن لزم األمر ذلك.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

القنبلة أم البقاء
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الهنــد تحذر بعد دعوة باكســتان العالم للعمــل مع “طالبان” 

واشنطن تسمح بإعفاءات إليصال المساعدات ألفغانستان

أجـــازت الواليـــات المتحـــدة إعفاءيـــن 
مـــن العقوبات االقتصاديـــة المفروضة 
على حركة طالبان التي تولت السلطة 
فـــي أفغانســـتان، وذلـــك فـــي محاولـــة 
المســـاعدات  إيصـــال  لتســـهيل  منهـــا 
اإلنســـانية إلـــى البـــاد. يتيـــح اإلعفاء 
األول للحكومـــة األميركية والمنظمات 
المنظمـــات  وبعـــض  الحكوميـــة  غيـــر 
والكيانـــات الدوليـــة “تقديم مســـاعدة 
إنســـانية ألفغانســـتان، أو غيرهـــا مـــن 
تلبيـــة  فـــي  تســـاهم  التـــي  األنشـــطة 
االحتياجـــات األساســـية” فـــي البـــاد، 
حسب بيان صادر عن وزارة االقتصاد 

األميركية.
أمـــا اإلعفـــاء الثانـــي فيســـمح ببعـــض 
بتصديـــر  المرتبطـــة  التعامـــات 
بـــذور،  )أغذيـــة،  الزراعيـــة  المنتجـــات 

أسمدة(، واألدوية والمعدات الطبية.
وقالـــت الـــوزارة إنهـــا “تبقـــى ملتزمـــة 
بضمـــان أال تحـــد العقوبـــات األميركية 
مـــن قـــدرة المدنييـــن فـــي أفغانســـتان 
علـــى تلقي دعم إنســـاني مـــن حكومة 
الواليات المتحدة أو المجتمع الدولي، 
مـــع االســـتمرار فـــي الوقت نفســـه في 
حرمـــان طالبـــان والكيانـــات واألفـــراد 
مـــن  لعقوبـــات،  الخاضعيـــن  اآلخريـــن 

الوصول إلى أصول معّينة”.
بعـــد ســـقوط الحكومـــة المدنيـــة فـــي 
واســـتياء  ســـريع  بشـــكل  كابـــول 
طالبـــان علـــى الســـلطة، قـــام صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي والبنك الدولـــي بتعليق 
الـــى  أدى  مـــا  البـــاد،  فـــي  أنشـــطتهما 
حجـــب المســـاعدات عن هـــذه الدولة. 
وتواجـــه أفغانســـتان أزمة ســـيولة مع 
قيـــام واشـــنطن بمنع وصـــول حكومة 
طالبان الـــى جزء كبير من احتياطاتها 
دوالر  مليـــارات   9 البالغـــة  الماليـــة 

والموجودة في الخارج.
إلى ذلـــك قال رئيـــس الـــوزراء الهندي 
فـــي  كلمتـــه  خـــال  مـــودي  نارينـــدرا 
المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 

أمـــس إن أي دولـــة يجـــب اال تســـتغل 
االضطراب فـــي أفغانســـتان لصالحها، 
وذلـــك بعدمـــا دعـــا نظيره الباكســـتاني 

العالم للعمل مع طالبان.
جـــاء خطـــاب مـــودي بعـــد أن انتقدت 
الهند إســـام أباد في واشـــنطن واألمم 
المتحـــدة علـــى خلفية خطـــاب لعمران 
خـــان في وقـــت متأخـــر الجمعـــة اتهم 
فيـــه الحكومـــة الهنديـــة بفـــرض “عهد 
مـــن الخوف والعنـــف” على المســـلمين 
الهنود. وقـــال مودي إن “من الضروري 
للغاية ضمان عدم اســـتخدام األراضي 
األفغانيـــة لنشـــر اإلرهـــاب والهجمـــات 
اإلرهابية”. وأضـــاف “نحتاج أيضا إلى 
توخي الحذر والتأكد من عدم محاولة 
أي دولة االســـتفادة من الوضع الدقيق 
لمصالحهـــا  أداة  واســـتخدامه  هنـــاك 
األنانية”. وكان مـــودي قد أثار الجمعة 
خـــال  باكســـتان  بشـــأن  مخـــاوف 
محادثـــات مـــع الرئيـــس األميركي جو 
بايدن وكذلك خال قمة رباعية أوسع 
مع أســـتراليا واليابان، وفقا لمسؤولين 
هنـــود. وقال وزيـــر الخارجيـــة الهندي 
هارش فاردهان شـــرينغا للصحافيين 

بعـــد انتهاء المحادثات إنـــه “كان هناك 
شـــعور واضح بأنـــه ينبغي اإلبقاء على 
نظرة أكثر دقًة وتدقيق وثيق ومراقبة 
لـــدور باكســـتان فـــي أفغانســـتان، دور 
باكســـتان في مســـألة اإلرهاب”. وأشار 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 
فـــي الخطاب الـــذي ألقاه عبـــر الفيديو 
أمـــام الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
إلـــى أن طالبان وعدت باحترام حقوق 
اإلنســـان وتأليـــف حكومة شـــاملة منذ 
ســـيطرتها علـــى الباد الشـــهر الماضي، 
رغم خيبة األمل العالمية في الحكومة 

الموقتة التي شّكلتها الحركة.
وقـــال خـــان “إذا قام المجتمـــع الدولي 
بتحفيزها وشـــّجعها على المضي قدما 
في هذا الحوار، سيكون الوضع مربحا 

للجميع”.

طالبان تعرض جثث خاطفين في 
ساحات عامة 

خاطفيـــن   4 جثـــث  طالبـــان  علقـــت 
أمـــس خـــال  قتلهـــم  بعيـــد  برافعـــات 
تبـــادل إلطـــاق النار فـــي مدينة هرات 
غرب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول 

كبير.
وقال نائب محافظ هرات مولوي شير 
أحمد مهاجر إن جثث الرجال ُعرضت 
في أماكن عامة إلعطاء “درس” مفاده 
أنـــه لـــن يتـــم التســـامح مـــع عمليـــات 

الخطف.
وأظهـــرت صـــور ُنشـــرت علـــى مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي جثثـــا مضرجة 
بالدماء على متن شاحنة صغيرة بينما 

كانت رافعة تعلق جثة أخرى.
وجـــرى ذلـــك علـــى مـــرأى مـــن أنـــاس 
حاضريـــن بينمـــا تجمـــع مســـلحون من 

طالبان حول الشاحنة.
وأظهـــر مقطـــع فيديو آخـــر جثة رجل 
معلقـــة مـــن رافعـــة عنـــد مفتـــرق طرق 
رئيسي في هرات مع الفتة على صدره 
كتب عليها “سيعاقب الخاطفون بهذه 

الطريقة”.
وهـــذا أبرز عقـــاب طبقته طالبـــان منذ 
عودتهـــا إلى الســـلطة الشـــهر الماضي، 
وهـــي عامة على أن الحركة ســـتتبنى 
التـــي  لتلـــك  مشـــابهة  عقـــاب  تدابيـــر 
طبقتهـــا إبـــان فتـــرة حكمهااألولى بين 

العامين 1996 و2001.

عواصم - وكاالت

جثة أحد الخاطفين معلقة في رافعة بمدينة هرات

مقديشو - أف ب

ُقتل 8 أشـــخاص أمس السبت في 
العاصمة الصومالية مقديشـــو في 
هجوم بسيارة مفخخة على نقطة 
تفتيش قريبة من القصر الرئاسي 
تبّنتـــه حركة الشـــباب اإلســـامية 
المتطرفـــة، وفق ما أفاد مســـؤول 
في الشـــرطة. ويأتـــي هذا الهجوم 
مـــع اســـتمرار النـــزاع منذ أســـابيع 
عـــدة بيـــن رئيـــس الدولـــة محمـــد 
عبدهللا محمد المعروف بفرماجو 
إقـــاالت  حـــول  الـــوزراء  ورئيـــس 

وتعيينات في األجهزة األمنية.
قبيـــل  القـــوي  االنفجـــار  ووقـــع 
الســـاعة 11,00 )8,00 ت غ( عنـــد 
نقطـــة  حيـــث  ســـيلجاب  تقاطـــع 

تفتيش رئيســـة تـــؤدي إلى القصر 
الرئاســـي الـــذي يبعد منهـــا حوالي 

كيلومتر.
المنطقـــة  شـــرطة  قائـــد  وقـــال 
مـــكاوي أحمد مـــودي للصحافيين 
إن 8 أشـــخاص قتلـــوا “معظمهـــم 
 7 إصابـــة  عـــن  فضـــا  مدنيـــون”، 

آخرين.
وأفـــاد شـــهود بـــأن ســـيارات عدة 
كانـــت تنتظر خضوعهـــا للتفتيش 
حيـــن وقـــع االنفجـــار، وأن ضحايا 
داخـــل  النيـــران  حاصرتهـــم 

سياراتهم.
وقـــال الشـــاهد محمـــد حســـن إن 
الســـيارة المفخخة انفجرت “فيما 
كانـــت تقـــف ســـيارات أخـــرى مـــع 

عبور اشخاص الشارع المجاور”.

8 قتلى بسيارة مفخخة في الصومال

دبي - الحدث.نت

أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، أمــس، أن بيــان مجلــس 
األمن بشــأن ســد النهضة عزز من اإلطار التفاوضي تحت رعاية االتحاد 

اإلفريقي.

وقـــال في تصريحـــات على هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحدة، إن مـــا يصدر عن مجلس 
األمـــن لـــه صفـــة إلزاميـــة تقتضـــي 
بـــأن تنخرط الـــدول الثـــاث )مصر 
والسودان وإثيوبيا( في مفاوضات 
وتصـــل التفـــاق ينهي هـــذه األزمة، 
مضيفـــا أن اإلنجـــاز الكبيـــر تحقـــق 

ســـد  ملـــف  طـــرح  خـــال  مـــن 
مجلـــس  علـــى  النهضـــة 

األمـــن، باإلضافة إلى 
ورود مخـــرج مـــن 
المجلـــس متمثـــل 
رئاســـي  بيان  فى 
اإلطـــار  مـــن  عـــزز 

التفاوضـــي. وأكد وزيـــر الخارجية 
أن مصر دائما تتطلع التفاق قانوني 
ملزم يحقق مصالح الدول الثاث.

المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
قـــد أكد ســـابقا أن التوصـــل التفاق 
ملـــزم حول ســـد النهضة ســـيجنب 
المنطقـــة “مشـــهدا معقـــدا ال نرغب 
بـــه وال تحمـــد عقبـــاه”. وقـــال فـــي 
كلمـــة لـــه أمـــام الـــدورة العادية 
156 لمجلـــس جامعـــة الدول 
العربيـــة مؤخـــرا، إنه يعيد 
الموقف  ثوابـــت  تأكيـــد 
لمصـــر  التفاوضـــي 
بشـــأن  والســـودان 

سد النهضة.

مصر: بيان مجلس األمن ملزم بشأن “النهضة”

تونس - وكاالت

أفادت مصادر في تونس، أمس، بحدوث 
اســـتقاالت جماعيـــة فـــي صفـــوف حركة 
بتونـــس، فيمـــا ذكـــرت وســـائل  النهضـــة 
إعام تونســـية بأن المنشقين عن النهضة 
يستعدون لتأسيس حزب جديد.وأفادت 
إذاعـــة “موزاييـــك إف إم” التونســـية بأن 
113 قياديا وعضوا بحزب النهضة قدموا 
اســـتقاالتهم بســـبب الفشـــل فـــي إصاح 
اإلذاعـــة  ونقلـــت  الداخـــل.  مـــن  الحـــزب 
المســـتقيلين  األعضـــاء  عـــن  التونســـية 
تشـــديدهم على أن “الســـبب المباشر في 
االســـتقالة الجماعيـــة اعترافهـــم بالفشـــل 
فـــي إصاح الحزب مـــن الداخل واإلقرار 
المســـؤولية  الحاليـــة  القيـــادة  بتحّمـــل 
الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة 
في الساحة الوطنية”. ونقلت أيضا عنهم 
أن قيـــادة الحـــزب الحاليـــة تتحمل “قدرا 
مهمـــا مـــن المســـؤولية فيمـــا انتهـــى إليه 
الوضـــع العـــام بالباد”. ومن بيـــن موّقعي 

بيان االســـتقالة قيادات من الصف األول 
علـــى غـــرار عبداللطيـــف المكـــي وســـمير 
ديلو ومحمد بن ســـالم، وعدد من أعضاء 
اختصاصاتـــه  المعلقـــة  النـــواب  مجلـــس 
علـــى غرار جميلـــة الكسيكســـي والتومي 
الحمرونـــي وربـــاب اللطيـــف ونســـيبة بن 
علـــي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني 
التأسيســـي على غرار آمـــال عزوز، وعدد 

مـــن أعضـــاء المجلـــس الشـــورى الوطني 
ومجالـــس الشـــورى الجهويـــة والمكاتـــب 
قـــال  جهتـــه،  مـــن  والمحليـــة.  الجهويـــة 
القيـــادي المســـتقيل مـــن النهضـــة ســـمير 
معزولـــة..  أصبحـــت  “الحركـــة  إن  ديلـــو، 
واســـتقاالتنا نهائيـــة، واســـتقاالت أخـــرى 

منتظرة”. 

أنــــــبــــــاء عــــــن تــــأســــيــــس حــــــــزب جـــديـــد
تونس: استقاالت جماعية بحزب النهضة

أربيل - وكاالت

دعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شـــيوخ عشـــائر إلى التطبيع 
بيـــن العـــراق وإســـرائيل، فـــي أول نـــداء مـــن نوعـــه أطلق خال 
مؤتمـــر رعته منظمة أميركية في إقليم كردســـتان، ما أثار أمس 
إدانات رســـمية وحزبيـــة. وأعربت الحكومة والرئاســـة وأطراف 
سياســـية رفضهـــا للمؤتمـــر الـــذي نظمـــه مســـاء الجمعـــة “مركـــز 
اتصاالت الســـام” ومقـــره نيويورك وتناول قضيـــة التطبيع بين 

إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.
وتقيم كردســـتان وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شـــمال 
العـــراق، عاقـــات وديـــة مـــع الدولـــة العبريـــة. وهي تقـــف بذلك 
على طرف نقيض مع مواقف المســـؤولين والفصائل السياســـية 
العراقية الموالية إليران عدو إسرائيل والتي تحظى بنفوذ قوي 
فـــي العـــراق. وقـــال الخبيـــر األميركي مـــن أصل يهـــودي عراقي 
ومؤســـس “مركـــز اتصاالت الســـام” جوزيف بـــرود إن نحو 300 
مشـــارك من السنة والشيعة تجمعوا في أربيل عاصمة كردستان 
“مـــن 6 محافظـــات هي بغـــداد والموصل وصـــاح الدين واألنبار 
وديالى وبابل”. وأضاف برود “شارك أيضا شيوخ عشائر من هذه 

المحافظات ومثقفون وكتاب”.
وجـــاء في البيـــان الختامـــي للمؤتمر الـــذي قرأته ســـحر الطائي 
التي قدمت نفســـها علـــى انها موظفة فـــي وزارة الثقافة ببغداد 

“نطالـــب بانضمامنا إلى اتفاقيـــات ابراهيم )أبراهام(. وكما نصت 
االتفاقيـــات علـــى إقامـــة عاقـــات دبلوماســـية بيـــن األطـــراف 
الموقعة ودولة وإســـرائيل، فنحن أيًضا نطالب بعاقات طبيعية 
مع إســـرائيل وبسياســـة جديدة تقوم على العاقات المدنية مع 

شعبها بغية التطور واالزدهار”.
واســـتنكرت الحكومـــة العراقيـــة فـــي بيـــان عقـــد “االجتماعـــات 
غيـــر القانونيـــة” التـــي “ال تمثـــل أهالي وســـكان المـــدن العراقية 
التـــي تحاول هذه الشـــخصيات بيأس الحديث باســـم ســـكانها”. 
كمـــا دانت رئاســـة الجمهورية التي يشـــغلها الكـــردي برهم صالح 

الدعوة لتطبيع العاقات مع إسرائيل.

نيويــورك ومقــره  الســام”  اتصــاالت  “مركــز  نظمــه 
حكومة العراق ترفض مؤتمرا للتطبيع مع إسرائيل

الجزائر - وكاالت

أعلـــن الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون، أمس، أنه “تم منع 750 شخصا 
من العصابة )النظام الســـابق( حاولوا 
الترشـــح فـــي االنتخابـــات البرلمانية 
الفائتـــة”، التـــي انعقـــدت فـــي يونيو 

الماضي.
وقـــال تبـــون، خـــال اجتمـــاع جمـــع 
نـــواب البرلمـــان بالحكومـــة والـــوالة، 
فـــي  التنميـــة  مشـــكات  لبحـــث 
المحافظـــات، إن “750 شـــخصا مـــن 
الترشـــح  حاولـــوا  العصابـــة،  بقايـــا 
للبرلمان في االنتخابات التشـــريعية” 

يونيـــو   12 فـــي  جـــرت  التـــي 
الماضي.

ولفـــت، أن “عمليـــات 
بقايـــا  إقصـــاء 
طالـــت  العصابـــة 
شـــخصا،   750

مـــن  منعهـــم  وتـــم 

الترشح”، دون تفاصيل إضافية.
 58 الجزائـــري، والة  الرئيـــس  ودعـــا 
التحلـــي  ضـــرورة  إلـــى  محافظـــة 
باليقظة والتصدي لترشـــح أصحاب 
االنتخابـــات  فـــي  الفاســـد  المـــال 
المحليـــة المزمـــع إجراؤهـــا فـــي 27 

نوفمبر المقبل.
و “العصابـــة” مصطلح أطلقه الراحل 
أحمـــد قايـــد صالـــح، القائـــد الســـابق 
علـــى  الجزائـــري،  الجيـــش  ألركان 
محيـــط وحاشـــية الرئيـــس الســـابق 
عقـــب  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
التـــي  الشـــعبية  االنتفاضـــة 
أطاحت به في أبريل 2019.

ومنذ وصولـــه إلى الحكم 
رفـــع عبدالمجيد تبون 
محاربـــة  شـــعار 
وإصـــاح  الفســـاد 

الحياة العامة.

منع ترشح 750 من “النظام السابق” بالجزائر
بورتسودان - وكاالت

قـــال مستشـــار القائد العـــام للقوات 
المســـلحة الســـودانية إن الحديـــث 
الجيـــش”  وهيكلـــة  “تنظيـــف  عـــن 
هـــو محاولـــة للتخلص مـــن الجيش 
وتقســـيم الباد التي يشـــهد شرقها 
هـــددت  متصاعـــدة  احتجاجـــات 
منافذ االستيراد والتصدير. وتزامن 
هـــذا مع اعان قبائل ســـودانية عن 
حشـــد آالف االشـــخاص فـــي اطـــار 
تحـــرك يهدف لدعم الحكـــم الذاتي 
زعيـــم  علـــى  ردا  وذلـــك  لاقاليـــم، 
قبيلة الهدنـــدوة الذي يغلق انصاره 
مطاري كســـا وبورتسودان اضافة 

للطرق الرابطة مع الخرطوم.
وذكـــر موقع “ســـودان تريبيون” أن 
الحشـــد يأتي “ردا على زعيم قبيلة 
الهدنـــدوة محمـــد تـــرك الـــذي يغلق 
أنصاره مطاري كســـا وبورتسودان 
والموانئ البحرية والطرق الرابطة 

بين شرق السودان والخرطوم، في 
محاولة منه للضغط على الحكومة 

لتنفيذ مطالبه”.
ونقل )ســـودان تريبيون( عن شهود 
عيـــان قولهم إن اآلالف مـــن أنصار 
المجلـــس األعلـــى لـــإدارة األهليـــة 
بشـــرق الســـودان، الذي يضـــم نحو 
17 قبيلـــة، احتشـــدوا فـــي منطقـــة 
لدعـــم  كســـا  بواليـــة  شـــبموب 
مســـار الشـــرق والحكومـــة المدنية. 
يأتـــي ذلـــك بعـــد أن أغلق عشـــرات 
المحتجيـــن، أمس الســـبت، خطين 
لتصديـــر واســـتيراد النفـــط بمينـــاء 

بورتسودان.

السودان: محتجون يغلقون خطين للتصدير واالستيراد

تظاهرة في موسكو احتجاجا 
على “تزوير االنتخابات”

تــظــاهــر أكــثــر مــن ألـــف روســـي بينهم 
الشيوعي  الحزب  بــارزون في  أعضاء 
أمس في وسط موسكو احتجاجا على 
ما يعتبره معارضو الكرملين انتخابات 
ــع الــنــطــاق وقــد  شــهــدت تـــزويـــرا واســ
النشطاء.  من  عــددا  الشرطة  اعتقلت 
الــتــظــاهــرة، اعتقلت  انــطــاق  وقــبــيــل 
بينهم  النشطاء  مــن  عـــددا  السلطات 
ســيــرغــي أودالــتــســوف، زعــيــم “جبهة 
الراديكالية، وفق  االشتراكية  اليسار” 

مركز “أو.في.دي إنفو”.

جانب من مؤتمر السالم في أربيل
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موسكو - وكاالت
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Vacancies Available
ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17456287  or  MES.MUHARRAQ@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 

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 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

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

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

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

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

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

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

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

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

SABR AYOOB RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17333384  or  ashif@map-rental.com 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17877880  or  RMK@RMKGROUP.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 

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 

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 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

HADRAMOUT RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33349517  or  HUTHAIFA-94@HOTMAIL.COM 

JABAL AL MADEENA  MARKET CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34339971  or  HUSUMKWYND@GMAIL.COM 

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

NAYA DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17433343  or  HFNEICHE@GMAIL.COM 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

NAJFU FOR DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32171600  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

QATCH MART ONLINE SHOPPING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600770  or  TAQAWI@BATSCO.NET 

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 

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHIM (NOOR ALMIQAT2/12719) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39128221  or  BU.ISA.HAQ@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34585837  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

QATCH MART ONLINE SHOPPING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600770  or  TAQAWI@BATSCO.NET 

LUMINO INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406691  or  CRE8CRIMSON@GMAIL.COM 

HAFIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33828997  or  RASHIDTUFAIL005@GMAIL.COM 

TUGI BARBER SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34424346  or  TUGI.BARBER.SHOP@GMAIL.COM 

JANAH SHAM FOR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66343439  or  GANAH.ALSHAM.BH@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17100150  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

MALAK CHOUADLI .CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI AHMED GHAREEB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233777  or  GHAREEBTRADING@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI AHMED HASAN / ZAKARYIA 11203 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33077972  or  moh3796@hotmail.com 

RAJA MOHSEN YUSUF ALHAYKI BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39969632  or  RAJAALHAYKI@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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

  CARPENTER 
 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 

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

  LABOURER 
 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

EMI Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi- Branch of f 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39051903  or  SGUNER@EMI-INSAAT.COM.TR 

MOHAMMED ALI ABDULLA ALASHIRI ) AMEER ALBEEHAR ( 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32202880  or  alsaeed4@aol.com 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Jallawi Build Mart B S C closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411155  or  info@jallawi.com 

Al manaratiain cement emport and export 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590276  or  SAAMI@ALMANARATIAIN.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALSHAWATRAH SWEET FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER(TRADITIONAL HALWA) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343741  or  krshowaitersweets@gmail.com 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17276176  or  KHALIL.EBRAHIM@YMH.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

EBRAHIM MOOSA CONTRACTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17257792  or  I.ALSALMAN@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOOSA CONTRACTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17257792  or  I.ALSALMAN@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOOSA CONTRACTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17257792  or  I.ALSALMAN@GMAIL.COM 

Gordhandas Chatrabhuj W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17778813  or  GORDHANDAS.C@GMAIL.COM 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17254867  or  nicy@dividendgatecapital.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AHMED ABDULKARIM HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464409  or  AHMED_K54@HOTMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

JASHANMAL &SONS B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17582424  or  ARN@JASHANMALS.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

HABIB IDRIS SALEH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672351  or  BEDOOR2525@HOTMAIL.COM 

BABA TAHER RESTAURANT & COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  BABATAHERRESTAURANT@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

AL- HASA’AN EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602070  or  al_hasaan@hotmail.com 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

CAR HOME AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39810952  or  THEBISCOTTO@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of

  BLOCK CUBE MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL FILES INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17732666  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

Al Shaker Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17611443  or  ALAALIDOCUMENT@GMAIL.COM 

JENAN SHOP FOR JUICE AND SANDWICH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777024  or  ebrahim.alhayki.51@gmail.com 

ALQRAIYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35157241  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

DOLPHIN POOL & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17622622  or  DOLPHIN@BATELCO.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33642816  or  STARPROPERTIESSPC@GMAIL.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

YASMEEN SALON (LADIES) - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33355243  or  sumirajan243@gmail.com 

KRISMA FOR DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17681377  or  NADIAKAB68@GMAIL.COM 

Two Way Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17664304  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

ALI BIN ALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34131600  or  ALIBINALI700@GMAIL.COM 

ALI BIN ALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34131600  or  ALIBINALI700@GMAIL.COM 

GULF TISSUES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874730  or  info@gulftissues.com 

AJNADEEN ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  plaadc@batelco.com.bh 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

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

ROUNDABOUT 10 BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34113488  or  ALNEAIM_24J.S@LIVE.COM 

GRNATA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

NAWAAB PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39199354  or  AHMEDR33.SULTAN@GMAIL.COM 

ALATHEER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002060  or  ELIYAHHOUSE@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL SAFEER TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17827999  or  info@regholding.com 

Metropolitan Builders Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33522100  or  mtahirnawaz786@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Rawan Albader Contracting Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39272791  or  RAWANS17@YAHOO.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

BOOBYAN WELDING & SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515502  or  UMMUHAMMED926@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

Adkars Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33631999  or  adkarsenergy@GMAIL.COM 

TENDER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  TENDERCONSTRUCTION148@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

MOHAMMED SAFDAR ALAM SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158604  or  SAFDARMUHAMMED5@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ALDIYAFA SNACK BAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

SULEMAN UMER SAYED MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17255873  or  SUSMNGCO@GMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

BURGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

TAJ PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722066  or  one1_15@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ARAB BANK PLC 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17549000  or  nawal.basheer@arabbank.com.bh 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33173330  or  SANDEANCO@GMAIL.COM 

FARHADI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939770  or  A.ALI.FARHADI@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

Almotamad gate contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656905  or  almotamad2020@GMAIL.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

NEW QUEEN FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Burger 110 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37780307  or  AMERMURAD68@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

TODAY MODERN VIDEO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139255  or  RAMSHEEDRAZIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

MAZAJ AL-SULTAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39840693  or  MONA123ZEED@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 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

MIDLAND PRINTING AND TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

RCS SPORTS PROMOTERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33019002  or  MPSMENON5@YAHOO.COM 

SKY SHELL BUILDING MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17811261  or  MURALIMAYYIL@GMAIL.COM 

SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

AL BAIRAMI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39337515  or  mohammed.albairami@gmail.com 

ALGHAWAS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33350586  or  UMALOOY.79@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38380089  or  TANOLI4447@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

MANAMA CLEANING & MAINTENANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660791  or  azizbr@gmail.com 

Arflon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944155  or  MOHSEN515@HOTMAIL.COM 

TEXEL AIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

Nusrat Rahmat Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Munawwara Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  BASHIRCONSTRUCTION2014@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714354  or  AKSHARTRADEBH@GMAIL.COM 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM  
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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@LPODWATERPARK.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 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 

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

  WORKER 
 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 

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

  LABOURER 
 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.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 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

PIADA AND PASTA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@boxitbh.com 

USMANS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

Suha Galleria Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  FAHAD.SADEQ@AREFSADEQ.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

UNITED STAR TOPULL CARS Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66665559  or  FADHEL.UNITED@GMAIL.COM 

A N R MOBILE  WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  MAYANCHERI@GMAIL.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

RELIANCE STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Beyoot alhara market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

SYMBOL OF CONFIDENCE CONTRACTING AND CLERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233606  or  ISA_ALTAYYAR@HOTMAIL.COM 

ELEGANT SECOND HAND CARS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17700773  or  ELEGANTSECOND@GMAIL.COM 

Metropolitan Builders Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

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

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

ZENON TRAVELS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33098706  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

AJA EUROPE CERTIFICATION AND INSPECTION  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17484225  or  M.SHEIKH@AJACERT.COM 

BAB ALKHAIR FREIGHTAGENTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33319222  or  SALMANABDULLA33@GMAIL.COM 

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

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

Maxlink Bahrain Cargo 
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227737  or  azeez@maxbah.com 

Euro Bahrain Trading W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CORPORATE RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  USMANAHMADALI@GMAIL.COM 

2020 General Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33975147  or  rnzrafeek2018@gmail.com 

ALKITTAN TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33770699  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

Al Ansari Lights and Design Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17007606  or  mariam@ALANSARILIGHTS.COM 

ABU AZKA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33970840  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM 

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ZUHOOR ALREHAN PERFUMES AND COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34479295  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

RAAD ALSHMAL BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33171533  or  RAADALSHMAL2016@GMAIL.COM 

BUDAIYA  CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33625602  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

DUNE TOWERS CONTRACTING company partnership owned by hasan abdul 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.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 

ALFAH CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17664757  or  ALFAHCLEANING@GMAIL.COM 

Easy book  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641144  or  AMMADI@BATELCO.COM.BH 

ALTANEEN ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17783464  or  SABTOOH@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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 

A J Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33786003  or  ALPHA.EDACKAT3@GMAIL.COM 

The Wardrobe Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35051980  or  WISSAM@OUTLOOK.COM 

Narjis Sheer construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM 

Quattro GATE CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34456565  or  MOHD.ALDOSERI@GMAIL.COM 

GULF AKRAB CONSULTATION AND PERFORMANCE DEVELOPING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33203007  or  gulfsigma92@gmail.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 

MANAMA CLEANING & MAINTENANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660791  or  azizbr@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

ABDULLA YOUSIF ABDULLA HAREEM/ TAER ALKHAIR 5199 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33859003  or  A.HAREEM85@HOTMAIL.COM 

BISSINO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BISSINOLITEBH@GMAIL.COM 

POSWAL CARGO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33886097  or  POSWAL.SPC@GMAIL.COM 

Ourshopee Trading Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  Qassim.8@hotmail.com 

Color Drop Publicity and Advertising Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33123900  or  JEJOJACOB@GMAIL.COM 

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

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

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

Haya Power & Desalination Company B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022888  or  USETH@ACWAPOWER.COM 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.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 

ARFAN CITY MARKETING SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33854481  or  ASIFRAFIQUEBUTT888@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 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

SQUARE ONE PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33198748  or  ATEEQ.DALMIYA@GMAIL.COM 

ALL IN ONE ELECTRONICS AND AND COMPUTERS 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36732483  or  ISAIALABBASI@GMAIL.COM 

ANSHAD BICYCLES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331490  or  ANSHADBICYCLES@GMAIL.COM 

UMAIR AKHTAR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33931275  or  WAQAS.MALHI77@GMAIL.COM 

Mister silver electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36182987  or  mistersilverbh@gmail.com 

HAIRA & HANNA TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34650777  or  SUDHEER.AMEEN@GMAIL.COM 

THE COFFEE BEAN AND TEA LEAF. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  HR@RMKGROUP.COM 

United Rehab Holding Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203053  or  SALMAN@PALMCAPITAL.BH 

JAMAL HOSSAIN  CONSTRUCTIONS AND TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36968234  or  jamal71hossain71@gmail.com 

AXTELLA TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35924542  or  ASHUKKUR@GMAIL.COM 

GOWAID INTERNATIONAL USA Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 13105321  or  NAGEH_72@YAHOO.COM 

MUHAMMAD ZUBAIR WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35933065  or  MUHMMADZUBIR844@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

BAJWA DECORATION SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  ANWARCERGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM 

SAYED WALI FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33729272  or  SAYEDWALI55@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330326  or  AWAISCH3333@HOTMAIL.COM 

WANIYA AND DANIYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33654978  or  HANISTARBH@GMAIL.COM 

PROFIT SPORT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33465887  or  ASHOURASSEM@YAHOO.COM 

WOODEN LUXURY HOME FURNITURE AND SOFAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

R H W INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

LULWA COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39465687  or  HOUSEOFCARPET@HOTMAIL.COM 

Z R R CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39025409  or  ZRRCONSTRUCTWLL@GMAIL.COM 

SIALKOT BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17443793  or  INSPIREDHAMAD@GMAIL.COM 

SIALKOT BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17443793  or  INSPIREDHAMAD@GMAIL.COM 

HAFIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33828997  or  RASHIDTUFAIL005@GMAIL.COM 

FAROUK HWAIDY ALNAJEM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

HONG KONG CHINESE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17728700  or  oliremi@batelco.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

ADEL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39110220  or  KH.FAKHROO77717@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 
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الرفاع - اتحاد الطاولة

إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــرأســــت  ــ ت
الطاولة  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 
الــشــيــخــة حــيــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز 
الوطني  منتخبنا  وفــد  خليفة،  آل 
للرجال الذي سيشارك في البطولة 
التي  الطاولة  لكرة   25 اآلسيوية 
من  الفترة  خالل  قطر  في  ستقام 
28 سبتمبر الحالي حتى 5 أكتوبر 
المقبل والمؤهلة لبطولة العالم في 
الوفد  المقبل. ويضم  العام  الصين 
المادح  علي  االتــحــاد  رئيس  نائب 
والمدرب ديجان والالعبين محمد 
عباس وراشد سند وسلمان محمد.
وأعــــربــــت الــشــيــخــة حـــيـــاة بــنــت 
تقديرها  عن  خليفة  آل  عبدالعزيز 
الملك  جاللة  ممثل  مــن  لالهتمام 

لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة 
ومتابعة  ودعـــم  خليفة،  آل  حمد 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل 
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ ــيــفــة  خــل
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ــعــامــة لــلــريــاضــة  رئــيــس الــهــيــئــة ال
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
ــا عـــلـــى دعـــم  ــمـ وحـــــــرص ســـمـــوهـ
وتمنت  الــبــحــريــنــيــة.  الــمــشــاركــات 
آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة 
خليفة كل التوفيق والنجاح لبعثة 
أن  مبينة  البطولة،  في  المنتخب 
لخوض  جــاهــزون  الالعبين  جميع 
والتطلعات  اآلسيوي  االستحقاق 

لتحقيق أفضل النتائج.
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ــد بـــن حمد ــال ــشــيــخ خ تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات ســمــو ال

عسكر يطمئن على النجمة في “سوبر اليد”

تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
ــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة سمو  الــلــجــنــة األول
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
والمنتخبات  الفرق  بمتابعة  الخاصة 
الخارجية،  المشاركات  فــي  الوطنية 
تواصل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
ــلــريــاضــة عــبــدالــرحــمــن عــســكــر، عبر  ل
األول  الفريق  وفد  مع  هاتفي،  اتصال 
ــنــادي الــنــجــمــة، الــمــوجــود  لــكــرة الــيــد ب
اإلمــارات  بدول  الشارقة  بإمارة  حاليا 
للمشاركة  الشقيقة،  المتحدة  العربية 
اإلماراتي  البحريني  السوبر  لقاء  في 
صالة  على  )السبت(  أمس  جرى  الــذي 

نادي الشارقة. 
 

نــقــل الرئيس  ــدايــة االتـــصـــال  ب  وفـــي 
خالد  الشيخ  سمو  تحيات  التنفيذي 

بن حمد آل خليفة إلى فريق النجمة، 
كرة  لممثل  التوفيق  سموه  وتمنيات 
المواجهة  هـــذه  فــي  البحرينية  الــيــد 
عسكر  ــد  وأكـ اإلمــاراتــيــة.  البحرينية 

خالل اتصاله بالوفد النجماوي، حرص 
واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة في دعم الفريق وتوفير جميع 
الصورة  تقديم  أجل  من  االحتياجات 

المشرفة في هذه المباراة.
 واطمئن عسكر على تحضيرات فريق 
يمتلك  ــفــريــق  ال أن  مـــؤكـــدا  الــنــجــمــة، 
مشرف  بشكل  الــظــهــور  عــلــى  الــقــدرة 
مضيفا  الكبيرة،  المستويات  وتقديم 
قادرة  مميزة  عناصر  لديه  الفريق  أن 
في  يسهم  الــذي  بالشكل  الظهور  على 
اإليجابية،  للنتيجة  الــفــريــق  تحقيق 
للكتيبة  والنجاح  التوفيق  كل  متمنيا 

النجماوية.
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عبدالرحمن عسكرسمو الشيخ خالد بن حمد

الهيئة تسعى لوضع السياحة الرياضية في مقدمة أولوياتها

قائدي: الترويج لمملكة البحرين

البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
قــائــدي،  نــاصــر  والــمــعــارض  للسياحة 
الــســيــاحــة  بتنشيط  الــهــيــئــة  اهــتــمــام 
بما  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــريــاضــيــة 
الرياضة  تشهده  الذي  التقدم  يواكب 
ومــا  مــنــشــآتــهــا  بمختلف  الــبــحــريــنــيــة 
يتوافق  بما  اهــتــمــام،  مــن  تستقطبه 
الــتــي يبذلها  الــمــتــمــيــزة  الــجــهــود  مــع 
الــمــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــب  ــائـ ــنـ الـ
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
السياحة  لدعم  خليفة،  آل  حمد  بــن 
مملكة  مــكــانــة  وتـــعـــزيـــز  الــريــاضــيــة 
الستقطاب  رئيسة  كوجهة  البحرين 
القارية  الــبــطــوالت  مختلف  وتنظيم 

ــيــة، بــمــا يــدفــع بــالــجــهــود نحو  ــدول وال
ويساهم  الرياضية  المنظومة  تطوير 
ــادي بــالــمــمــلــكــة.  ــصـ ــتـ ــمــو االقـ ــن ــي ال فـ
السياحة  هيئة  أن  قــائــدي  ــح  وأوضــ
الرياضية  السياحة  وضع  على  تعمل 
الترويج  عند  اعتباراتها  مقدمة  في 

ــي الــبــحــريــن،  ــســيــاحــة عـــمـــومـــا فــ ــل ل
القطاع  منشآت  تشجيع  إلــى  إضافة 
جهود  دعــم  على  الــخــاص  السياحي 
السياحة.  مــن  الــنــوع  لــهــذا  الــتــرويــج 
االقتصاد  وكيل  أشـــادت  جهتها،  مــن 
واالقــتــصــاد  المالية  ــــوزارة  ب الــوطــنــي 

الــوطــنــي آمــنــة الــرمــيــحــي، بــالــعــرض 
الرياضية  بالسياحة  الخاص  المرئي 
المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الرياضية  الــســيــاحــة  أهــمــيــة  مــؤكــدة 
التي تعزز أهداف التنمية المستدامة 
بشكل  تسهم  ــتــي  وال بالمجتمعات، 
االقتصادية  األبعاد  تحقيق  في  كبير 
إذ  والسياحة،  الرياضة  قطاعي  في 
إن السياحة الرياضية تعد من وسائل 
مكانة  من  يعزز  ما  للمملكة،  الترويج 
سياحية  كــوجــهــة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
عالمية والتي من شأنها أن تسهم في 

رفع مستوى النمو االقتصادي.
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آمنة الرميحي ناصر قائدي

سلمـان بـن إبراهيم يستقبل هاشم حيـدر
ــة ــي ــان ــن ــب ــل ــور الـــمـــتـــنـــامـــي لـــكـــرة الــــقــــدم ال ــطـ ــتـ ــالـ أشــــــاد بـ

اســتقبل رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم النائب األول لرئيس 
االتحــاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة، 
أمــس، رئيــس االتحــاد اللبنانــي لكرة القدم هاشــم حيدر؛ بمناســبة 

زيارته الحالية إلى مملكة البحرين. 

إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  ورحــب 
حــيــدر,  هــاشــم  بــالــســيــد  خليفة  آل 
ــمــتــنــامــي في  ــتــطــور ال ــال مــشــيــدا ب
مستوى كرة القدم اللبنانية، وخص 
اللبناني  المنتخب  نــجــاح  بــالــذكــر 
آسيا  كــأس  نهائيات  إلــى  بالتأهل 
٢٠٢٣ والدور الحاسم من تصفيات 
إلى  باإلضافة   ،٢٠٢٢ العالم  كــأس 
ــعــهــد بــبــطــولــة كــأس  ــوز نـــــادي ال ــ ف
أن  مبينا   ،٢٠١٩ اآلسيوي  االتحاد 
ــنــجــاحــات تــجــســد الــجــهــود  تــلــك ال
على  القائمون  يبذلها  التي  المثمرة 
اللعبة سواء في اإلتحاد المحلي أو 
األندية في سبيل االرتقاء يمختلف 

في  لبنان  ووضـــع  اللعبة  مــكــونــات 
مــكــانــة مــتــمــيــزة عــلــى الــخــارطــة 

الكروية القارية.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــس االتـ ــ ــيـ ــ واســـــتـــــعـــــرض رئـ
اللقاء  خــالل  القدم  لكرة  اآلســيــوي 
لالتحاد  العام  األمين  حضره  الــذي 
الخطط  الــشــحــف  الــلــبــنــانــي جــهــاد 
الهادفة  القاري  لالتحاد  المستقبلية 
في  المنشود  التطوير  تحقيق  إلــى 
مسيرة الكرة اآلسيوية على جميع 
الــتــعــاون  ــمــســتــويــات، مــبــنــيــا أن  ال
االتحاد  بين  المستمرين  والتنسيق 
اآلسيوي وبقية االتحادات الوطنية 
إلى  الوصول  أدوات  أهــم  يعتبران 

على  اللعبة  فــي  الــمــرجــوة  التنمية 
الساحة القارية.

إبراهيم  بن  الشيخ سلمان  واستمع 
من  مــوجــز  عـــرض  إلـــى  خليفة  آل 
حيدر بشأن خطط وبرامج االتحاد 
بما  منوها  المقبلة  للمرحلة  اللبناني 
تحمله من رؤية مستقبلية متميزة 

للنهوض بمسيرة اللعبة في البالد.
مــن جــانــبــه، أعـــرب رئــيــس االتــحــاد 
الشيخ  لجهود  تقديره  عن  اللبناني 
في  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان 
قــيــادة مــســيــرة االتـــحـــاد اآلســيــوي 
والنماء،  التقدم  نحو  الــقــدم  لــكــرة 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــحـ مـــؤكـــدا حــــرص االتـ
على التفاعل اإليجابي مع مساعي 
االتحاد القاري نحو تحقيق الرفعة 
ــقــدم اآلســيــويــة  واالزدهـــــار لــكــرة ال

على مختلف األصعدة.

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

ــيـــس االتــــحــــاد الـــريـــاضـــي  ــد رئـ ــ أكـ
للجامعات  ــمــدارس  ــل ل الــبــحــريــنــي 
الـــشـــيـــخ صـــقـــر بـــــن ســـلـــمـــان آل 
األول  الــنــائــب  اهــتــمــام  أن  خليفة 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
ــريــاضــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة  وال
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
بن  خــالــد  الشيخ  سمو  البحرينية 
المدارس  برياضة  خليفة  آل  حمد 
تحقيقهم  فــي  ساهم  والجامعات 
المستوى  على  بــارزة  نوعية  لنقلة 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  والــفــنــي  اإلداري 
ــجــازات  إن ــريــاضــة  ال هـــذه  تحقيق 
األصــعــدة.  مختلف  عــلــى  متميزة 
آل  سلمان  بن  الشيخ صقر  وأشــاد 
لسمو  المستقبلية  بالنظرة  خليفة 
الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل خليفة 
مــن أجـــل تــطــويــر قــطــاع الــريــاضــة 
“إن  وقــال  والجامعات،  المدرسية 

الشيخ خالد بن حمد  إصــدار سمو 
مسمى  تــعــديــل  قــــرار  خــلــيــفــة  آل 
ــبــحــريــنــي لــلــجــامــعــات  ــاد ال ــحــ ــ االت
ليصبح االتحاد البحريني للمدارس 
والــجــامــعــات تــمــثــل نــظــرة ثــاقــبــة 
تــســتــشــرف الــمــســتــقــبــل لــلــريــاضــة 
وستمكنها  والجامعات  المدرسية 
اإلداري  المستوى  على  التقدم  من 
ــان الـــمـــواهـــب  ــتــــضــ والـــفـــنـــي واحــ
ــن مــخــتــلــف الــفــئــات  الــريــاضــيــة مـ

العمرية للمدارس والجامعات”.

صقر بن سلمان يشيد بقرار خالد بن حمد

 سلمان بن إبراهيم يتوسط رئيس وأمين عام االتحاد اللبناني

كــوبــا يطيح بمنتخبنـــا الوطني للشـــبـاب
21 تـــــــحـــــــت  الــــــــعــــــــالــــــــم  بـــــــطـــــــولـــــــة  فـــــــــــي 

ألــحــق الــمــنــتــخــب الــكــوبــي الــخــســارة 
للشباب  الــوطــنــي  لمنتخبنا  الــثــالــثــة 
للكرة الطائرة في بطولة العالم تحت 
21 والتي تستضيفها إيطاليا وبلغاريا 
تغلب  بعدما  المقبل  أكتوبر   3 حتى 
الــمــواجــهــة  3/ 1 فـــي  بــنــتــيــجــة  عــلــيــه 
صوفيا  بمدينة  أمــس  جمعتهما  التي 
الجولة  مــنــافــســات  الــبــلــغــاريــة ضــمــن 
التمهيدي ولحساب  الدور  الثالثة من 

المجموعة الثانية.
 25 األول  الــشــوط  فــي  فــاز  منتخبنا 
األشـــواط  فــي  يخسر  أن  قبل   ،19  -
 ،18  -  25  ،20  -  25 المتبقية  الثالثة 
الثالثة  الــخــســارة  ليتلقى   21  -  25
بلغاريا  من  خسر  بعدما  البطولة  في 
التأهل  تذكرة  خطفتا  اللتان  وبولندا 

بينما جاء منتخب كوبا  التالي  للدور 
ثالثا ومنتخبنا رابعا.

الرسمي  الــمــوقــع  ووفــقــا إلحــصــائــيــة 
فإن  الــطــائــرة  للكرة  الــدولــي  لالتحاد 
 36 84 نقطة من بينها  منتخبنا أحرز 
نقطة من الهجوم و7 نقاط من البلوك 
و3 نقاط مــن اإلرســـال واســتــفــاد من 
26 خطأ من الفريق المنافس، ويعتبر 
مسجل  أفــضــل  مصطفى  أمــيــن  سيد 
بعدما  منتخبنا  صــفــوف  فــي  للنقاط 
ــرز 16 نــقــطــة ويــأتــي ثــانــيــا سيد  أحــ

هاشم عيسى بـ 10 نقاط.
ــمــراكــز  ــى ال وســيــلــعــب مــنــتــخــبــنــا عــل
تحقيق  أمل  على  الترتيبية  الشرفية 
وسيكون  البطولة،  في  متقدم  مركز 
الــوفــود على أن  الــيــوم راحــة لجميع 

تنطلق المنافسات غدا اإلثنين.
وفي تصريح مقتضب لليبرو منتخبنا 

بدر محمد ناصر لموقع االتحاد الدولي 
قــال “راضـــون عن أدائــنــا بشكل عام، 
والجهازين  الفريق  العبي  كل  وأشكر 
الفني واإلداري. لقد قدمنا أداء جيدا 

ارتــكــبــنــا  ولــكــنــنــا  األول  الـــشـــوط  فـــي 
وفي  بعد،  فيما  األخــطــاء  من  الكثير 
أحدثت  بسيطة  أخطاء  هناك  النهاية 

الفارق ليفوز المنتخب الكوبي...”.

منتخبنا خسر من كوبا 

صقر بن سلمان

حسن علي

االتحاد البحريني لكرة القدم

ــج الـــجـــولـــة  ــ ــائ ــ ــت ــ أســـــفـــــرت ن
الخامسة لدوري االتحاد لكرة 
الـــصـــاالت لــلــمــوســم الــريــاضــي 
2021 - 2022 عن فوز اتحاد 
ــز شـــبـــاب  ــركــ ــم عـــلـــى مــ ــصــ ــ ال
على  المالكية  نـــادي  أبــوقــوة، 
محمد  شركة  البحرين،  نــادي 
نـــادي  عــلــى  وأوالده  جــــالل 
ــار على  الــمــعــامــيــر، ونــــادي سـ

نادي الحد. 
ــمــبــاراة األولــــى، تمكن   فــي ال

اتحاد الصم من تخطي مركز 
 ،)8-4( بنتيجة  أبوقوة  شباب 
المالكية فوزه  نادي  كما حقق 
البحرين  نادي  بتخطيه  األول 
فريق  وحقق   ،)5-2( بنتيجة 
وأوالده  جــالل  محمد  شــركــة 
فــوًزا سهالً على حساب نادي 
وفي   ،)8-1( بنتيجة  المعامير 
مباراة مثيرة حسم نادي سار 
نــادي الحد وتفوق  لــقــاءه مــع 

عليه بنتيجة )4-3(. 

ختام الجولة 5 لدوري الصاالت

من مباريات الجولة الخامسة



ظفر المحرق ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس جاللة الملك، لكرة القدم 
للموســم الرياضــي 2021 - 2022، وذلــك بعــد اجتيــازه المالكية بـ 3 أهداف 
مقابــل واحــد، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفيــن، الســبت، علــى اســتاد 

مدينة خليفة الرياضية، ضمن ثمن نهائي المسابقة.

ورغـــم انتهاء الشـــوط األول ســـلبيا بين 
الطرفيـــن، إال أن المحـــرق حســـم األمور 
الثانـــي،  الشـــوط  فـــي دقيقتيـــن خـــال 

متتالييـــن  هدفيـــن  بتســـجيله  وذلـــك 
فـــي الدقيقتيـــن 47 و49 عبـــر الاعبيـــن 
المرضـــي،  األردنـــي محمـــود  المحتـــرف 

ومن ثم كرة رأسية لوليد الحيام سكنت 
يســـار حـــارس المالكيـــة محمـــد مرهون. 
وســـجل المحتـــرف الفلســـطيني محمود 
عيد الهـــدف الثالث للمحرق في الدقيقة 
70. وفي الوقت المحتسب بدال للضائع، 
ســـجل العب المالكية ســـيدعلي عيســـى 
هـــدف التقليـــص لفريقـــه. أدار المبـــاراة 
الحكم إســـماعيل حبيب، وعاونه محمد 
جعفـــر وعبدهللا يعقـــوب، والحكم الرابع 

ســـيد عدنان محمـــد. وســـيلعب المحرق 
في الدور المقبل أمام الرفاع.

االســـتاد  علـــى  أقيمـــت  مبـــاراة  وفـــي 
الوطنـــي، قلـــب الخالديـــة النتيجـــة على 
البديـــع، وتمكن من حســـم تأهله بركات 
الترجيح )1-4(، وذلك بعد انتهاء الوقت 
األصلي بالتعادل بهدف للطرفين. وتقدم 
هيريـــدا للبديع في الدقيقة )65(، قبل أن 
يعـــادل إســـماعيل عبداللطيـــف النتيجة 
للخالديـــة )5+90(؛ ليحتكم الطرفان إلى 
ركات الترجيح. وفي ركات الترجيح، 
ســـجل للخالديـــة: ســـيد ضيـــاء ســـعيد، 
إســـماعيل عبداللطيـــف، مهـــدي حميدان 
وأضـــاع:  جونيـــور،  وللبديـــع:  والزار، 
محمـــد النعار وعزيز. أدار المباراة الحكم 
وليـــد محمـــود، وعاونـــه عبـــدهللا صالـــح 
وعبدالرحمـــن الدوســـري، والحكم الرابع 

محمد بونفور.

ختام ثمن النهائي

وتختتـــم األحـــد منافســـات الـــدور ثمـــن 
النهائـــي ألغلى الكـــؤوس بإقامـــة مباراة 
وحيـــدة تجمـــع الحـــد )بقيـــادة المـــدرب 
ســـترة  أمـــام  مبـــارك(  موســـى  الوطنـــي 
)بقيادة المدرب الفرنسي بوزيان(، وذلك 

عند ٦.١٥ مساًء على االستاد الوطني.

فـوز ثالثـي للمحـرق علـى المالكيــة

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات

من مباراة الخالدية والبديع من مباراة المحرق والمالكية

الخالدية 
بالترجيحية يتأهل 
إلى ربع النهائي 

على حساب البديع

الهيئة العامة للرياضة - المركز اإلعالمي

أصـــدر النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، قـــرارا رقـــم “10” 
مجلـــس  تعييـــن  بشـــأن   ،2021 لســـنة 
إدارة مؤقت لمدة عام لنادي ســـباقات 

الحلبة الرياضي والثقافي. 
 وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يعيـــن مجلس 
إدارة مؤقـــت لنـــادي ســـباقات الحلبـــة 
الرياضي والثقافي لمدة عام، برئاســـة 
مـــازن محمد هـــادي الحلـــي، وعضوية 

كل من: 
1 - أحمـــد عبدالرضـــا باقـــر “عضوا”. 2 
- فيصـــل محمد عبدالرحمن الشـــافعي 
“عضـــوا”. 3 - إيـــاد حافـــظ حمد محمد 
المحميـــد “عضـــوا”. 4 - غديـــر محمـــد 
 -  5 “عضـــوا”.  يوســـف  حســـن  جعفـــر 
عبـــدهللا عبدالعزيـــز عبدهللا العباســـي 

“عضوا”. 
المؤقـــت  اإلدارة  مجلـــس  ويدعـــو 
الجمعيـــة العمومية إلـــى اجتماع يعقد 
قبل انتهاء المدة المحددة بشـــهر على 
األقـــل بعـــد موافقـــة الهيئـــة، ويعـــرض 
عليهـــا تقريرًا مفصاً عـــن حالة النادي، 
وتنتخـــب الجمعيـــة العمومية مجلس 
ذاتهـــا،  الجلســـة  فـــي  جديـــدا  إدارة 
وذلـــك بعد اتخاذ اإلجـــراءات الخاصة 
بترشـــيح أعضاء مجلس اإلدارة، وفقًا 
للقانون والائحـــة النموذجية والنظام 

األساسي للنادي المشار إليهما. 
وكلف ســـموه الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر 
بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 
صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، قـــرارا رقم “11” لســـنة 2021، 
إدارة مؤقـــت  بشـــأن تعييـــن مجلـــس 
لمـــدة عـــام لنـــادي البســـيتين الرياضي 

والثقافي.
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يعيـــن مجلس 
إدارة مؤقت لنادي البسيتين الرياضي 
والثقافـــي لمـــدة عـــام، برئاســـة يحيى 
علـــي المجدمـــي، وعضويـــة كل مـــن: 
إحســـان عبدالرحيم العباسي “عضوا”، 
خالـــد جميـــل محمـــد “عضـــوا”، حســـن 
محمـــد حســـن علـــي “عضوا”، يوســـف 
أحمـــد يوســـف “عضوا”، جاســـم محمد 
البـــاز “عضـــوا”، أحمـــد ســـالم المشـــاري 
“عضوا”، غســـان عبدالقـــادر الكوهجي 

الشـــيخ  عبـــدهللا  محمـــد  “عضـــوا”، 
“عضوا”. 

المؤقـــت  اإلدارة  مجلـــس  ويدعـــو 
الجمعيـــة العمومية إلـــى اجتماع يعقد 
قبل انتهاء المدة المحددة بشـــهر على 
األقـــل بعـــد موافقـــة الهيئـــة، ويعـــرض 
عليهـــا تقريرًا مفصاً عـــن حالة النادي، 
وتنتخـــب الجمعيـــة العمومية مجلس 
ذاتهـــا،  الجلســـة  فـــي  جديـــدا  إدارة 
وذلـــك بعد اتخاذ اإلجـــراءات الخاصة 
بترشـــيح أعضاء مجلس اإلدارة، وفقا 
للقانون والائحـــة النموذجية والنظام 

األساسي للنادي المشار إليهما. 
وكلف ســـموه الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر 
بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 
صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. 
وصدر عن ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة قـــرار رقـــم 12 لســـنة 2021 
بشـــأن تعييـــن مجلـــس إدارة لاتحـــاد 

البحريني لكرة الطاولة. 
وجـــاء فـــي القـــرار أنـــه يعيـــن مجلس 
إدارة مؤقـــت لاتحـــاد البحريني لكرة 
الطاولـــة لمـــدة عـــام، ليكـــون برئاســـة 
ســـعادة الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
 -  1 مـــن:  كل  وعضويـــة  خليفـــة،  آل 
علـــي عبـــدهللا علي المـــادح “عضوا”. 2 
- ســـلمان يوســـف ســـلمان يوسف زاير 
“عضوا”. 3 - السيد فيصل سعيد جواد 
حســـين “عضـــوا”. 4 - محمـــد عبـــدهللا 
- عبـــاس   5 ســـعود عبـــدهللا “عضـــوا” 
حميـــد إبراهيـــم محفوظ “عضـــوا” 6 - 
لميـــاء علي إبراهيم ربيعـــة “عضوا”. 7 
- غســـان أحمد خالد عبدهللا المحرقي 

“عضوا”. 
وكلف ســـموه الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر 
بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 
صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مجالس إدارات مؤقتة للحلبة والبسيتين والطاولة معــانــاة منتخــب الطائــرة باليــابــان
اتحاد الطائرة سيتقدم باحتجاج لالتحادين اآلسيوي والياباني
الذوادي: تناقض في اإلجراءات.. وشكرا لسفارة البحرين بطوكيو

حجر واحتجاج رسمي

وكشـــف الذوادي عن عزم االتحاد لرفع احتجاج رسمي 
إلى االتحادين اآلســـيوي والياباني إزاء الصعوبات التي 
تعـــرض لهـــا المنتخب خال المشـــاركة؛ بهدف تســـجيل 
موقـــف رســـمي وعـــدم تكـــرار مثـــل تلـــك اإلجـــراءات 
أن  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  الـــذوادي  وأضـــاف  مســـتقبا. 
المشـــكلة بـــدأت عندما تم حجر خمســـة العبيـــن بفندق 
البطولـــة فـــي غرفهـــم الخاصـــة بحجـــة مخالطتهم أحد 
العبي الكويت المشـــكوك فـــي إصابته بفيروس كورونا، 
ولكـــن التناقـــض الغريب أن الاعبين الخمســـة يرافقون 
باقي زمائهـــم في الحصص التدريبية ويشـــاركون في 
المباريات وال يحجرون إال بالفندق فقط بوجود شرطي 

في ممر الغرف يراقبهم!!
وذكـــر بـــأن الاعبيـــن كانـــوا يخضعـــون للفحـــص يوميا 
وجميـــع النتائج كانت ســـلبية، وبالتالي لم يكن هناك أي 
داع الســـتمرار حجرهم حتـــى نهاية البطولة؛ األمر الذي 
أثر على نفسيتهم بشكل كبير، موضحا “صحيح أن تلك 
اإلجـــراءات ربما تكـــون مطبقة على جميـــع المنتخبات، 
ولكـــن درجة تأثـــر كل منتخب تختلف عن اآلخر، ونحن 
تأثرنـــا بحجـــر 5 مـــن الاعبيـــن المؤثريـــن ومـــن بينهـــم 
الليبرو حســـين سلطان، وهو العب شاب ودرجته تأثره 

بتلك الضغوط الشك أنها أكثر من أي العب آخر..”.

تناقض بتطبيق اإلجراءات

وأضـــاف بأن البطولة كانت تدار من قبل شـــركة خاصة 
وهـــي بمثابـــة اللجنة المنظمـــة دون وجـــود ممثلين من 

االتحاد الياباني يمكـــن التفاهم معهم. أما اللجنة الفنية 
التابعـــة لاتحاد اآلســـيوي، فإنها لم تتمكـــن من التدخل 
بحجـــة أن جميـــع تلك اإلجـــراءات الصحيـــة والقانونية 
تشـــرف عليهـــا وزارتـــا الصحـــة والداخليـــة، وهـــي مـــن 
اختصاصـــات الحكومـــة.  وأوضـــح الـــذوادي أنـــه أثنـــاء 
المغـــادرة إلى مطار اليابان قبل العودة إلى أرض الوطن 
وضـــع الاعبون الخمســـة المحجورين فـــي باص خاص 
لعزلهـــم عنـــا، بينما أجلســـوا معنا 5 العبيـــن من منتخب 

أستراليا رغم أن ذلك قد يلحق بنا العدوى!!

تغذية سيئة

وأشـــار إلـــى أن الاعبيـــن عانوا مـــن التغذيـــة، حيث إن 
وجبـــة اإلفطار كانت جيدة بالفندق، ولكن وجبتا الغذاء 
والعشـــاء لـــم تكـــن جيـــدة ولم تكـــن تعد وفـــق الطريقة 
اإلســـامية “الذبـــح الحـــال” بوجـــود لحـــم الخنزير وما 
شابه ذلك؛ األمر الذي أثر على الاعبين كثيرا لحاجتهم 
إلـــى البروتينـــات، وقد تمـــت مصادرة جميـــع المأكوالت 
التي جلبها االتحاد والاعبون في المطار، مشـــيدا بدور 
ســـفارة مملكة البحرين التي وفـــرت لاعبين العديد من 

الوجبات الحال.

التعايش مع الظروف

وأوضـــح الـــذوادي أن البعثـــة البحرينيـــة حرصت على 
التعايـــش مـــع جميـــع تلـــك الظـــروف الصعبـــة وتحمـــل 
المعانـــاة وعـــدم التســـبب بأي مشـــكلة؛ إلظهـــار الصورة 
الطيبـــة عـــن مملكـــة البحريـــن بلـــد التســـامح والطيبـــة 

والمحبـــة، رغـــم أن اللجنـــة المنظمـــة لـــم تكـــون مرنـــة 
بالصـــورة الكافيـــة لتجعـــل الوفد يتمكن من اســـتيعاب 
إجراءاتهـــم، كمـــا عبر عن ارتياحه من تعـــاون الاعبين 
وكافـــة أفـــراد الوفـــد، وهو مـــا أدى عدم إصابـــة أي فرد 
الوطـــن  إلـــى أرض  الجميـــع  ليعـــود  بالفيـــروس  منهـــم 
ســـالمين. وأشـــاد الـــذوادي بوقفـــة مســـؤولي االتحـــاد 
وفـــي مقدمتهـــم الرئيـــس الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفة ونائب الرئيس جهاد خلفان وأمين الســـر فراس 
الحلواجي على متابعتهم المســـتمرة للوفد واالطمئنان 

على الاعبين من خال االتصاالت اليومية.
وتقدم الذوادي بالشكر الجزيل لسفارة مملكة البحرين 
في إندونيســـيا وعلى رأســـها الســـفير أحمد الدوســـري 
علـــى ما قدمته مـــن دعم ومســـاندة ومتابعة مســـتمرة 
للوفـــد وتذليـــل العديـــد مـــن الصعوبات، منوهـــا بجهود 
مدير المنتخب علي السيد والجهازين الفني واإلداري.

وبالعـــودة إلـــى النواحـــي الفنيـــة، أوضـــح الـــذوادي أنـــه 
كان باإلمـــكان أفضـــل ممـــا كان فـــي البطولـــة، حيث إن 
المنتخب كان يستطيع تحقيق المركز الثامن بعد األداء 
القـــوي الـــذي قدمه أمـــام اليابان فـــي المواجهـــة الثانية 
بـــدور المجموعـــات، ولكـــن اإلرهـــاق والتعـــب فـــي هـــذا 
اللقـــاء انعكـــس عليه ســـلبا في اليـــوم الثانـــي أمام قطر 
التي تأهلت برفقة اليابان لدور الثمانية، مشـــيرا إلى أن 
المشـــاركة فـــي البطولة يعتبـــر أمرا إيجابيـــا بعد دخول 
منتخبنـــا فـــي التصنيف، كمـــا أن حلوله بالمركز العاشـــر 
ربما يؤهله للمشـــاركة المباشرة في النهائيات اآلسيوية 

دون تصفيات.

حسين سلطان في إحدى مباريات المنتخب

 حياة بنت عبدالعزيزمحمد الذوادي

رجال األحمر تعرضوا لظروف صعبة في البطولة اآلسيوية من لقاء منتخبنا وقطر بالبطولة اآلسيوية

حسن علي

قــال محمــد الــذوادي عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحريني للكــرة الطائرة رئيس وفد منتخبنا الوطني األول في كأس آســيا 
للرجال التي اختتمت أخيرا في اليابان إن منتخبنا كان بإمكانه تحقيق مركز أفضل من العاشر آسيويا لوال الظروف الصعبة 
التــي مــر بهــا فــي اليابــان، وفي مقدمتها اإلجــراءات الصعبة التي تعرض لهــا 5 من العبينا المؤثرين بعــد حجرهم معظم أيام 

البطولة.

أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري
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أحمد مهدي

تصوير: رسول الحجيري
حجز األهلي موقعه في ربع نهائي كأس جالة الملك لكرة القدم 
للموســـم الرياضـــي ٢٠٢١ -  ٢٠٢٢، وذلك بعـــد فوزه على االتفاق 
بــــ 4 أهـــداف دون مقابـــل، فـــي المباراة التـــي جمعـــت الطرفين، 
الســـبت، على اســـتاد مدينـــة خليفة الرياضية، ضمـــن ثمن نهائي 
أغلـــى الكـــؤوس. وتمكـــن األهاويـــون مـــن إنهاء الشـــوط األول 
متقدمين بهدف حمل إمضاء الاعب الشـــاب سيد مهدي شرف 
فـــي الدقيقـــة )٤٥+٣(. وفي الشـــوط الثاني، لعب عيســـى غالب 
كرة عرضية متقنة تابعها البديل عبدهللا البحراني بنجاح برأسه 
على يمين الحارس ماريو وصوال للدقيقة )٧٠(. وسجل إبراهيم 
أحمد حبيب الهدف الثالث لألهلي عند الدقيقة )٧٩(، فيما سجل 

باقر العصفور الهدف الرابع عند الدقيقة )٨٣(.

أدار المباراة الطاقم التحكيمي المكون من حكم الســـاحة محمد 
خالـــد، وعاونـــه فيصل علـــوي ومحمـــود الديري، والحكـــم الرابع 
خليل فارس. وسيلتقي األهلي مع النجمة في الدور ربع النهائي.

فرحة أهالوية بأحد األهداف

ــك ــل ــم ــة ال ــ ــال ــ ــي كــــــأس ج ــائـ ــهـ ــن نـ ــمـ فــــي ثـ

األهلي يعبر االتفاق بثالثية

االتحاد البحريني لكرة القدم

اســـتقبل األميـــن العام لاتحـــاد البحريني لكرة القـــدم إبراهيم 
البوعينيـــن، الحكم الدولـــي المونديالي المتقاعد جاســـم مندي 
ومستشـــار لجنة الحكام باالتحـــاد البحريني لكرة القدم الحكم 
الدولـــي المتقاعد عبدالرحمن عبدالخالـــق، واللذين قاما بزيارة 

لمقر االتحاد.
 وخـــال الزيارة، اطلع جاســـم مندي وعبدالرحمـــن عبدالخالق 
علـــى معـــرض نجـــوم الكـــرة البحرينية، والـــذي ينـــوي االتحاد 
إشـــهاره رســـمًيا خال الفتـــرة المقبلة بعد انتهـــاء األعمال منه، 
إذ أكـــد األمين العام لاتحـــاد البحريني لكرة القـــدم البوعينين 
أن إنشـــاء معـــرض نجوم الكرة البحرينية جـــاء بتوجيهات من 
رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، تعبيًرا عن شـــكر وتقدير 

األسرة الرياضية لنجوم الكرة، وما ساهموا به من عطاء للكرة 
البحرينية على امتداد تاريخها.

 وأبـــدى مندي وعبدالخالق إعجابهما الكبير بما يضمه المعرض 
من أقسام متكاملة تشمل نجوم منظومة كرة القدم البحرينية 
من أعضاء مجلس إدارة والعبين وإداريين وحكام ومقتنيات.

بفكرته وأشادا  البحرينية  الكرة  نجوم  معرض  على  اطلعا 

البوعينين يستقبل مندي وعبدالخالق

البوعينين يستقبل مندي وعبدالخالق في معرض نجوم الكرة البحرينية
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انضمت الفنانة بشــرى لتكون ضمن فريق بطالت مسلسل 
“زي القمر” الذي ينتمي لنوعية الحكايات المنفصلة باســم 
عمل واحد، إذ تقوم ببطولة حكاية “مش مبســوطة” تحت 

إدارة المخرجة شيرين عادل.
وبدأت بشرى تصوير حلقات المسلسل بالفعل، لكنها طلبت 

من مخرجته سرعة إنهاء مشاهدها بسبب ارتباطها بتحضيرات 
مهرجان الجونة التي تشــارك فــي إدارته، إذ يفترض أن تســافر للجونة خالل األيام 

المقبلة لمتابعة عدد من التحضيرات الخاصة بالدورة الجديدة من المهرجان.

تشارك شيرين رضا في بطولة مسلسل “60 دقيقة”، حيث 
يتألف المسلســل مــن 9 حلقات وتــدور أحداثه في إطار 
من اإلثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور 
محامية. ويشــارك مع شــيرين البطولة ياسمين رئيس، 

سوســن بــدر، الممثل الســوري محمود نصــر والممثلة 
الســعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيســة في الدراما 

المصريــة، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشــام عبية، وإلى جانب 
“60 دقيقة”، تشارك شيرين في بطولة 3 أفالم جديدة يتم تصويرها حاليًا. 

قرر صناع فيلم “ســاعة شيطان” بطولة باســم سمرة، تغيير 
اسمه ليصبح “لعبة شــيطان” وذلك تمهيًدا لطرحه في دور 
العرض خالل شــهر أكتوبر المقبل، حيث انتهى المخرج من 
عمليات المونتاج والمكساج ومن المقرر بدء عمليات الدعاية 

نهاية الشهر الجارى واإلعالن عن موعد المحدد لعرضه.
فيلم “لعبة شــيطان” بطولة باسم ســمرة، محمد عز، مصطفى 

أبو سريع، مي القاضي، إسالم إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صالح، منى ممدوح، منة 
بدر تيسير، ومن إخراج إبرام نشأت. 

“لعبة شيطان” في أكتوبرشيرين رضا لبطولة “60 دقيقة”بشرى في “زي القمر”
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أكدت النجمة الفرنسية 
ماريون كوتيار أن 

نقطة التحول في 
حياتها المهنية 

كانت حصولها على 
األوسكار الذي فازت 

به عن تجسيد 
شخصة “إديث 

بياف” في 
الفيلم الشهير 

 La Vie en“
Rose”، مؤكدة 
أن “األوسكار 

شّرع األبواب 
أمام سينما 

أكثر عالمية“.

tariq_albahhar

دعوة مفتوحة لمحبي سلمان زيمان للمشاركة بمعزوفة موسيقية وأغنية

ختام مهرجان الدراجات النارية في اإلمارات العربية المتحدة

لم  جديد  وشكل  جميلة  لفتة  فــي 
أطلقت  الفنية،  الساحة  عليه  تعتد 
فــرقــة الــبــحــريــن لــلــمــوســيــقــى عبر 
حسابها “باالنستقرام”، مبادرة وفاء 
للفنان الراحل الكبير سلمان زيمان 
رحمه هللا، وذلك تزامنا مع الحفل 
الفرقة  ستحييه  الــذي  الموسيقى 
ضمن  المقبل  أكتوبر   9-10 يومي 
الدولي  البحرين  مهرجان  فعاليات 
الثالثين،  نسخته  فــي  للموسيقى 
والمبادرة عبارة عن دعوة مفتوحة 
زيــمــان  ســلــمــان  ومــحــبــي  للجمهور 
أو  موسيقية،  بمعزوفة  للمشاركة 
دقيقة  يتجاوز  ال  فيديو  أو  أغنية، 
يتعلق  فــنــي  عــمــل  أي  أو  ــدة،  ــ واحـ
بــالــفــنــان الـــراحـــل، عــلــى الــواتــســاب 
الفرقة  تقوم  وســوف   34360920
فــي حسابها  الــمــشــاركــات  بــعــرض 
“باالنستقرام” بتاريخ 6 أكتوبر، أي 

قبل ثالثة أيام من الحفل.

قامة فنية كبيرة

القائمين  الــمــبــادرة أكــد  وعــن هــذه 
ــة الــبــحــريــن  ــرقــ ــاب فــ ــســ ــى حــ ــلـ عـ
الــفــنــان  أن  ــبـــالد”  “الـ لـــ  للموسيقى 
سلمان زيمان رحمه هللا قامة فنية 
والمحبين  العشاق  من  ولــه  كبيرة 
البحرين  مملكة  في  ســواء  الكثير، 
الجميع  مـــن  وودنـــــا  خــارجــهــا،  أو 
التي  المناسبة  بالطريقة  المشاركة 
والــوفــاء  الحب  عــن  وتعكس  تعبر 
ــذي  ــــذي يــكــنــه الــجــمــيــع لــلــفــنــان ال ال
أســعــدنــا وأمــتــعــنــا بصوته  لــطــالــمــا 

ولونه الغنائي المتميز.

يذكر أن فرقة البحرين للموسيقى 
ــاد زيــمــان،  ــ بــقــيــادة الــمــايــســتــرو زي

أعمال  عشرة  الحفل  في  ستقدم  
من أشهر أغانيه. 

لــفــيــلــم  ــان  ــرجـ ــهـ مـ أول  ــرا  ــؤخــ مــ أقـــيـــم 
العربية  اإلمــارات  في  النارية  الدراجات 
وتــم عــرض ثالثين  دبــي،  فــي  المتحدة 
والوثائقية  القصيرة  األفــالم  من  فيلمًا 
ــدار  عـــلـــى الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مــ
الجميع  ”يستكشف  بعنوان  أيــام  ثالثة 
الذين  أولــئــك  روح  الخاصة  بطريقتهم 
ــي الـــدراجـــات  ــبـ يــشــكــلــون مــجــتــمــع راكـ
السينمائي  الــمــخــرج  وعـــرض  ــاريــة“  ــن ال
 Why We“ ــو  فــوســل مــايــكــل  الــمــحــلــي 

الفرسان  عــن  قصير  فيلم  وهــو   ،”Ride
في الصحراء.

يـــقـــول إيـــــان كـــارلـــيـــس الـــمـــســـؤول عن 
اإلخباري:   euronews لموقع  المهرجان 

الكثير  هــنــاك  تتخيل،  أن  يمكنك  “كــمــا 
ــات الــنــاريــة.  ــدراجـ ــالم حـــول الـ مــن األفــ
الجزء  كان  باالختيار،  قمنا  عندما  لذلك 

األصعب: ماذا نختار وماذا نترك“. 

من  للعديد  بالنسبة  أنــه  “أعــتــقــد  وقـــال 
الدراجات،  يقودوا  لم  الذين  األشخاص 
كانوا  إذا  أيــضــًا،  أســاســي  اإلنـــاث بشكل 
يعتقدون أن قبادة الدراجات ليس لهم، 
مشاهدته.  يجب  الــذي  الفيلم  هو  فهذا 
ــه قــصــيــر جــــدًا وســـريـــع وفــــي صلب  ــ إن

الموضوع. إنه ممتع للغاية”.
المهرجان في  الثانية من  النسخة  تأمل 
ــعــام، وقــد تم  الــبــنــاء على نــجــاح هــذا ال

تحديد موعدها في فبراير 2022.

نيللي  المصرية  الممثلة  تستعد 
بــعــد أيـــام الــعــســل لــلــعــودة إلــى 
ــعــمــل، مـــؤكـــدة فـــي تــصــريــح  ال
تلفزيوني أن الزواج لن يجعلها 
تــغــيــب عــن جــمــهــورهــا كــمــا لن 
ــام عــمــلــهــا، بل  يــكــون عــقــبــة أمــ
فنيا  نشاطا  تعيش  أنها  أكــدت 

مكثفا في هذه الفترة.
في  تــشــارك  إنها  نيللي  وقــالــت 
أكـــثـــر مـــن عـــمـــل، أولـــهـــا فيلم 
“الـــســـرب” مـــع مــحــمــد مــمــدوح 
الخولي  وقصي  السقا  وأحمد 
الفنانين،  من  كبيرة  ومجموعة 
وإخراج نادر جالل، والذي تظهر 
فيه رهينة ضمن مجموعة من 
ويتناول  المخطوفات.  النساء 
الجوية  الضربة  “السرب”  فيلم 
ليبيا  فــي  الجيش  نفذها  التي 
ــفــنــان  ضـــد داعـــش، يـــجـــســـد ال
إرهــابــي  دور  مـــمـــدوح  مــحــمــد 

السقا  أمام  في مواجهة عنيفة 
الرهينات،  إنقاذ  يحاول  الــذي 
ــداث فــي إطــار  ــ وتــتــوالــى األحـ
مــشــوق، حــيــث يــواصــل فريق 
ــي أمــاكــن  ــتــصــويــر فـ ــعــمــل ال ال

متفرقة.
وتــســتــعــد الــمــمــثــلــة الــمــصــريــة 
وستبدأ  وش”   100 “بــــ  لفيلم 
كتابة  تنتهي  حالما  تــصــويــره 
ــو اســتــكــمــال  الــســيــنــاريــو، وهــ
لــنــجــاح الــمــســلــســل. كــمــا تظهر 
ــلــي كـــريـــم ضــيــفــة شـــرف  ــيــل ن
إبــلــيــس” -  فــي مسلسل “وعـــد 
عمرو  النجم  بطولة  مــن  وهــو 
ــوســــف- حـــيـــث انـــتـــهـــت مــن  ــ ي
تصوير حلقة ضمن أحداثه في 
ــديــكــورات. وبــاإلضــافــة  أحــد ال
إلى هذه األعمال تشارك نيللي 
ــجــزء الــثــانــي من  كــريــم فــي ال

فيلم “كازابالنكا”.

جديد الممثلة المصرية نيللي بعد شهر العسل

منصور  المبدع  البحريني  الفنان  بــرع 
”الــتــرنــد“ كف  المسلسل  فــي  ــجــداوي  ال
على  بنجاح  حاليا  يبث  الــذي  ودفــوف 
أن  بعد  بي سي  وام  بي  اي  شاهد في 
بظهوره  والنجومية  االنــتــبــاه  كــل  أخــذ 
ومن  غريبة  بشخصية  المسلسل  فــي 
ألسباب خاصة سوف  يذكر  اســم  دون 
مع  نكتشفها 
األحــــداث 
كـــــــمـــــــا 
قــــال 

الفنان المبدع في تصريح خاص للبالد.
ــي الــحــقــيــقــة ال  ــال الــــجــــداوي: ” فـ ــ وقـ
لكم كثيرا عن دوري  أبوح  أستطيع أن 
الــمــســلــســل بــســبــب أن األحـــــداث  ــي  فـ
المزيد  الكتشاف  حاليا  ويعرض  قائمة 
وصلت  التي  الحالة  لكن  ــرار،  األسـ من 
تقدمها  التي  الرئيسة  الشخصية  إليها 
الــقــديــرة هـــدى حــســيــن ”ســلــيــمــة“ هي 
العديد  وبعد  الظاهر،  من  أكثر  مرضية 
الــتــي مــرت بها ظهرت  مــن الــصــدمــات 
ستكتشفون  كشخصية  حياتها  في  أنا 
أسرارها مع متابعتكم للحلقات المقبلة، 
والتي ظهرت بعد تراكم الهموم عليها، 
الكثير  ــمــشــاهــدون  ال سيكتشف  لــكــن 
مــن األشـــيـــاء الــمــفــاجــأة والــصــعــبــة في 

شخصيتي بالمسلسل“.
الجمهور  أن  الجداوي  منصور  وأضاف 
األســرار  من  العديد  مع  موعد  على 
التي تتمازج بين الرعب والحزن 
العميق، خصوصا بعد أن تركت 
هذه الشخصية المسالمة وسط 

همومها لوحدها، فتشكلت وظهرت لها 
األزمها وأحيانا أقودها“.

وعن مشاركته في العمل قال بأنه سعيد 
بتردد اسمه عند الناس عندما يذكرون 
اسمه ”صنقيمة“ بدل الشخصية المرعبة 
تــقــدم مــن دون اســم حتى اآلن،  الــتــي 
وهذا ما يسعده جدا والحمدلله، وقال: 
الناس بمناداة  ”إنه أمر جميل أن يقوم 
بسبب  الشخصي  بــاســمــي  الشخصية 
األحــداث  فــي  تظهر  ال  أنها  ذكــرت  كما 
باسم معين، وهذه الشخصية هي حالة 
ردود  وعــن  مــعــا“،  سنكتشفها  مرضية 
وللمسلسل،  لــه  الكبير  والنجاح  الفعل 

بهذا  للجميع  جــدا  سعيد  ”بالطبع  قــال: 
ــأنـــي كنت  ــرف لــكــم بـ ــ ــت ــاح، واعــ ــجـ ــنـ الـ
الشخصية  هذه  تقديم  من  جدا  خائف 
قد  المشاهدين  أن  بسبب  ”الــمــرعــبــة“؛ 
الكوميدية  األدوار  فــي  عــلــيَّ  اعــتــادوا 
وليس بهذا الشكل، لكن كان لدي رغبة 
المخرجين  وكذلك  للجمهور  أثبت  أن 
أنني قادر على تقديم هذه النوعية من 
األدوار التي ال تعتمد على حوار طويل 
في دور محوري، وانصدمت من تشجيع 
الناس لي والحمد لله، وأصبحت ”ترند“ 
ــســوشــال مــيــديــا؛  فـــي جــمــيــع مـــواقـــع ال
وتخاف  تتعاطف  التي  الحاالت  بسبب 

وتـــحـــب شــخــصــيــتــي فـــي الــمــســلــســل“.  
وأكد منصور أن المشاهدين يكتشفون 
الغامضة  الشخصية  هــذه  عــن  الــمــزيــد 
الحلقات  فــي  يقدمها  الــتــي  والــمــرعــبــة 
بدل  معها  يتعاطفون  وســوف  المقبلة 

الخوف منها“.
الجداوي  منصور  المبدع  الفنان  وشكر 
للفنانين  دعــمــهــا  عــلــى  ــبــالد  ال صحيفة 
أن يوصل  يريد  إنه  البحرينيين، وقال 
رســـالـــة عــبــرهــا لــكــل مـــن يـــرى الــفــنــان 
أو  اإلبــداع  قــادر على  البحريني غير 
في  تقديمه  يستطيع  ما  كل  تقديم 

مجددا  التفكير  يعيد  أن  مجاله، 
ــلـــت هــذه  ويـــــرى إلــــى أيــــن وصـ
المبدعة،  البحرينية  الــطــاقــات 
ــن تــفــانــيــه لـــرفـــع اســم  وعـــبـــر عـ
ــي أعــلــى  ــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ مــمــل
والتلفزيونية،  الفنية  المجاالت 
وقال: ”على المسؤولين عن الفن 
المبدعين  بيد  األخـــذ  واإلعــــالم 
البحرينيين في جميع المجاالت، 

فالبحرين غنية بشبابها المبدع وكل ما 
يسأل عنه ويريده.

 “صنقيمة“: الجميع ينتظر شخصيتي المرعبة في “كف  ودفوف”
بـــاده  اســـم  يرفـــع  الـــذي  االنجـــاز  لتحقيـــق  والدعـــم  للتشـــجيع  يحتـــاج  الفنـــان 

طارق البحار

محرر مسافات

ولد الفنان سلمان زيمان في 14 أغسطس 1954، وترعرع في حي شعبي بالمحرق، في فريج علي راشد فخرو بالمحرق  «
الجنوبي المالصق لفريج بن هندي، وأطلق على هذا الفريج بعد ذلك فريج الحريجة.

قّدم الكثير من األغنيات المشهورة، وغنى لمشاهير الشعراء العرب. ومن أشهر أغنياته “يا مقلة عيني” و”هيفاء”  «
و”الطائر الهيمان” و”أم الجدائل” و”أبو الفعايل” و»ذكريات/ ولي في ربوع الشمال«، وأسهم الراحل في تأسيس فرقة 

أجراس، التي حققت انتشارا في منطقة الخليج والشام وفي عموم الوطن العربي، حيث انبرت في تقديم جملة من 
األعمال ذات القيمة والبصمة الفنية. رحل ”أبوسالم” في 2020 بعد صراع مع مرض اللوكيميا، تاركًا إرثًا فنيًا متنوعًا.

بروفايل
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“فخر المملكة” مكان مثير لجميع أفراد األسرة للتسوق
تســتطيع أن تختبر الفرق وأســلوب الحياة واالســتمتاع بالتسوق بشكل لم 
يســبق لــه مثيــل في مركــز فخــر المملكة. وواحد من أفضل األشــياء بشــأن 
العــودة إلــى المدرســة هــو اختيــار القرطاســية الجديــدة تماًمــا للتباهي بها 
لــدى أصدقائــك، مــن حقائــب األقــام إلى حقائــب الغداء وزجاجــات المياه 
واألقــام والدفاتــر وحقائــب الظهــر، لدينــا كل ما يحتاجه أطفالــك ليكونوا 

جاهزين للفصول الدراسية في اليوم األول من المدرسة.  

 كـــن منظًمـــا قبـــل الفصـــل الدراســـي 
اتجاهـــات  أحـــدث  مـــع  الجديـــد 
القرطاســـية وأساســـيات العـــودة إلى 
الجميـــع.  ســـيحبها  التـــي  المدرســـة 
باإلضافـــة إلـــى أفضـــل المســـتلزمات 
جميـــع  أيًضـــا  نوّفـــر  التعليميـــة، 
األساسيات - من القرطاسية واآلالت 
الحاســـبة وكتـــب األنشـــطة والملفات 
وغيـــر ذلـــك الكثيـــر. ضع عالمـــة على 
قائمة مراجعـــة العودة إلى المدرســـة 

 Kingdom Pride Center W.L.L في
اللتقـــاط كل مـــا تحتاجـــه عندما تبدأ 

من جديد في المدرسة.
ألعاب حائزة على جوائز

 Offset و   Genius Boxes ألعـــاب 
Media الكنديـــة باإلضافة إلى ألعاب 
جائـــزة  علـــى  الحائـــزة   Smartivity
STEM والتـــي تم إدراجهـــا أيًضا في 
قائمـــة أفضـــل 10 ألعاب للعـــام 2020 

.Time لمجلة

وســـهل  جيـــًدا  منّظـــم  قســـم  لديهـــم 
البحـــث عـــن كل شـــيء. ســـواء أكنت 
 Crayola Art Supplies تبحـــث عـــن
الجديـــدة  المطبـــخ  وأكسســـوارات 
وصناديق الهدايـــا الفاخرة، تحصلون 
واحـــد  ســـقف  تحـــت  جميًعـــا  عليهـــا 
بســـعر معقـــول تماًمـــا. باإلضافـــة إلى 
ذلـــك، ال يمكنـــك مطلًقا تفويت قســـم 
الرياضـــة الخاص الذي يضم ملحقات 
Speed Up الرياضيـــة وكـــرة الســـلة 

وكرة القدم والكرة الطائرة ومضارب 
الكريكيـــت ومعدات الصالة الرياضية 
ذات العالمـــات التجاريـــة. مركز فخر 
المملكـــة يســـمح للبائعيـــن المحلييـــن 
دون  منتجاتهـــم  بعـــرض  والفنانيـــن 
والمســـاعدة  إضافيـــة،  تكاليـــف  أي 
فـــي دعـــم المواهـــب والحـــرف الفنية 
أفضـــل  علـــى  ويحصلـــون  المحليـــة. 
الشـــركات  مـــن  مباشـــرة  الصفقـــات 
المصنعـــة لضمان القـــدرة على تحمل 
التكاليـــف للجميـــع. وإذا لـــم تكـــن قد 
Nutritional Em-  جربـــت بســـكويت

 Creme مـــن  الشـــهير   mer Wheat
De Fiesta، فـــال يمكنـــك تفويته على 
اإلطالق. هذا ليس كل شيء، فلديهم 
األدوات  مـــن  للجميـــع.  شـــيء  ـــا  حقًّ
النظـــارات  مـــع  الجديـــدة  المنزليـــة 

الفاخـــرة إلى ديكور الحفالت، وفرش 
المصنوعـــة  المســـتدامة  األســـنان 
مـــن الخيـــزران، وحتـــى الضروريـــات 
المكتبيـــة. لديهـــم مجموعـــة متنوعة 
مـــن المنتجـــات لالختيـــار مـــن بينهـــا. 
عذر مثالي للذهاب في جولة تسوق. 
ونعـــم، حتـــى أنهم يقومـــون بزخارف 

بالـــون متقنـــة مـــع خصـــم 20 % على 
بالحجـــز  قمـــت  إذا  الحفـــالت  لـــوازم 
معهـــم. ولديهم عـــروض مثيرة طوال 
العـــام، ولديهم أيًضا خدمات توصيل، 
فمـــاذا تنتظـــر؟ فقـــط WhatsApp لنا 
- 35005767 واحصـــل علـــى كل مـــا 

تحتاجه عند باب منزلك.

المنامة - مركز فخر المملكة

يسمح للبائعين 
المحليين والفنانين 

بعرض منتجاتهم 
دون تكاليف إضافية

هبة محسن
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شـــارك مجمع دلمونيا وبالشراكة مع 
العربيـــة  المملكـــة  العقاريـــة،  حقبـــاز 
احتفاالتهـــم  وشـــعبها  الســـعودية 
باليـــوم الوطنـــي الواحد والتســـعين 
من خـــالل اإلعـــالن عن سلســـلة من 
وســـائل الترفيه بالمجمـــع، حيث تم 
تزييـــن المجمع باألضـــواء الخضراء 
النافـــورة  إضـــاءة  إلـــى  باإلضافـــة 
الســـعودي  العلـــم  بألـــوان  الراقصـــة 

لترفيه الزوار.
وخـــالل فترة االحتفـــاالت تم توزيع 
علم المملكة العربية الســـعودية على 
الـــزوار، وقـــد خصـــص المجمع بعض 
أنواع البســـكويت وتـــم توزيعه على 
األطفـــال لمشـــاركتهم فرحـــة اليـــوم 
الوطنـــي، والذيـــن أظهـــروا قدراتهم 
بالرســـم مـــن خـــالل زيـــارة “مرســـم 

خيـــال” فـــي المجمـــع، باإلضافة إلى 
عـــروض فـــن ســـكيب التـــي خفضت 
 % 50 إلـــى  أســـعار تذاكـــر األلعـــاب 
ســـكيب،  فـــن  أقســـام  جميـــع  فـــي 
إضافـــة للعـــروض التخفيضيـــة التي 
المجمـــع،  فـــي  المحـــالت  قدمتهـــا 
بعـــد  الـــزوار  بهـــا  اســـتمتع  والتـــي 
مرورهـــم بزاويـــة الضيافـــة العربيـــة 
لتناول القهوة والتمر. وقال الرئيس 
الشـــيخ  دلمونيـــا  لمجمـــع  التنفيـــذي 
محمـــد بـــن دعيج آل خليفـــة: نتقدم 
بأحر التهاني لقيادة المملكة العربية 
الســـعودية وشـــعبها الكريم بمناسبة 
احتفـــاالت اليوم الوطني الســـعودي 
إلـــى  ونتطلـــع  والتســـعين  الواحـــد 
كسب رضا جميع الزوار واالستمتاع 

باالحتفال والعروض.

مجمع دلمونيا يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ91

افتتاح المنفذ بفندق كراون بــازا البحرين في نوفمبر 2021
 ”VIP Pulse Lounge“ فنادق الخليج” توقع اتفاقية مع“

أعلنت مجموعة فنادق الخليج، الرائدة في مجال الضيافة في البحرين 
والتــي تتضّمــن حافظة أعمالها فندق كراون بازا البحرين والعديد من 
 VIP“ الفنادق والشركات التابعة لها، عن توقيع اتفاقية جديدة الفتتاح

Pulse” الواقع في فندق كراون بازا البحرين.

وقـــام بتوقيـــع االتفاقيـــة الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج 
جارفيلـــد جونز، والعضـــو المنتدب 
هينـــادزي   VADiGEN لشـــركة 
مراســـم  حضـــر  كمـــا  باسيشـــني. 
التوقيـــع حميـــد الحلوجـــي المالك 
 H&J والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
 The Experts in Hospitality
وبرونو هيفون، المدير العام لفندق 

كراون بالزا البحرين.
يذكـــر أن شـــركة “فاديجـــان إلدارة 
 VIP Pulse الفنـــادق” تقوم بـــإداره

والذي تـــم تأسيســـه بالبحرين في 
 VIP Pulse يتميـــز   .2006 العـــام 
مـــن  وفريـــدة  أنيقـــة  بتصميمـــات 
نوعهـــا وعروض صوتيـــة وضوئية 
حديثة وأجواء مضيافة حقيقية.

وقال الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
جونـــز  جارفيلـــد  الخليـــج  فنـــادق 
“نحن نتطلع الستئناف عالقتنا مع 
VIP Pulse والتـــي بدأت في العام 
2017 ولكنهـــا تأثرت ســـلًبا بســـبب 
تفشـــي جائحة كوفيـــد 19”. ونحن 
 VIP Pulse علـــى ثقة تامة مـــن أن

سيســـتمر بتقديم قيمـــة كبيرة إلى 
أعمـــال فنـــدق كـــراون بـــالزا التابع 

لمجموعة فنادق الخليج”.
مـــن جهتـــه علـــق العضـــو المنتدب 
هينـــادزي    VADiGEN لشـــركة 
باسيشـــني قائالً “ســـنواصل تقديم 
الخدمـــة  مـــن  المســـتوى  نفـــس 
 VIP االســـتثنائية التـــي يشـــتهر بها

Pulse حيـــث نســـعى دوًمـــا ألعلى 
المعايير والخدمة المتميزة لنصبح 
فـــي  للترفيـــة  المثاليـــة  الوجهـــة 

البحرين”.
ومـــن المقـــرر افتتـــاح المنفـــذ فـــي 
األســـبوع األول مـــن نوفمبر 2021 
 9 الســـاعة  مـــن  ـــا  يوميًّ وســـيعمل 

مساًء حتى 2 صباًحا.

  / Z نجحــت مملكــة البحريــن فــي أن تقفــز 15 مركًزا دفعة واحدة في مؤشــر أهم المراكز المالية الصادر عن مؤسســة
Yen بالتعــاون مــع معهــد التنميــة الصيني لتحتل المركــز الخامس عربًيا والـ 68 عالمًيــا، بحصولها على 596 درجة في 
التصنيــف. وطبًقــا لهــذا المؤشــر حافظــت 7 مــدن عربية على وجودها في مؤشــر أهــم المراكز الماليــة العالمية، حيث 

ضمت القائمة كل من دبي وأبوظبي وكازابانكا والدوحة والبحرين والكويت والرياض.

ضخمـــة  باســـتثمارات  البحريـــن  وقامـــت 
لتكون في مصاف الدول الجاذبة لألعمال 
بمـــا  الدولـــي  المســـتوى  علـــى  التجاريـــة 
يتماشـــى مـــع جهـــود التنويـــع االقتصادي 
الطموحـــة على مســـتوى المنطقة. وكونها 
بتطبيـــق  بـــدأت  خليجيـــة  دولـــة  أول 
سياسات التنويع االقتصادي، فإن المملكة 
توفـــر إحدى أكثـــر بيئات األعمال ســـهولة 
وأكثرها فعالية من حيث التكلفة إلنشـــاء 
وتشـــغيل األعمـــال التجاريـــة فـــي العالم. 
كما تســـمح المملكة للشركات العاملة على 
أراضيهـــا بملكيـــة أجنبيـــة تصـــل إلى 100 
%، وتتمتع هذه الشركات بالعمل من دون 

ضرائـــب. ويرجع الفضل أيًضا إلى برنامج 
اإلصالحـــات الشـــاملة عمومـــا، والرقميـــة 

خصوصا.
ومـــن بين المدن العربيـــة في القائمة هبط 
بالمؤشـــر  مقارنـــة  عالميـــا  ثـــالث  ترتيـــب 
الصـــادر فـــي ســـبتمبر الماضـــي، بينما قفز 

ترتيب المدن األربع األخرى.
وحســـب القائمـــة، جاءت دبي فـــي المركز 
األول عربيـــا والـ 19 عالميا، حيث حصلت 
علـــى 710 درجـــات فـــي التصنيـــف، لكـــن 
ترتيبهـــا تراجـــع مركزين مقارنة بالمؤشـــر 
عربيـــا  الثانـــي  المركـــز  وفـــي  الماضـــي. 
جـــاءت أبوظبـــي، والمركـــز الــــ 38 عالميـــا 

بعـــد حصولها على 675 درجة، وهي أيضا 
تراجعت 5 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.

البيضـــاء(  )الـــدار  كازابالنـــكا  حلـــت  ثـــم 
المغربية في المركـــز الثالث عربيا، والـ 53 
عالميـــا بحصولهـــا علـــى 632 درجـــة، وقد 

تراجعت 7 مراكز على الترتيب العالمي.
وفـــي المركز الرابع عربيـــا، جاءت الدوحة 
التـــي صعـــدت مركزا واحـــدا فـــي ترتيبها 
 632 علـــى  بحصولهـــا   ،55 إلـــى  العالمـــي 
عربيـــا،  الخامـــس  المركـــز  وفـــي  درجـــة. 
جـــاءت البحريـــن التي صعـــدت 15 مركزا 
دفعـــة واحدة فـــي ترتيبها العالمـــي الـ 68، 
بحصولهـــا علـــى 596 درجة. وفـــي المركز 

الســـادس عربيـــا، جـــاءت الكويـــت التـــي 
صعـــدت 20 مركزا في ترتيبهـــا العالمي الـ 

82، بحصولها على 581 درجة.
وسابعا، حلت العاصمة السعودية الرياض 
بعد أن قفزت مركزين عالميا إلى الترتيب 

الـ 105، وحصدت 541 درجة. 

ترتيب المراكز المالية عالمًيا

عالمًيـــا تصدرت نيويورك تصنيف مؤشـــر 
المراكـــز المالية العالمية GFCI، تلتها لندن 
فـــي المرتبـــة الثانية، إذ أوضحـــت “زد/ ين 
جـــروب” أن العاصمـــة البريطانيـــة نجحت 
بشـــكل فعـــال فـــي أزمـــة “كوفيـــد 19” من 
خـــالل التكيـــف مـــع التغييـــرات الجذريـــة 
في ممارســـات العمل ســـريًعا فـــي صناعة 

الخدمات المالية.
وذكـــر المؤشـــر فـــي بيـــان صـــدر الجمعـــة 
“األداء القـــوي نســـبًيا لـــكل مـــن نيويـــورك 
ولندن يشـــير إلـــى أن قطاعـــات الخدمات 

الماليـــة في المدينتين تمكنت من الحفاظ 
علـــى أدائهـــا علـــى الرغـــم مـــن التغييـــرات 
خـــالل  العمـــل  ممارســـات  فـــي  الجذريـــة 
األشـــهر الثمانية عشرة الماضية. واحتلت 

هونج كونج المرتبة الثالثة على مســـتوى 
العالـــم، تلتهـــا ســـنغافورة، وتراجع ترتيب 
المركـــز  لتحتـــل  مراكـــز  ثالثـــة  شـــنغهاي 

السادس بالقائمة.

ــا ــ ــودهـ ــ وجـ ــى  ــ ــل ــ ع ــظ  ــ ــاف ــ ــح ــ ت ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــالـ بـ مـــــــدن  و7  ــة  ــ ــب ــ ــرت ــ م  15 تـــقـــفـــز  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ

البحريـن الخامسـة عربيـا فـي مؤشـر أهـم المراكـز الماليـة
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المنامة - فنادق الخليج

المنامة - زين البحرين

دخلـــت زيـــن البحريـــن في شـــراكة مع 
الســـتضافة  العدليـــة؛  روتـــاري  نـــادي 
مبادرة “حوار” الشـــبابية في نســـختها 
الثالثة المقرر عقدها بشـــكل افتراضي 
في السابع من شهر أكتوبر 2021. ومن 
خـــالل توســـيع دعمهـــا لمنتـــدى “حوار 
3.0“، تهـــدف زيـــن البحريـــن إلى زيادة 
الوعـــي بين الشـــباب البحرينـــي لتفهم 
وإدارة االختالفـــات بيـــن األجيال في 
مواقـــع العمـــل؛ بهدف خلـــق بيئة عمل 
أكثر إنتاجية. وتتماشـــى هذه الشراكة 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  برامـــج  مـــع 
تركـــز  التـــي  البحريـــن  زيـــن  لشـــركة 
علـــى التعليـــم ال ســـيما تنمية الشـــباب 

وتمكينهم. 
وســـتتألف اللجنة مـــن كل من الرئيس 

التنفيذي لجفكون لتحسين اإلنتاجية 
جامعـــة  ورئيـــس  جعفـــري،  أكبـــر 
اجتماعـــي  أعمـــال  ورائـــد  ســـايبرجايا 
مـــن ماليزيـــا تـــان ســـري داتـــو در. آر. 
بالن، وســـتنضم القائم بأعمـــال المدير 
التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية فـــي زين 
البحريـــن رنـــا الماجـــد خـــالل الجلســـة 
األولـــى مـــن المنتدى. وســـينضم إليهم 
مجموعـــة  تضـــم  متعارضـــة  لجـــان 
ومنهـــم  النشـــط،  األلفيـــة  جيـــل  مـــن 
اختصاصـــي أبحـــاث وإســـتراتيجيات 
في شـــركة زيـــن البحريـــن عبدالرحمن 
عبـــدهللا، والرئيس الســـابق لروتراكت 
بـــي  كـــي  فـــي  والمستشـــار  البحريـــن 
ام جـــي ســـانكت كوثـــري، ومســـاعدة 
الدفـــاع  وزارة  فـــي  الخـــاص  التعليـــم 
األميركيـــة ســـارة عـــادل الســـيد. وفي 

الجلســـة الثانية، سينقســـم الحاضرون 
إلى فرق لمناقشـــة الحلـــول للتحديات 
وستتكون من عروض تقديمية يقدمها 
الرئيســـة  المســـاحة  فـــي  المشـــاركون 
المخصصـــة للجمهـــور. وبشـــكل عـــام، 
يهـــدف منتـــدى حـــوار 3.0 االفتراضي 
إلـــى تقديـــم حلـــول عمليـــة للتحديات 
التي تواجهها الشـــركات فـــي البحرين 
مـــن خـــالل الجمع بيـــن صانعـــي القرار 
والشـــباب معًا لتحســـين اإلنتاجية في 
مواقـــع العمـــل. وقال المديـــر التنفيذي 
إلدارة االتصـــال المؤسســـي وعالقـــات 
المســـتثمرين في زين البحرين الشيخ 
عبدهللا بن خالـــد آل خليفة “نؤمن في 
زيـــن البحريـــن أن االســـتثمار الموجـــه 
في الشـــباب البحريني ســـيؤتي ثماره 
المســـتدامة،  التنميـــة  فـــي  ويســـاهم 

ولطالما دخلنا في شراكات مع كيانات 
تســـاهم في تدريب وتطوير المهارات 
المختلفـــة التـــي ُتّمكـــن شـــبابنا. ومـــن 
روتـــاري  نـــادي  مـــع  الشـــراكة  خـــالل 
العدليـــة، فإننا نهدف إلـــى زيادة تعزيز 
عاملـــة  قـــوة  االتصـــال إلدارة  أواصـــر 

متعددة األجيال بشكل متزايد”.

الشيخ عبدالله بن خالد

االخــتــافــات إدارة  عبر  إنتاجية  أكــثــر  عمل  بيئة  خلق  بــهــدف 
“زين” و ”روتاري العدلية” يستضيفان مبادرة “حوار” الشبابية

الترتيب العالمي الترتيب العربي الدولة

19 1 دبي )اإلمارات(

٣٨ ٢ أبوظبي )اإلمارات(

٥٣ ٣ كازابالنكا )المغرب(

٥٥ ٤ الدوحة )قطر(

٦٨ ٥ البحرين

٨٢ ٦ الكويت )الكويت(

1٠٥ ٧ الرياض )السعودية(

https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726016.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726017.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726019.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726020.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726018.html
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عزوز علي

أكــد رئيــس لجنــة الثــروة الغذائيــة فــي غرفة تجارة وصناعــة البحرين مؤســس مجلس األعمــال البحريني 
الهنــدي خالــد األميــن، أن ارتفــاع أســعار الشــحن عالميــا خصوصــا الحاويات بنســبة 120 % كان ســببا في 
االرتفــاع الطفيــف فــي األســواق المحليــة خصوصــا فــي ســوق الخضــروات والفواكــه، مســتدركا أن هناك 
انتعاشــا واضحا في حركة البيع والشــراء عقب حالة التعافي التدريجي الذي تشــهده المملكة من جائحة 
كورونا. ومن األســباب الرئيســة التي أدت إلى نقص الحاويات وارتفاع أســعار الشــحن العالمي تعود إلى 

ما يلي:

المالحـــة  شـــركات  قيـــام  أوال: 
العالميـــة بوقـــف تشـــغيل أكثـــر مـــن 
50 % مـــن بواخـــر الحاويات وذلك 
لغايـــات خفض المصاريـــف اإلدارية 
توقـــع  لعـــدم  وذلـــك  والتشـــغيلية 
تلـــك الشـــركات بعودة التجـــارة إلى 
وضعها الطبيعي خالل مدة قصيرة 
ال تتجـــاوز األشـــهر األمر الـــذي أدى 
إلـــى زيـــادة عـــرض فـــي الحاويـــات 
فـــي  ونقـــص  للشـــحن  المتوافـــرة 
البواخـــر التـــي ســـتقوم بنقـــل هـــذه 

الحاويات.
ثانيـــا: تعطـــل الكثير مـــن الحاويات 
األميركيـــة  الموانـــئ  فـــي  الفارغـــة 
واألوروبيـــة خالل فتـــرة اإلغالقات 
اثناء جائحة )كوفيد 19( األمر الذي 
أدى إلـــى ترتيـــب أعطـــال حاويـــات 
في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية 
للحاويات األمر الذي دفع الكثير من 
شـــركات المالحة للتخلص عن تلك 
الحاويات الن األعطال التي ترتبت 
عليها أكثر مـــن قيمتها وهذا بالطبع 
أدى إلـــى نقص حاد فـــي الحاويات 
العصـــب  تعتبـــر  والتـــي  الفارغـــة 

الرئيس لتشغيل بواخر الحاويات.
ثالثـــا: تمتلـــك شـــركات الشـــحن مـــا 
يقـــرب مـــن نصـــف الحاويـــات فـــي 
لشـــركات  مملـــوك  والباقـــي  العالـــم 

متخصصـــة فـــي تأجيـــر الحاويات، 
التأخيـــر  معـــدالت  إن  وحيـــث 
للحاويـــات الجديـــدة ارتفعـــت أكثر 
مـــن 75 % فـــي الربـــع الثانـــي مـــن 
هـــذا العـــام 2021 وهـــذا يعتبر أحد 
العوامـــل التـــي اثـــرت علـــى ارتفاع 

أجور الشحن البحري.
الحاويـــات  أســـعار  ارتفـــاع  رابعـــا: 
الجديـــدة أكثـــر مـــن 100 % خـــالل 
هـــذا العام والســـبب فـــي ذلك زيادة 
الحاويـــات  شـــراء  علـــى  الطلـــب 
الجديـــدة لتعويض النقص الحاصل 
في الســـوق العالمـــي وكذلك ارتفاع 

أســـعار الحديـــد الذي يســـتعمل في 
صناعة الحاويات.

ان المســـتفيدين مـــن هـــذا الطلـــب 
الذيـــن  الصينيـــون  هـــم  المتزايـــد 
العالميـــة  الســـوق  علـــى  يهيمنـــون 

لصناعة الحاويات الجديدة.
خامســـا: إن إجـــراءات الوقايـــة في 
النقـــل بين الـــدول رفعـــت أيضا من 
حجـــم التكاليف يضـــاف لها تكثيف 
حركـــة النقل والشـــحن التجاري من 

الصين.
سادســـا: محاوالت شـــركة الشـــحن 
البحري العالمية من تقليل الخسائر 
نتيجة أشـــهر من التوقف ســـاهمت 

ايضا برفع اجور الشحن والنقل.
أدى النقـــص الحـــاد فـــي الحاويـــات 
إلى ارتفاع تكاليف الشـــحن وتأخير 
الصيـــن.  مـــن  المشـــتراة  البضائـــع 
ومع ذلـــك، أكد رئيس لجنـــة الثروة 
الغذائية فـــي غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، أن حركـــة األســـواق فـــي 
البحريـــن طبيعية وذلك بعد العودة 
المطاعـــم  وفتـــح  المـــدارس  الـــى 
ألبوابهـــا للـــرواد والزبائـــن، وكذلـــك 
مـــن أســـباب االنتعاش فـــي الحركة 
التجاريـــة إعـــادة فتح جســـر الملك 
فهد حيث أن الكثير من الخضروات 
المملكـــة  مـــن  تأتـــي  والبقوليـــات 

العربية السعودية الشقيقة.
وبشـــأن ســـؤال “البـــالد” عـــن هل ما 
تزال األسواق الخارجية لالستيراد 
هـــي ذاتهـــا قبـــل الجائحـــة؟ أجـــاب 
خالد بنعم أن أســـواق االســـتيراد لم 
تتغير فالبحرين على ســـبيل المثال 
تســـتورد البصل من الهنـــد والصين 
االســـتيراد  هـــذا  زال  ومـــا  واليمـــن 
مســـتمرا، وكذلـــك تســـتورد الخيار، 
مـــن  وغيرهـــا  القنبيـــط  الملفـــوف، 

السعودية.
إلـــى ذلـــك قـــال التاجـــر فـــي ســـوق 
المنامـــة المركزي عدنان، إن أســـعار 
ترتفـــع  والفواكـــه  الخضـــروات 

وأنـــه ال  يومـــي  بشـــكل  وتنخفـــض 
نقـــض في العـــرض كما هنـــاك طلب 
متنامـــي فـــي االقبال نحو الســـوق. 
وأشـــار إلى الطماطم مثال يأتي من 
األردن، ومن السعودية يأتي الخيار 

والباذنجان والورقيات وغيرها.

شح في األسماك   

 باألسواق المحلية

علـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــر صحاب 
محليـــن في ســـوق المنامة المركزي 
وسوق األســـماك في سترة واديان، 
فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه، أن هنـــاك 
شـــحا حادا في كميات األسماك في 

األسواق المحلية، مستدال برأيه هذا 
على ارتفاع سعر كيلوجرام السمك 
الصافـــي إلـــى 4 دنانيـــر، والهامـــور 
إلـــى أكثر من 7 دنانيـــر للكيلوجرام، 
بينما سعر الســـمك الصافي الصغير 
يتـــراوح بين 2.5 دينـــار و2.3 دينار، 
مشيرا إلى أن صيد الصافي بحجم 
أقـــل مـــن 15 ســـنتيمترا ممنوع من 

قبل السلطات المختصة.
بأنـــه غيـــر  أفـــاد  الروبيـــان  وبشـــأن 
أصبـــح  الصيـــد  ألن  اآلن،  متوافـــر 
بعيدا عن الســـواحل بســـبب تراجع 
البيئـــة البحرية جـــراء الدفان ومنع 

بعض الحظور والصيد الجائر. 

انتعاش الحركة الشرائية باألسواق المركزية المحليةخالد األمين

األمين: ارتفاع الشحن بالحاويات بنسبة 120 % ينعكس على األسواق
المطاعم فتح  ــادة  ــ وإع لــلــمــدارس  ــودة  ــع ال عقب  الــشــرائــيــة  الــحــركــة  ــي  ف انــتــعــاش 

المنامة - الصناعة والتجارة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  هنـــأ 
ولـــي  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
بمناســـبة فـــوزه بجائـــزة القيـــادة 
الممنوحة لســـموه من قبل منظمة 
“C3” األميركيـــة، مؤكـــدا أن الفوز 
بجائزة القيادة الممنوحة لســـموه 
يأتـــي في ظل ما يقوم به ســـموه 

مـــن أدوار بـــارزة فـــي العديـــد من 
المجـــاالت وكذلك تكريًما لســـموه 
لقيادته للجهود الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا، والتـــي حققت 
تقديـــر  نجاحـــا مشـــهودا ومحـــل 
ســـموه  لـــدور  وتقديـــًرا  دولـــي، 
العالقـــات  وتوطيـــد  تنميـــة  فـــي 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة علـــى جميع 
الرؤيـــة  وتنفيـــذ  المســـتويات، 

الملكيـــة الســـامية فـــي التســـامح 
التـــي تشـــكل جوهـــر  والتعايـــش 
العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة. 
مـــن جهتها هنـــأت وكيل الـــوزارة 
إيمان الدوســـري، صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بمناســـبة فـــوزه بجائزة 
القيادة الممنوحة لســـموه من قبل 

منظمـــة “C3” األميركيـــة، مؤكدة 
أن الفوز بجائزة القيادة الممنوحة 
لســـموه يأتي في ظـــل ما يقوم به 
ســـموه من أدوار بارزة في العديد 
تكريًمـــا  وكذلـــك  المجـــاالت  مـــن 
لســـموه لقيادته للجهـــود الوطنية 
للتصدي لفيـــروس كورونا، والتي 
حققـــت نجاحـــا مشـــهودا ومحـــل 
تقدير دولي، وتقديًرا لدور سموه 
فـــي تنمية وتوطيد العالقات بين 

البلديـــن على جميع المســـتويات، 
وتنفيـــذ الرؤيـــة الملكية الســـامية 
التـــي  والتعايـــش  التســـامح  فـــي 

تشـــكل جوهر العهد الزاهر لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

الزياني والدوسري: جهود رئيس الوزراء حققت نجاحا مشهودا

إيمان الدوسري زايد الزياني

المنامة - شركة مشاركة لالستثمار

أعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
مشـــاركة لالســـتثمار بنـــدر عطاللـــه 
عبـــدهللا الخضيـــري، عن أن شـــركة 
لديهـــا  التـــي  لالســـتثمار،  مشـــاركة 
فـــرع فـــي مملكـــة البحريـــن يديـــره 
نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة مجيد 
آل مبـــارك، تعتـــزم تقديم اســـتثمار 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  عالمـــي 
فـــي  نوعـــة  مـــن  فريـــد  الســـعودية 
مجال االســـتثمار بالذهب ومشروع 
برنامـــج  علـــى  يشـــتمل  نموذجـــي 
إنشـــاء  فـــي:  يتلخـــص  متكامـــل 
بمواصفـــات  أكبـــر مصفـــاة عالميـــة 
عالمية عالية واســـتقطاب الشركات 
والتعاقد مع الدول المنتجة للذهب 
الخام وتحويله إلى ســـبائك صافية 

مع الشهادات المعتمدة. 
التحالـــف مـــع شـــركات عالميـــة في 
مجال االكتشاف والتنقيب وتقدير 
االحتياطيـــات من الذهب، التحالف 
مـــع شـــركة كبـــرى عالميـــة للتعدين 

واستخراج الذهب، 
إنشاء أكبر بورصة للذهب والتداول 
في الشـــرق األوســـط، وفتـــح معهد 

فـــي  الفنييـــن  وتدريـــب  لتوطيـــن 
مجال التعدين.

“فكـــرة  أن  الخضيـــري  وأضـــاف 
لتواكـــب  انطلقـــت  المشـــروع  هـــذا 
مـــع  وتتوافـــق  العالمـــي  االقتصـــاد 
رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
2030 التـــي أعلنهـــا للعالـــم األميـــر 
الســـعودي  العهـــد  وولـــي  الشـــاب 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان”.
المشـــروع  هـــذا  “ســـيكون  وتابـــع 
اقتصاديـــة  بوابـــة  هللا  بمشـــيئة 
للمملكة العربية الســـعودية وتوفير 
فرص وظيفية للشـــابات والشـــباب 
ألـــف فرصـــة   20 الســـعودي بواقـــع 
وظيفية وفق االختصاص وجديدة 

واالســـتثمار  التعديـــن  قطـــاع  فـــي 
فـــي الذهب على أعلى مســـتوى من 
الجودة في السعودية بشكل خاص 
ومنطقة الشرق االوسط واالقتصاد 
واختتـــم  عـــام”.  بشـــكل  العالمـــي 
الخضيـــري تصريحـــه ”يتضمن هذا 
المشـــروع تجهيـــز أضخـــم مصفـــاة 
ذهـــب في العالم في الســـعودية من 
حيث التجهيزات والدقة والوجودة 
وبما يتماشـــى مـــع المعايير العالمية 
في اإلنتاج، إذ تقدر تكلفة المشروع 
إلنشـــاء المصفـــاة بقيمة تقـــدر 350 
ومهمتهـــا  ســـعودي،  ريـــال  مليـــون 
األساســـية تحويـــل الذهـــب الخـــام 
إلى ســـبائك صافية ومـــن ثم القيام 

بإصدار شهادات معتمدة له”.

ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن ــرع فـ ــ ــا ف ــه ــدي الــشــركــة ل
“مشاركة” تعتزم إنشاء أضخم مصفاة للذهب بالسعودية

مجيد آل مباركبندر الخضيري

المنامة - منتدى اإلرشاد

الشـــرق  اإلرشـــاد  منتـــدى  أعلـــن 
عـــن  أمـــس،   ،2021 األوســـط 
ثانيـــة  عمـــل  ورشـــة  اســـتضافته 
تحضيـــرا النعقاد المنتدى الســـنوي 
بنســـخته الثانية والتـــي تركز هذه 
األولويـــة  “إعطـــاء  علـــى  الســـنة 
لإلرشـــاد فـــي عالـــٍم جديـــد”. ومـــن 
المنتـــدى  تنظيـــم  يتـــم  أن  المقـــّرر 
كحـــدث يمـــزج مـــا بيـــن الحضـــور 
الفعلـــي واالفتراضـــي فـــي نوفمبر 
المقبـــل. كما ســـيتم تنظيم ورشـــة 
العمـــل الثانيـــة كحـــدث يمـــزج مـــا 
بين الحضور الفعلـــي واالفتراضي 
أيضا مع التسجيل اونالين بتاريخ 
تصميـــم  وتـــم   .2021 أكتوبـــر   14
المؤسســـات  لمســـاعدة  الورشـــة 
على االســـتفادة القصـــوى من قوة 
خطـــى  وتســـريع  لدعـــم  اإلرشـــاد 
تنميـــة المواهب، خصوصا في ظل 
التحديات المســـتمرة التي تفرضها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
الجديـــدة  العمـــل  وظـــروف   )19
التـــي يتوجب على الجميـــع تبنيها 

لمواكبة تبعات الجائحة. 

تحـــت  الورشـــة  تنظيـــم  وســـيتم 
شـــراكات  وإدمـــاج  “ابتـــكار  شـــعار 
إرشـــاد قويـــة” والتي ســـتركز على 
برامـــج  ومناقشـــة  اســـتعراض 
اإلرشـــاد الناجحة التي تم تطبيقها 
 3 لمـــدة  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 
ســـنوات فأكثر مع مؤسســـات مثل 
“ريتش” وصنـــدوق العمل “تمكين” 
ومبـــادرة “قـــدوة” وشـــركة أرامكـــو 

السعودية. 
 وسيشارك في الجلسات الحوارية 
المـــوارد  رواد  العمـــل  ورشـــة  فـــي 
علـــى  اإلرشـــاد  وخبـــراء  البشـــرية 
مســـتوى المملكة والمنطقة، لتضم 
الموالنـــي  علـــي  مـــن:  كال  القائمـــة 

رئيس جمعيـــة المحلليـــن الماليين 
المعتمديـــن فـــي البحريـــن، باميـــال 
مؤسســـة  عـــام  مديـــر  شـــيخاني 
اإلمـــارات  فـــي  باركنـــغ  ســـيكيور 
والشريك المؤسس لريتش، سبيكة 
انجنير منسق اإلرشاد في صندوق 
العمل )تمكين(، وكارينا تشابا مدير 
برنامج اإلرشـــاد في شركة ارامكو 
السعودية. وســـيقوم بإدارة ورشة 
العمـــل مهنـــا الســـليطي المؤســـس 

لبرنامج مجلس. 
وقالـــت المديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
كوميونيكيشـــنس”  مـــارك  “فيـــن 
مؤســـس ومنظـــم المنتـــدى زهراء 
طاهـــر “نحـــن متحمســـون لالعالن 
عـــن ورشـــة العمـــل الثانيـــة والتـــي 
تأتـــي فـــي أعقـــاب نجـــاح ورشـــة 
العمـــل األولـــى المقامـــة في الشـــهر 
الماضي، وستشكل الورشة الثانية 
فرصـــة فريـــدة لمســـاعدة الراغبين 
فـــي اإلرشـــاد والتـــدرب علـــى تعلم 
كيفية إعداد وإدارة برامج إرشـــاد 

ناجحة”.

استعراض برامج ناجحة في “ريتش” و “مكين” و “قدوة” و “أرامكو”
انطالق ورشة “ابتكار وإدماج شراكات إرشاد قوية” بأكتوبر

زهراء طاهر
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ســيطرت الشــركات األميركيــة علــى قائمــة أكبر 10 مجموعة في العالم وذلك بعد خروج شــركتين صينيتين من القائمة، وهما عمــاق التجارة اإللكترونية علي 
بابــا، ثــم شــركة تينســنت المتخصصــة فــي مجــال اإلنترنــت واأللعاب. وشــهدت القائمة ســيطرة أميركية بـ 8 شــركات، فيما عدا شــركتي “أرامكو الســعودية” و 

”تايوان لصناعة أشباه الموصات TSM” فقط، كما لم تشمل القائمة أيا من الشركات البحرينية التي نافست في السابق في مجاالت أخرى.

بلغـــت القيمـــة الســـوقية ألكبر عشـــر شـــركات 
مدرجـــة حـــول العالـــم 13.59 تريليـــون دوالر، 
حســـب إغـــاق الشـــركات األربعـــاء الماضـــي، 
فـــي  التقاريـــر  وحـــدة  لتحليـــل  وفقـــا  وذلـــك 

“االقتصادية” السعودية.
ونتج خروج الشـــركتين الصينيتين من تراجع 
القيمة الســـوقية بشـــكل كبير لعمالقة شـــركات 
التكنولوجيـــا فـــي الصيـــن علـــى رأســـها علـــي 
بابـــا المملوكة للملياردير جاك مـــا، على خلفية 
قواعد جديدة صارمة فيما يخص الممارسات 
االحتكارية للشركات وأمن اإلنترنت والبيانات 
والســـاعات المخصصـــة للعـــب األطفـــال علـــى 

اإلنترنت.
شـــركتي  ترتيـــب  تقـــدم  القائمـــة  وشـــهدت 
مايكروســـوفت وجوجـــل فـــي القائمـــة بعد أن 
ارتفعت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 
لتكـــون الشـــركة الوحيـــدة فـــي العالـــم، التـــي 

تتجاوز قيمتها تريليوني دوالر بجانب أبل.
وافـــد جديـــد  انضمـــام  القائمـــة  شـــهدت  كمـــا 
للقائمـــة، وهي شـــركة نفيديا، التي تعد واحدة 
من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات 
وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح 

للكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو في العالم.
حصـــة  علـــى  التكنولوجيـــا  قطـــاع  ويســـيطر 
األســـد مـــن القائمـــة بــــ 7 شـــركات تعمـــل فـــي 
مجاالت مرتبطة بالتكنولوجيا واإللكترونيات 

والتجارة اإللكترونية.
فـــي  المدرجـــة  الكبـــرى  العشـــر  والشـــركات 
بالترتيـــب:  هـــي  حاليـــا  العالميـــة  البورصـــات 
أبـــل، مايكروســـوفت، ألفابت جوجـــل، أرامكو 
الســـعودية، أمازون، فيســـبوك، تسا، بيركشير 
هاثـــاواي، وتايوان لصناعة أشـــباه الموصات 

TSM، ونفيديا.
وتتصدر أبل شـــركات العالم مـــن حيث القيمة 
الســـوقية بـ 2.41 تريليون دوالر. وشـــركة أبل، 
التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها 

“اآليفون” و ”اآليباد” وأجهزة حواسيب “ماك”، 
قاد تأسيسها ستيف جوبز.

وجاءت شـــركة مايكروســـوفت، التي تشـــتهر 
ببيـــع عديـــد مـــن برامـــج التشـــغيل، أشـــهرها 
األعمـــال  رجـــل  وأسســـها  وأوفـــس،  وينـــدوز 
الشـــهير بيـــل جيتـــس، ثانـــي أكبـــر الشـــركات 
فـــي العالم مـــن حيث القيمة الســـوقية بـ 2.24 

تريليون دوالر.
ألفابـــت،  شـــركة  حجزتهـــا  الثالثـــة  والمرتبـــة 
الشـــركة األم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب 
والمتصفح كـــروم وبرنامج التشـــغيل لهواتف 
األندرويد والبريد اإللكتروني “جيميل”، بقيمة 

سوقية 1.88 تريليون دوالر.

أرامكو السعودية

رابعـــا تأتـــي شـــركة أرامكـــو الســـعودية بقيمة 
تريليـــون دوالر، و   1.86 نحـــو  تبلـــغ  ســـوقية 
”أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم، 
وتنتـــج برميا مـــن كل 8 براميل يتـــم إنتاجها 
عالميا. وطرحت أرامكو السعودية 3 مليارات 
ســـهم “1.5 % من أسهمها” لاكتتاب العام في 
الفتـــرة من 17 نوفمبر حتى 4 ديســـمبر 2019، 
لتبلـــغ حصيلـــة الطـــرح 96 مليـــار ريـــال “25.6 
مليـــار دوالر”، مـــا جعلـــه حينهـــا األضخـــم في 
العالـــم، مزيحا طرح شـــركة علـــي بابا الصينية 

البالغة قيمته 25 مليار دوالر.
أن  الشـــركة  أعلنـــت   ،2020 ينايـــر   12 وفـــي 
الحجـــم اإلجمالـــي للطـــرح بعد ممارســـة خيار 

الشـــراء ارتفـــع إلـــى 3.45 مليـــار ســـهم عادي، 
تمثـــل قيمة طـــرح إجمالية تبلـــغ 110.4 مليار 

ريال “29.4 مليار دوالر”.
وحلت شـــركة أمـــازون خامس أكبر الشـــركات 
فـــي العالم من حيـــث القيمة الســـوقية بـ1.71 
تريليـــون دوالر. وأمـــازون هـــو موقـــع للتجارة 
اإللكترونية والحوســـبة السحابية، تأسس في 
1994، مـــن قبل رجل األعمـــال جيف بيزوس، 
ويقـــع مقـــره في ســـياتل فـــي واشـــنطن، وهو 
أكبـــر متاجـــر التجزئـــة القائمـــة علـــى اإلنترنت 
في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة 

السوقية.
وفي المرتبة السادســـة حلت شركة “فيسبوك” 
بقيمـــة ســـوقية بلغت نحـــو 968 مليـــار دوالر، 
وتدير الشـــركة موقع ويب فيسبوك، الذي يعد 

أشهر وسائل التواصل االجتماعي.

تسال

واحتلت شركة تســـا المتخصصة في صناعة 
الســـيارات الكهربائية، التي أسســـها الملياردير 
الشـــهير إيلـــون ماســـك، المركـــز الســـابع بقيمة 

سوقية تبلغ نحو 744 مليار دوالر.

بيركشير هاثاواي

جاءت شـــركة بيركشـــير هاثاواي فـــي المرتبة 
الثامنة بقيمة ســـوقية 620 مليار دوالر. وهي 
شـــركة قابضـــة مقرها الرئيس فـــي أوماها في 
والية نبراســـكا، في الواليـــات المتحدة، وتدير 
عـــددا من الشـــركات الفرعيـــة. ووارين بافيت 

هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.

TSM

فـــي المرتبـــة التاســـعة جـــاءت شـــركة تايوان 
لصناعة أشـــباه الموصات TSM، وهي شـــركة 
متخصصـــة  الجنســـيات  ومتعـــددة  تايوانيـــة 
فـــي صناعـــة اإللكترونيـــات وصناعـــة أشـــباه 

مليـــار   601 الســـوقية  وقيمتهـــا  الموصـــات، 
دوالر. وأسســـت الشـــركة 1987، ومقرهـــا هـــو 
سين شـــو، تنتج الشـــركة البطاقات الرسومية 
تكنولوجيـــز”  آي  تـــي  ”إيـــه  و  “إنفيديـــا”  لــــ 

والمعالجات المركزية ألجهزة آيفون.

نفيديا

وشركة نفيديا عاشرا بقيمة سوقية 549 مليار 
دوالر، هـــي واحدة مـــن أكبر الشـــركات إنتاجا 
لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي 
ومجموعات الشرائح للكمبيوتر وأنظمة ألعاب 
الفيديـــو. وتســـمى شـــركة دون مصنـــع ودون 
معـــدات تصنيـــع، ويقع مقرها في ســـانتا كارا 

في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة.

المصدر : االقتصادية السعودية

“أرامكو” و “TSM” التايوانية ضمن أكبر 10 شركات بالعالم
ــل األوائـ قائمة  ــن  م والصينية  البحرينية  الــمــؤســســات  وخـــروج  أميركية  هيمنة 

المنامة - جمعية المصارف

هنأت جمعيـــة مصارف البحرين 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
جائـــزة  ســـموه  منـــح  بمناســـبة 
 ”C3“ القيـــادة مـــن قبـــل منظمـــة
إلنجـــازات  تكريًمـــا  األميركيـــة، 
ســـموه فـــي مختلـــف المجـــاالت 
الوطنيـــة  للجهـــود  وقيادتـــه 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 

وتقديـــًرا لدور ســـموه في تنمية 
وتوطيـــد العاقـــات بيـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
على المســـتويات كافـــة، وتنفيذ 
فـــي  الســـامية  الملكيـــة  الرؤيـــة 
التسامح والتعايش التي تشكل 
جوهـــر العهد الزاهر لعاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
هـــذا  أن  الجمعيـــة  وذكـــرت 

أخـــرى  مـــرة  يبرهـــن  التكريـــم 
القياديـــة  الشـــخصية  ســـمات 
لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
والتـــي تتجلـــى فـــي كثيـــر مـــن 
المواقـــف والمناســـبات، وظهرت 
خـــال  مـــن  صـــورة  أبهـــى  فـــي 
الدور الريادي لســـموه في قيادة 
وتوجيه الفريق الوطني المكلف 
بالتصـــدي لجائحـــة “كوفيد 19”، 
والنجاح منقطع النظير في بناء 

النموذج الوطنـــي البحريني في 
التصـــدي للجائحـــة، والـــذي كان 
محـــل تقديـــر وثنـــاء مـــن قبـــل 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
بانتبـــاه  حظـــي  كمـــا  البحريـــن، 
واهتمـــام العالـــم، وتلقى إشـــادة 
خاصـــة من قبـــل منظمة الصحة 

العالمية ذاتها.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الجمعيـــة عدنـــان أحمد يوســـف 

إن هـــذا التكريـــم الدولـــي رفيـــع 
المستوى لسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء من شـــأنه تسليط ضوء 
أكبـــر علـــى مملكـــة البحرين في 
مختلـــف المحافـــل الدولية، وما 
تحققه المملكة من إنجازات في 
جميع المجـــاالت وعلى مختلف 
المستويات، وما تشهده من أمن 
ومعـــدالت  وازدهـــار  واســـتقرار 

تنمية مرتفعة رغم التحديات.

“المصارف”: التكريم األميركي يبرهن السمات القيادية لسمو ولي العهد رئيس الوزراء
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عبداهلل بن علي كانو أحد أعمدة النهضة االقتصادية بالبحرين والمنطقة
يعـــد المرحـــوم الوجيه عبدهللا بن علـــي كانو، عميد 
عائلـــة كانـــو، مـــن األســـماء الامعـــة والمرموقة في 
قائمـــة رجال األعمال في مملكة البحرين والمنطقة. 
الرئيـــس  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  كان  فالراحـــل  
التنفيذي لمجموعة شـــركات يوســـف بن أحمد كانو، 
التي تعتبر مـــن أكبر المؤسســـات العائلية المرموقة 

في دول الخليج والمنطقة.
لعـــب المرحوم دوًرا كبيًرا في النمو االقتصادي على 
مدى الســـنوات الماضية، إلى جانب ترؤسه مجالس 
إدارات العديـــد من المؤسســـات والبنـــوك المرموقة، 
وكذلك كان له مساهمات شتى في الجانب الخيري.

رحـــل الوجيه عبـــدهللا بن علي كانو عـــن دنيانا یوم 
األحـــد الموافـــق 10 أكتوبر 2010 عـــن عمر ناھز 83 
عاًمـــا. وكان قـــد ولد فـــي العام 1927 فـــي البحرين، 
ودرس فـــي مـــدارس البحريـــن حتى أنهـــى المرحلة 
الثانويـــة، ثـــم ســـافر إلـــى بيـــروت لمواصلـــة تعليمه 

الجامعي، فالتحق بالجامعة األميركية.
كان الرحـــل عبدهللا بـــن علي كانو يتـــرأس مجالس 
إدارات بعـــض الشـــركات خاف منصبـــه، وهي: بنك 

البحرين الوطني، شـــركة األصبـــاغ العالمية العربية 
الســـعودية المحدودة، شـــركة كانو لخدمـــات مراكز 
الشـــحن المحدودة، شركة كنج ولكنسون السعودية 
المحدودة، شـــركة أكســـا للتأمين )السعودية(، شركة 
المحـــدودة،  الســـعودية  انســـبكتوريت  بـــي إس آي 
المحـــدودة،  الموانـــئ  لخدمـــات  الحاويـــات  شـــركة 
ونائـــب رئيس مجلس إدارة شـــركة وكاالت الماحة 

العربية المتحدة السعودية.
كمـــا شـــغل عضويـــة مجلـــس إدارة كل مـــن: شـــركة 

المحـــدودة،  الســـعودية  الفورمالدهايـــد  كيمائيـــات 
شـــركة بارويد العربية الســـعودية المحدودة، شركة 
اللجين، والمجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.

كذلك شغل مناصب أخرى عدة، وهي: عضو اللجنة 
الوطنية لخدمات التأمين بمجلس الغرف التجارية 
الصناعيـــة الســـعودية، عضو اللجنـــة الوطنية للنقل 
بمجلـــس الغـــرف التجاريـــة الصناعيـــة الســـعودية، 
عضـــو الجمعيـــة العموميـــة لغرفـــة التجـــارة الدولية 
)ممثـــا  االستشـــارية  اللجنـــة  عضـــو  )الســـعودية(، 

عـــن الـــوكاء الماحيين( بمينـــاء الملـــك عبدالعزيز، 
عضـــو اللجنة الماحية بالغرفـــة التجارية الصناعية 
للمنطقـــة الشـــرقية، عضو جمعيـــة التأميـــن الدولية 
)أالبامـــا( فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، عضو 
مجلـــس األعمـــال العربـــي، ورئيـــس مجلـــس إدارة 

جمعية البحرين الخيرية.

ترأس مجالس 
إدارات العديد 

من المؤسسات 
والبنوك

أمل الحامد

 عدنان يوسف

المحرر االقتصادي

13.59 تريليون دوالر 
قيمة أكبر 10 شركات 

في العالم

https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726038.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726039.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4730/finance/726040.html
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المنامة - شركة “االبداع”

المنامة - رجال األعمال البحرينية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “اإلبداع” 
- الــبــحــريــن لــلــتــمــويــل األصـــغـــر خــالــد 
رئيس  العهد  ولــي  منح  أن  الــغــزاوي 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 
 ”C3“ منظمة  مــن  الــقــيــادة”  “جـــائـــزة 
مستحق  دولــي  تكريم  هو  األميركية 
في  المتميزة  ســمــوه  إنـــجـــازات  لــقــاء 
حظيت  والــتــي  الــمــجــاالت،  مختلف 
الــدولــي،  المجتمع  واحــتــرام  باهتمام 
ــظــره  ومــــا يــتــمــتــع بـــه مـــن حــكــمــة ون
مستقبلية، حيث جعل سموه الطموح 
والتميز  إنـــجـــاًزا  والــتــحــديــات  واقــًعــا 
ــريــادة هــدًفــا. وأشـــار الــغــزاوي إلى  وال
في  والمقيمين  المواطنين  جميع  أن 
الفخر  بعين  ينظرون  البحرين  مملكة 
التنموية  الــمــنــجــزات  إلـــى  واالعـــتـــزاز 
تحققها  الــتــي  النوعية  والمكتسبات 
وقد  األصــعــدة،  جميع  على  البحرين 

تــلــقــوا خــبــر تــكــريــم ســمــو ولـــي العهد 
الــوزراء بسرور بالغ لما لسموه  رئيس 
وعقول  قلوب  في  متميزة  مكانة  من 
الجميع. وقال إن تكريم صاحب السمو 
الــوزراء من  الملكي ولي العهد رئيس 
إقــرار  األمــيــركــيــة  المنظمة  هــذه  قبل 
في  لسموه  البارز  بالدور  دولي جديد 
اإلجراءات  واتخاذ  الجائحة  مواجهة 

كـــافـــة لــمــكــافــحــتــهــا مـــن خــــال خطة 
األزمـــات،  إدارة  فــي  واضــحــة  وطنية 
تــحــقــيــق  فــــي  ــيــر  ــكــب ال ــوه  ــمـ سـ ودور 
ــازات الــمــشــرفــة وقــيــادة فريق  ــجـ االنـ
كــورونــا  فــيــروس  لمواجهة  البحرين 
باحترافية وتميز”. ونوه بالدور الكبير 
الذي ينهض به سمو ولي العهد رئيس 
العاقات  تنمية وتوسيع  الــوزراء في 
العالم  دول  مــع  الــمــشــتــركــة  الــثــنــائــيــة 
كشريك  المتحدة  الــواليــات  فيها  بما 
ــلــبــحــريــن فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت  ل
واألصعدة، إضافة إلى إسهامات ودور 
ــاء  وإرســ فــي تحقيق  الــكــبــيــر  ســمــوه 

السام والتعايش العالمي.

ــال األعـــمـــال  ــ ــربـــت جــمــعــيــة رجـ أعـ
الــبــحــريــنــيــة عـــن أصــــدق الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات لــولــي الــعــهــد رئيس 
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
سموه  مــنــح  بمناسبة  خليفة،  آل 
ــقــيــادة مــن قــبــل منظمة  جــائــزة ال
إلنجازات  تكريًما  األميركية،   ”C3“
ــوه فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت  ــمـ سـ
وقـــيـــادتـــه االســتــثــنــائــيــة لــلــجــهــود 
لجائحة كورونا.  للتصدي  الوطنية 
وأكد رئيس جمعية رجال األعمال 
الــبــحــريــنــيــة أحــمــد بـــن هــنــدي أن 
لــدور سمو  تقديًرا  جــاءت  الجائزة 
الوزراء،  العهد رئيس مجلس  ولي 
الــمــشــهــود لـــه عــلــى الــمــســتــويــيــن 
ــي والـــعـــالـــمـــي فــــي تــنــمــيــة  ــمــحــل ال
مملكة  بــيــن  الـــعـــاقـــات  وتــوطــيــد 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ الــبــحــريــن والـ
ــلـــى الــمــســتــويــات  األمـــيـــركـــيـــة عـ
تنفيذ  على  سموه  وحــرص  كــافــة، 
ــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة  ــتــوجــي ال
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــرؤي ــ وتــحــقــيــق ال
للمسيرة  تــعــزيــًزا   2030 للمملكة 
تشهدها  الــتــي  الشاملة  التنموية 
لعاهل  الزاهر  العهد  الباد في ظل 

حمد  الملك  الجالة  صاحب  الباد 
بن عيسى آل خليفة.

ه بن هندي بأهمية التوجيهات  ونوَّ
الملكية السامية وقرارات الحكومة 
بــرئــاســة ســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــبــادرات  بــشــأن  الـــــوزراء  مجلس 
الدعم السابقة ضمن الحزمة المالية 
واالقــتــصــاديــة لــلــقــطــاعــات األكــثــر 
الجائحة،  اســتــمــرار  ــّراء  جـ تــضــرًرا 
ــرارات  ــقـ مــعــتــبــًرا أن مــثــل هـــذه الـ
ــيــة كــانــت لها  ــســان الــحــكــيــمــة واإلن
للغاية  وكبيرة  إيجابية  انعكاسات 
بدأنا  وقد  والمواطن،  الوطن  على 
في  الــحــمــد،  ــلــه  ول اآلن،  نتلمسها 
مــرحــلــة الــتــعــافــي مــن الــتــداعــيــات 
االقتصادية للجائحة، مؤكًدا أهمية 

ما تحقق من نجاحات في ضوء ما 
سجلته المملكة من خال عدد من 
المؤشرات االقتصادية خال العام 
المستويات  ــوازي  يـ وأداًء   2021
قبل   2019 الـــعـــام  فـــي  الــمــســجــلــة 

الجائحة.
وخـــتـــم بـــن هـــنـــدي تــصــرحــه “لــقــد 
كـــانـــت جــمــعــيــة رجــــــال األعـــمـــال 
تــزال  ومــا  الـــدوام  على  البحرينية 
مـــع الــجــهــود الــحــكــومــيــة الــرامــيــة 
الخاص  القطاع  دور  وتعزيز  لدعم 
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
من  الوطني؛  باالقتصاد  والنهوض 
المرحلة  لهذه  التام  التخّطي  أجل 
العالم  بها  يــمــّر  الــتــي  االستثنائية 
ــرة الــتــضــامــن  ــ أجــمــع وتــوســيــع دائـ
القطاعين  بين  الفاعلة  والشراكة 
اإلمكان  قدر  للحد  والخاص  العام 
مـــن األضــــــرار االقــتــصــاديــة الــتــي 
لحقت بالمملكة، منوها في الوقت 
ــه الــجــهــود الــوطــنــيــة الــكــبــيــرة  ــ ذات
العهد  يبذلها  ولي  التي  والمخلصة 
قيادة  في  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
التصدي  أجــل  البحرين  من  فريق 

للجائحة وتخطي آثارها كافة.

خالد الغزاوي 

أحمد بن هندي

لقــاء إنجــازات ســموه المتميــزة فــي مختلــف المجاالت

إنجازات سموه نقلت البحرين للتعافي من تداعيات كورونا االقتصادية

الغزاوي: تكريم دولي مستحق لسمو ولي العهد رئيس الوزراء

“رجال األعمال” تهنئ سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - مكتب ابراهيم الشيخ

ــل األعــــمــــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــد رجـ ــ أكـ
إبراهيم  البحريني  السعودي  األعمال 
الــعــهــد رئيس  الــشــيــخ، أن مــنــح ولـــي 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 
 C3 الــقــيــادة مــن قــبــل منظمة  جــائــزة 
األميركية، إنجاز عالمي مشرف لمملكة 
ــتـــزاز،  واالعـ للفخر  ويــدعــو  الــبــحــريــن 
مكانة  من  سموه  به  يتمتع  ما  ويؤكد 
القيمة  جهوده  نتيجة  ودولية  عالمية 
وفي  المستويات  كل  على  والمتميزة 
جميع اأًلصعدة، مشددا على أن قيادة 
ــة ثــاقــبــة ونــظــرة  ــ ســـمـــوه تــحــمــل رؤيـ
في  وثــقــة  ملحوظا  وتــطــورا  حكيمة 
قدرات المواطن البحريني تلهمه حس 

فــي شتى  والتميز  واالبــتــكــار  اإلبـــداع 
المجاالت.

التهاني  ــات  ــ آي أســمــى  الــشــيــخ  ــع  ورفــ
والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي 
الــــوزراء،  الــعــهــد رئــيــس مجلس  ولـــي 
ــذه الــجــائــزة  بــمــنــاســبــة مــنــح ســمــوه هـ
مختلف  في  سموه  إلنــجــازات  تكريًما 

الوطنية  للجهود  وقيادته  المجاالت 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(”.
الملكي  السمو  صــاحــب  جــهــود  وثــمــن 
ــوزراء  ــ ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ ولـ
التنموية في جميع االصعدة وما حققه 
من مكتسبات ومنجزات في الباد في 
لدن  من  رعاية  به من  ما تحظى  ظل 
عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ودور سموه 
واتخاذ  الجائحة  مواجهة  في  الــرائــد 
الفيروس  لمكافحة  اإلجــراءات  جميع 
مــن خــال خطة وطنية واضــحــة في 
بروتوكوالت  وتفعيل  األزمـــات  إدارة 

الطوارئ لمواجهة الكوارث.

 

كشــف رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميرزا عــن أن مجموع 
من دربتهم الهيئة في مجال تأهيل مركبي أنظمة الطاقة الشمسية بلغ 434 
متدربا حتى اآلن، الفتا إلى أن هيئة الطاقة المستدامة حريصة كل الحرص 
علــى المضــي قدمــا فــي الخطط التــي تدفــع بعجلــة التنمية المســتدامة في 
البــاد والبحــث عن الطرق اإلبداعية والمبتكرة لمواصلة مســيرة اإلنجازات 

وتحدي العقبات التي فرضتها جائحة )كوفيد 19(.

إقباال  رصـــدت  الهيئة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
كــبــيــرا لــطــرح مــبــان ومــســاحــات غير 
من  جهة   25 مــن  أكــثــر  ــدى  ل مستغلة 
طرحها  ليتم  والخاص،  العام  القطاع 
أنظمة  لتركيب  الــعــامــة  كــمــنــاقــصــات 
عليها،  ــمــوزعــة  ال الــشــمــســيــة  الــطــاقــة 
موضحا أن الهيئة تقوم بتسجيل هذه 
الجهات  مــع  عليها  والــعــمــل  الطلبات 
المختلفة بحسب األولوية والتواريخ 
بالطرح  للبدء  الطلبات  في  المدرجة 

ومن ثم الربط والتدشين.
ــمــشــروعــات  ــة ل ــئ ــهــي ــد ال ــ ــــن رصـ ــل وأعــ
من  عليها  الموافقة  تمت  ومــبــادرات 
أكثر  يحقق  بما  المعنية  الجهات  قبل 
الوطني وهو  الــهــدف  مــن   % 70 مــن 
250 ميغاوات في فترة تعتبر قياسية؛ 
بحلول  يــأتــي  الــزمــنــي  ــهــدف  ال إن  إذ 
العملية  تسير  أن  آمــا   ،2025 الــعــام 

بتوحيد الجهود وتكاملها بين مختلف 
الوزارات والجهات الحكومية.

وقال “إن ما تمكنا من تحقيقه لم يكن 
الجهات  وتكاتف  دعــم  دون  ليتحقق 
والخاص،  العام  والقطاع  الحكومية 
وأود أن أنتهز الفرصة لتسليط الضوء 
على أبرز مشروعات الطاقة المتجددة 
والتكامل  التعاون  هــذا  تترجم  التي 

والقطاعات  الــجــهــات  مختلف  بين 
في المملكة، وقد كان آخرها مشروع 
نظام  أكــبــر  لتركيب  الفطيم  مــاجــد 

 6.2 بجهد  الشمسية  للطاقة  مركزي 
البحرين،  مجمع  على  ميغاوات 

ومـــــشـــــروع حـــلـــبـــة الــبــحــريــن 
الدولية لتركيب أنظمة الطاقة 

الــشــمــســيــة عــلــى أســطــح 
مـــواقـــف الـــســـيـــارات 

 3.5 إلنتاج حوالي 

ميغاوات من الطاقة النظيفة”.
ــا الــمــشــروع  وأضــــــاف “هـــنـــالـــك أيـــضـ
والتنمية  العمل  وزارة  مــع  المشترك 
المشروعات  مــن  وعــدد  االجتماعية، 
األخرى مع جهات ووزارات حكومية 
مثل وزارة الخارجية ووزارة الشباب 
الــحــكــومــة  دار  ومــبــانــي  ــريـــاضـــة  والـ
الطاقة الشمسية  لتركيب  لمشروعات 
باإلضافة  وذلك  مبانيها،  أسطح  على 
ــى افــتــتــاح وتــشــغــيــل ثــانــي مصنع  إلـ
مملكة  في  الشمسية  األلــواح  لتصنيع 
دليل  تنفيذ  فــي  والـــبـــدء  الــبــحــريــن، 
ــمــبــانــي الـــخـــضـــراء، وإعــــــداد دلــيــل  ال
استهاك  لــتــرشــيــد  الــمــبــانــي  تصنيف 
الطاقة والمياه، وعدد 
مـــن الــمــشــروعــات 
األخـــــــــــرى الـــتـــي 
ســيــتــم اإلعـــــان 
عنها قريبا”.

المواطــن لصالــح  ثاقبــة  رؤيــة  تحمــل  ســموه  قيــادة 

قياســية فتــرة  فــي  ميغــاوات   250 لتحقيــق  ميــرزا: 

الشيخ: منح سمو رئيس الوزراء “الجائزة األميركية” إنجاز عالمي

بـ“الطاقة المستدامة” و25 جهة لتركيب أنظمتها
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الحواج  عبدالوهاب  األعمال  رجل  رفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ولي 
صاحب  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
“جائزة  منح سموه  بمناسبة  آل خليفة، 
القيادة” من قبل منظمة “C3” األميركية 
مختلف  فــي  ســمــوه  ــجــازات  إلن تكريًما 
الوطنية  للجهود  وقــيــادتــه  الــمــجــاالت 
وللتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(”، 
مــؤكــدا الــحــواج أن هـــذه الــجــائــزة هي 
وسام على صدر كل بحريني واعتراف 

ــارزة في  ــبـ ــــدور ســمــوه وإســهــامــاتــه الـ ب
تحقيق إنجاز عالمي مشرف للبحرين.

قدما  تمضي  “البحرين  الــحــواج  وقــال 
وتسجل  والــنــمــاء  الــتــطــور  مسيرة  فــي 
وتحظى  العالمية  والجوائز  اإلنــجــازات 
قيادة  تحت  الدولي  بالتقدير  جهودها 
الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  عــاهــل 
ومساندة   ، خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
بكل  يستحق  الـــذي  الــســديــدة  الـــرؤيـــة 
العالمية  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  ــدارة  جــ

واإلقليمية ”.

الحواج: الجائزة وسام على صدر كل بحريني
السنابس - العرفة

رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، 
باألصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة 

أسمى  والصناعية،  التجارية  واألســرة  الغرفة 
آيات الشكر والتقدير إلى ولي العهد رئيس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الـــــوزراء،  مجلس 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
مؤكدا  ســمــوه،  بلقاء  ونائبيه  تشرفه 

يوليه  ما  يجسد  سموه  استقبال  أن 
سموه من حرص ودعم غير محدود 

ومساندة كبيرة لمجتمع األعمال لتمكينه من المشاركة 
بشكل فاعل ورئيس في مسيرة التنمية الشاملة التي 

تعيشها مملكة البحرين على األصعدة كافة. 
وقال إن كلمات صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الــلــقــاء بشأن  الــــوزراء خــال  رئــيــس مجلس 
أهمية استمرار تعزيز دور القطاع الخاص 
للعملية  الــرئــيــس  الــمــحــرك  بــاعــتــبــاره 
ــزا لــلــقــطــاع  ــافـ ــتــنــمــويــة، تــشــكــل حـ ال
الخاص ليلعب دورا أكبر وأسرع في 

تحقيق التنمية االقتصادية.

ناس: لقاؤنا بسمو األمير سلمان يحمل رسائل مطمئنة للشارع التجاري
هبة محسن

 عبدالوهاب الحواج

إبراهيم الشيخ

المنامة -رينرزالمنامة - المنامة مونتيسوري

دعا مركز “المنامة مونتيسوري” الكفاءات البحرينية الراغبة 
في  عمل  فرص  على  والحصول  المهني  مسارها  تطوير  في 
دورة  فــي  للتسجيل  مــجــزيــة  ــرواتــب  ب والمنطقة  الــبــحــريــن 
تدريبية هي األولى من نوعها على مستوى الشرق األوسط، 
بيئات  في  للعمل  يؤهلهم  دبلوم  على  نهايتها  في  يحصلون 
“مونتيسوري” األصلية، أو افتتاح مشروعات تعليمية ناجحة 

ذات صلة بمناهج مونتيسوري.
وقالت مديرة المركز ثناء الجابري إن هذه الدورة التدريبية 
إطار  في  مونتيسوري”  “المنامة  مركز  عمل  ثمار  أولــى  هي 
تدريب  وتقديم  البحرينية  الــكــوادر  بــإعــداد  بمهمته  نهوضه 
تطوير  عملية  فــي  لإلسهام  وتأهيلها  لها،  وعملي  أكاديمي 
التعليم، بدءا من مرحلة الطفولة وصوال لبناء مستقبل أكثر 

إشراقا للبحرين في إطار رؤية المملكة 2030.
وأضافت الجابري في تصريح لها بهذه المناسبة أن “اإلعان 
ج جهودنا التي تواصلت على  عن هذه الدورة التدريبية يتوِّ
المنامة  مركز  تأسيس  الماضية خال  الثاث  السنوات  مدى 
ــأول مــركــز مــن نــوعــه عــلــى مــســتــوى الــشــرق  مــونــيــســوري كــ
البحرينية  الطاقات  إقبال  إزاء  تفاؤلها  األوســط”، معربة عن 

الــبــحــريــنــيــيــن عــلــى الــتــســجــيــل في 
ــفــرص  ــذه الــــــدورة واقـــتـــنـــاص ال هــ

النوعية التي تقدمها بما في ذلك 
تحسين وضعهم المهني والمادي 

ــــحــــصــــول عـــلـــى فـــرص  وال
تطور نوعية مجزية”.

مدربين  أن  وأوضــحــت 
ــن مــنــظــمــة  ــ ــن مـ ــيــ ــ ــي ــ دول
مــونــتــيــســوري الــدولــيــة 

هذه  فــي  سيحاضرون  مونتيسوري(  آي  إم  )أي  المرموقة 
ويحصل  أشهر،   9 مدى  على  تستمر  التي  التدريبية  الــدورة 
الخريج في نهايتها على شهادة دبلوما معتمدة من المنظمة 
درجة  على  للحصول  دراستهم؛  مواصلة  بموجبها  يمكنهم 
الماجستير بجامعات مرموقة في الخارج، مع فرصة الحصول 
المعتمدة حول  على تدريب عملي في مدارس مونتيسوري 
على  البحرينيين  المتقدمين  التدريب  هذا  يساعد  إذ  العالم، 
مدرًبا  أو  مستشارين  أو  إداريــيــن  أو  مديرين  يصبحوا  أن 
للمعلمين، مشيرة إلى أن الدورة مدعومة جزئيا من صندوق 
العمل “تمكين”، فيما يقدم بنك البحرين للتنمية قرضا تعليميا 

طويل األجل للمنتسبين.

تضيــف شــركة رينــرز لأللمنيــوم، المــزود الرائد ألنظمة األلمنيوم، مع اســتكمال العمل في برج أجدان رايــز البالغ ارتفاعه 130 
متــًرا فــي مشــروع واجهــة الخبر البحرية، مشــروًعا مميــًزا آخر في المملكــة العربية الســعودية لمحفظة مشــروعاتها الحافلة 

بالنجاحات.

شقة   187 مــن  المبنى  ويــتــكــون 
سكنية فاخرة مغلفة بأحدث أنظمة 
األلمنيوم من رينرز، كما يقول علي 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــمــديــر  خــلــف، 
المكتب  األوســــط،  الــشــرق  ريــنــرز 
اإلقليمي للشركة األوروبية الرائدة 
الواقع  األلمنيوم  لحلول  الــمــزودة 

مقرها في بلجيكا.  
للتطوير  أجـــــدان  شــركــة  تــتــولــى 
العقاري أعمال تطوير البرج ضمن 
البحرية  ــدان  أجـ مــشــروع واجــهــة 

الواقع في قلب كورنيش الخبر. 
وقــد قــامــت ريــنــرز بــتــزويــد البرج 
ــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن أنــظــمــتــهــا  ــال ب

الستائر  حلول  وتشمل  المتنوعة 
 CW-50 ــة  ــجــ ــ ــرائ ــ ال الــــجــــداريــــة 
لــلــواجــهــة الـــخـــارجـــيـــة الــضــخــمــة 

بما  األبـــــواب،  عــن  فــضــا  للمبنى، 
ألمنيوم  مساحة  إجــمــالــي  يشمل 

تبلغ 22326 مترا مربعا.  
ويوضح علي خلف أنه تم تركيب 
األبواب السحابة CP 130-LS مع 
العتبات المنخفضة في برج أجدان 
بــمــا يــســاعــد عــلــى تحسين  ــز،  ــ رايـ

عملية الدخول والخروج. 
ــك، تـــم تــركــيــب  ــ ــى ذلـ ــ وإضـــافـــة إل
أحدث جيل من األبواب المصممة 
حــســب الــطــلــب مــن ريـــنـــرز، وهــي 
ماستر الين MasterLine 8( 8( في 
أبواب الشرفات، بما يضمن إحكام 

الهواء وتعزيز األداء الحراري.

“رينرز” تزود برج “أجدان رايز” بأنظمة األلمنيوم“المنامة مونتيسوري” يهيب بالكفاءات البحرينية التسجيل لدورة تدريبية

علي خلف

ثناء الجابري

المنامة - بنا
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 علي الفردان وليلى مال اهلل
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عبدالرسول الحجيري، خليل إبراهيم، حوراء مرهون

 إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: 
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حسن عدوان

 إدارة الواتساب واإلنستغرام: 
محمد الدرازي

 اإلسناد التقني: 
عبداهلل عيسى ومحمد شاهيم

 الخدمات: 

رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

 تغريدات التويتر: 
علي الفردان وهبة محسن

 الصور وسكرتارية الفعالية: 
سميرة المبروك

 التحرير والتصحيح: 
لبيبة فارس وأحمد السعيد

 إخراج وتنفيذ الملحق: 
علي جمعة وعيسى الصفار

ساهمنا في بناء 
المراكز الصحية 

والمساجد وقاعات 
المناسبات

ضرورة تدريس 
المسؤولية 

االجتماعية وطرحها 
في مقررات المدارس

إطالق صندوق 
أعمال يوسف 
بن أحمد كانو 

لألعمال الخيرية

6 ماليين دوالر 
وقًفا لـ “جائزة 

يوسف بن أحمد 
كانو” للمتميزين

إنشاء متحف عائلة 
يوسف بن أحمد 

كانو بمقر الشركة 
بسوق المنامة

ــوزارة  شـــدد الــوكــيــل الــمــســاعــد الــســابــق بـ
ــعــمــران عــلــى أهمية  الــخــارجــيــة ظــافــر ال
التركيز على قياس المسؤولية االجتماعية 
لــلــشــركــات فــي الــمــمــلــكــة؛ لــاطــاع على 
مستوى التعاون والمسؤولية االجتماعية 
البحرين، موضحا أن  لها وإسهاماتها في 
دور القطاع الخاص يجب أن يكون أكبر 
مما هو عليه ليكمل عمل الحكومة، حيث 
هــنــاك مــن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص من 
يقوم بمهمته في المسؤولية االجتماعية، 
أن  مبينا  يــســاهــمــون،  ال  كــثــيــرون  بينما 

يــزال غير واضح  ال  الخاص  القطاع  دور 
ويتطلب القياس.

وأضاف في مداخلته في منتدى “الباد” 
حول المسؤولية االجتماعية للشركات أن 
مسؤولية هذه الشركات يجب أال تقتصر 
ذلــك  تــتــجــاوز  بــل  فــقــط،  عــلــى موظفيها 
عموما،  البلد  شباب  عن  المسؤولية  إلــى 
العمل  فــي  المهم  مــن  ليس  أنــه  موضحا 
التركيز  هو  األهــم  بل  التبرعات،  الخيري 
للقيام  الــشــبــاب  تـــدريـــب وتــأهــيــل  عــلــى 
بدوره في المجتمع والتنمية المستدامة.

قالت ممثلة االتحاد النسائي رئيسة جمعية أوال النسائية نصرة النجار إن االتحاد 
الــذي يضــم 12 جمعيــة نســائية لديها أهداف مســتدامة للنهوض بالمــرأة البحرينية 
لتمكينها لتكون قادرة على المشــاركة بعملية التنمية بدًءا من دورها في االســتقرار 
األسري، موضحة أن تدريب المرأة وتأهيلها وإصدار التشريعات التي من شأنها أن 

تخدم المرأة واألسرة، لتحقيق االستقرار الذي ينعكس على المجتمع ككل.

وبينت أن االتحاد يأخذ على عاتقه 
القوانين  وتطوير  تحديث  ملفات 
المجلس  مـــع  ــتــعــاون  ــال ب الــحــالــيــة 
األعلى للمرأة والسلطة التشريعية، 
إلعــادة دراســة وتطوير العديد من 
القوانين لتصب في مصلحة تمكين 

المرأة وتأهيلها في المجتمع.
بمنتدى  مداخلتها  فــي  وأضــافــت 

“الــــــــبــــــــاد” حــــــــول الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ــد مــقــر  ــوجـ ــه ال يـ ــ الــمــجــتــمــعــيــة أنـ
البارز  دوره  رغم  النسائي  لاتحاد 
يتلقى  يعد  لــم  أنــه  كما  وأهــمــيــتــه، 
الــســابــق مــع وزارة  الــدعــم كما فــي 
جراء  االجتماعية  والتنمية  العمل 
ــا. ودعــت  ــورونـ ــروف جــائــحــة كـ ظــ
العائلية  الوطنية  الشركات  النجار 

ــمــعــروفــة بــبــصــمــاتــهــا فـــي مــجــال  ال
واإلنسانية  االجتماعية  المسؤولية 

لــدعــم االتــحــاد الــنــســائــي الـــذي هو 
دعم للمرأة في المجتمع.

المطلـــوب منـــه اســـتكمال عمـــل الحكومـــة وتدريـــب وتوظيـــف الشـــباب

ــا” ــ ــورونـ ــ ــروف “كـ ــ ــظ ــ ــًرا ل ــ ــظ ــ ــل” تـــوقـــف مـــســـاعـــدتـــهـــا ن ــ ــم ــ ــع ــ “ال

العمران: دور “الخاص” غير واضح لغياب القياس

“النسائي”: متابعة ملفات دعم المرأة وتمكينها

قــال رئيــس الجمعيــة البحرينيــة للمســؤولية االجتماعيــة خالــد 
القعــود إن تأســيس الجمعيــة البحرينيــة للمســؤولية االجتماعية 
نابــع من أهمية إبــراز الدور الحقيقي للمســؤولية االجتماعية في 
البحريــن، والذي اكتســب الكثيــر منه من القطــاع الخاص الممثل 
فــي شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبــا(، فضال عن كثير من الشــركات 
العائليــة كشــركة يوســف بن أحمد كانــو ورئيس مجلــس إدارتها، 

حيث إنهم مستمرون في إعطائهم ألكثر من 130 سنة.

منتدى  في  مداخلته  في  وبين 
المسؤولية االجتماعية أنه على 
الكبيرة  اإلنـــجـــازات  مــن  الــرغــم 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــقــطــاعــات 
المختلفة لمملكة البحرين، لكننا 
نفتقر لقياس أثر هذه المشاريع 

إيجابيا في المجتمع.
ــذ تــأســيــس  ــنـ ــه مـ ــ ــ وأضــــــــاف أن
على  ركزنا   2011 في  الجمعية 
ــيــئــة واالقـــتـــصـــاد  ــب مـــجـــاالت ال
والمجتمع، وفقا للتوجه العالمي، 
ــوروث  ــمـ ــا مـــجـــال الـ كــمــا أضــفــن
الهوية  تثبيت  ألهمية  الثقافي؛ 
العربية واإلسامية في مشاريع 

التنمية المستدامة.
ــه عــمــل  ــوجــ ــ وتــــابــــع قــســمــنــا ت
أحدهما  قسمين،  إلــى  الجمعية 
يركز على تأصيل ثقافة العطاء 
واآلخر يركز على الحصول على 
القطاع  من  الصحيحة  البيانات 
الــخــاص ومــــدى الــتــزامــهــم في 
التنمية  مشاريع  تطوير  عملية 
المستدامة في المملكة، مضيفا 

البحرين  ــزة  جــائ بــإنــشــاء  قمنا 
االجتماعية  للمسؤولية  الدولية 
ــاز بــهــا كـــثـــيـــرون، منها  الــتــي فــ
كانو؛  أحمد  بــن  يوسف  شــركــة  

لدورها البارز في هذا المجال.
التقييم  استمارات  أن  وأضــاف 
ــيــــة تــم  ــ ــــدول ــــزة ال ــائ ــــجــ لـــهـــذه ال
مراجعتها من قبل المسؤول عن 
إصدار شهادات “اآليزو” 26000، 
كما نطمح أن نكون جهة تعطي 
المشاريع  أداء  شهادات جــودة  
للقطاع  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 

الخاص مستقبا. 

رئيس جمعية “المسؤولية االجتماعية”: نطمح 
أن نكون جهة لقياس جودة أداء الشركات

أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوســف بن أحمد كانو، فوزي بن أحمد كانو أن للشــركة العائلية تفكيرا مختلفا عن الشــركات األخرى، وهي التي 
أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تخصيص مبالغ مالية لألعمال الخيرية، وقال “وهو ما أوصى به المؤسس ومازلنا نسير على هذا العهد، وهو تخصيص 
مبالغ وصرفها  في أوجه الخير”. وذكر أن أحمد كانو طور هذه المنهجية التي تتبعها الشــركة باســتقطاع 3 % من ربحها للعمل الخير وتضمينه في نظام 

الشــركة. وأوضح أن الشــركة ســاهمت في بناء المراكز الصحية والمســاجد وقاعات المناســبات وبناء كل ما له عالقة بالخير، كما أن لها مســاهمات في 
المجــال العلمــي والثقافــي عبــر تخصيص جائزة يوســف بن أحمد كانو”، وتهدف إلى إيجاد الحافز لألعمــال الفردية أو الجماعية المتميزة التي 

تساهم في إحداث إضافة نوعية في مجتمعاتنا العربية، ومن جهة أخرى تكون بمثابة شهادة تقدير وتكريم لهؤالء المتميزين والمبدعين. 

ــغ 6  ــل ــد خــصــصــت الـــشـــركـــة مــب ــ وقـ
مايين دوالر وقفًا لحساب الجائزة 
المبلغ سنويًا  يخصص من ريع هذا 
ــمــجــاالت  جـــوائـــز تــكــريــمــيــة فـــي ال
شــؤون  إدارة  ويــتــولــى  الــمــحــددة، 
ــاء ومــكــتــب  ــنـ الـــجـــائـــزة مــجــلــس أمـ
اإلداريـــة  الــشــؤون  لتسيير  تنفيذي 

والمالية. 
وتابع في 2015 تم إطاق صندوق 
أعمال يوسف بن أحمد كانو والتي 
يديرها خالد كانو ويخصص ألعمال 
ــاق جــمــعــيــة  ــ ــيـــر، كـــمـــا تــــم إطــ الـــخـ
يترأسها  والــتــي  كــانــو  عبدالرحمن 

بنفسه.
وانطلقت الشركة مؤخرا إلى تنفيذ 
بن  يــوســف  عائلة  متحف  مــشــروع 

بسوق  الشركة  مقر  في  كانو  أحمد 
ــمــنــامــة، ويـــهـــدف الــمــشــروع إلــى  ال
حــمــايــة الــمــبــنــى الــتــاريــخــي الــمــهــم، 
منجزات  إلى حفظ وعرض  إضافة 
المجاالت  مختلف  فــي  كانو  عائلة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مملكة  فــي  الماضية  العقود  خــال 

البحرين والمنطقة.
ــيــة الـــدولـــة  ــن مــســؤول ــال إن مـ ــ وقـ
في  الــمــســاهــمــة  الــشــركــات  تشجيع 
لتشجيع  االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة 
القطاع الخاص لوضع بصمات أكبر 
في هذا المجتمع، مشيرا إلى تجربة 
بتوظيف  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  بــنــك 
القيادية  المناصب  في  بحرينيا   30
وزيادة عدد الموظفين البحرينيين، 

للتكريم  يــدعــو  الــــذي  األمــــر  وهـــو 
ــم الــمــكــافــآت  ــديـ ــقـ والـــتـــحـــفـــيـــز وتـ
والجوائز بما يخدم توسعة مجاالت 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وفــتــح 
ــن الــقــطــاع  ــواب الـــمـــشـــاركـــات مـ ــ ــ أب
الخاص في مجال البيئة والتنمية 

ــرار مــا هو  الــمــســتــدامــة عــلــى غــ
معمول به في المملكة العربية 

مـــشـــددا على  الـــســـعـــوديـــة، 
ضرورة تدريس المسؤولية 
في  وطرحها  االجتماعية 

المدارس،  مقررات 
وهــــــــــــــــو مــــا 
يــرســخ لــدى 
األجـــــــيـــــــال 
هذه القيمة.

فوزي كانو: لتدريس المسؤولية االجتماعية بالمدارس ومكافأة الشركات
ـــري ـــل الخي ـــنوية للعم ـــا الس ـــن أرباحه ـــص 3 % م ـــو تخص ـــد كان ـــن أحم ـــف ب ـــة يوس مجموع
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قــال النائــب األول لرئيــس مجلــس الشــورى الشــريك التنفيــذي لشــركة )كي بي إم جــي - البحرين(، جمــال فخرو،  يجــب االتفاق على 
تعريف محدد للمســؤولية االجتماعية، حيث إن هناك عدة تعريفات بالمســؤولية االجتماعية، منها تعريف المفوضية األوروبية التي 
اعتبرتها مســؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشــاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي للمنظمة احترام القوانين، والقواعد 
التنظيميــة والمعاهــدات التــي أبرمتهــا مــع مختلــف األطــراف، وحتــى تؤدي المؤسســة هــذه الوظيفة بشــكل جيد يفتــرض أن تدخل 
فــي شــراكات محــدودة مــع مختلــف األطراف وتحديد المســار الموجه نحــو إدراج اهتمامــات المنظمة للمســائل االجتماعية والبيئية 

واألخالقيات واحترام حقوق اإلنسان والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها إستراتيجيتها. 

وأضـــاف فـــي مداخلتـــه فـــي منتـــدى 
“البـــاد” عـــن المســـؤولية االجتماعيـــة 
للشركات أن منظمة اآليزو للمسؤولية 
االجتماعيـــة عرفتهـــا بأن المســـؤولية 
عـــن  تعبـــر  للمؤسســـة  االجتماعيـــة 
القـــرارات  تأثيـــر  تجـــاه  مســـؤوليتها 
واألنشـــطة التي تقوم بهـــا على البيئة 
والمجتمـــع والتـــي تنعكس في ســـلوك 
خلقـــي من خـــال التنمية المســـتدامة 
بمـــا فيها الصحـــة ورفاهيـــة المجتمع، 
مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار مـــا تتوقعـــه 
المجموعـــات الضاغطـــة مـــن احتـــرام 
القوانين مع مراعـــاة المعايير الدولية، 
المنظمـــة  ثقافـــة  ضمـــن  وجعلهـــا 

وعاقاتها. 
وأشـــار فخـــرو إلـــى تعريـــف المجلـــس 
العالمـــي لألعمـــال؛ مـــن أجـــل التنميـــة 

المســـتدامة الـــذي عرفهـــا بأنهـــا التزام 
مؤسسات األعمال المتواصل بالسلوك 
التنميـــة  فـــي  والمســـاهمة  األخاقـــي 
ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  االقتصاديـــة، 
تحســـين نوعية حيـــاة القـــوى العاملة 
المجتمعـــات  عـــن  فضـــاً  وأســـرها، 
المحليـــة والمجتمـــع عامـــة، فـــي حين 
عرفهـــا المنتدى الدولـــي لقادة األعمال 
التجاريـــة  األعمـــال  ممارســـات  بأنهـــا 
والشـــفافية  باالنفتـــاح  المتســـمة 
أخاقيـــة  مبـــادئ  عــــلى  والقائمـــة 
والمجتمـــع  الموظفيـــن  واحتـــرام 
المســـؤولية  تلـــك  مـــت  وُصمِّ والبيئـــة، 
إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة، 
إضافـــة إلى المســـاهمين، كمـــا عرفتها 
الغرفـــة التجارية الدوليـــة بأنها التزام 
مؤسســـات األعمـــال الطوعـــي بـــإدارة 

أنشطتها على نحو مسؤول.
وأضـــاف أنه يجـــب أن نتفـــق بأن لكل 
مجتمـــع ولـــكل دولـــة رأي مختلف في 
المســـؤولية االجتماعية، في البحرين 
ركزنـــا علـــى الجانب االجتماعـــي أكثر 
من الجانـــب االقتصادي واالســـتدامة 
فـــي الجانـــب البيئـــي وجانـــب حقوق 
اإلنســـان وحقـــوق العامليـــن، موضحا 
أن هنـــاك توجهـــا للمؤسســـات بالتبرع 
والدعـــم. أمـــا الهـــدف من المســـؤولية 
ويعنـــي  مختلـــف  فهـــو  االجتماعيـــة، 
المشـــاركة التامـــة وتحمـــل جـــزء مـــن 
عبء الدولة علـــى المجتمع، والتركيز 
علـــى المجتمعـــات المحليـــة الصغيـــرة 

وتنميتها.
وأضاف أنه ال ينظر إلى توظيف العمالة 
بأنها جزء من المســـؤولية االجتماعية 

واســـتثمار محلي وله مردود، موضحا 
“لألســـف ال يوجد لدينـــا جهات تقيس 
مشـــاركات الشـــركات في المســـؤولية 
االجتماعيـــة وتأثيرها علـــى االقتصاد 
الوطنـــي والمجتمـــع، ونحـــن بحاجـــة 
مـــن  والمـــردود  التأثيـــر  هـــذا  لقيـــاس 
هـــذه التبرعات، قد تقـــوم بهذه المهمة 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية أو 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية”.

وتابـــع أن المملكـــة تفتقـــد إلـــى أجهـــزة 
القياس عموما، تمكن من قياس تأثيرها 
االقتصـــادي، كما نفتقر إلى الدراســـات 

التي تســـاعد اآلخريـــن وتوجيه أموال 
الصحيحـــة،  الوجهـــة  إلـــى  تبرعاتهـــم 
معتبـــرا أن توظيـــف البحرينـــي ودفـــع 
رواتـــب أكثـــر مـــن المســـتوى جـــزء من 
المســـؤولية االجتماعية، كما أن تقديم 
الخدمـــات هـــو جـــزء مـــن المســـؤولية 
االجتماعيـــة، داعيـــا إلـــى التركيـــز على 
التوظيـــف  وهـــي  الحاجـــة،  أماكـــن 
والتدريـــب والتعليـــم والصحة والبيئة، 
وهـــي األوجه التي يجب التوســـع فيها 

لتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيـــق  تضميـــن  إلـــى  فخـــرو  ودعـــا 
ضمـــن  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
فـــي  والنظـــر  األفضليـــة  مقاييـــس 
االعتبـــار للشـــركات التـــي تســـاهم في 
المســـؤولية االجتماعيـــة، وأن تمنحها 

الدولـــة األفضليـــة، كما هو في مســـألة 
البحرنـــة وإعطـــاء الشـــركات الملتزمة 
المناقصـــات،  وترســـية  باألفضليـــة 
مبينـــا أن هـــذا األمـــر يضـــع عبئـــا على 
الشركات؛ ألن تعلن بشفافية ووضوح 
برامجها وأهدافها للتنمية المســـتدامة 
والمسؤولية االجتماعية، الفتا إلى أن 
الـــدول الغربيـــة تبحـــث عن الشـــركات 

التي تساهم وتستثمر في مجتمعها.
وختامـــا، أيـــد فخـــرو تنظيـــم الدولـــة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة والمســـاهمة 
فـــي فرضها على الشـــركات، بعيدا عن 
التشـــريعات القانونيـــة، مشـــددا علـــى 
ضرورة إلزام الشـــركات باإلفصاح عن 
المعلومـــات والبرامـــج والخطـــط فـــي 

مجال المسؤولية االجتماعية.

وفي مداخلته في منتدى “البالد”، قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، في السابق اقتصر الحديث عن المسؤولية االجتماعية )CSR(، بينما 
اآلن صار أوســع نطاقا فيما يتعلق بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات )ESG(، موضحا أن شــركة )ألبا( لديها مشــاريع كبيرة بهذا االتجاه قامت وتقوم بها فيما 

يتعلق بالبيئة والحوكمة.

وتابـــع فـــي العـــام 1971 مـــع بدء الشـــركة 
الميـــاه  بتوزيـــع  قامـــت  التشـــغيل  بفتـــرة 
النظيفـــة الصالحـــة للشـــرب فـــي المناطق 
أن  يوضـــح  مـــا  وهـــذا  منهـــا،  القريبـــة 
فـــي  مغروســـة  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
قيـــم الشـــركة منـــذ بدايتهـــا، مشـــيرا إلـــى 
أن هنـــاك مشـــاريع كبيـــرة تنـــدرج تحـــت 
مفهوم المســـؤولية االجتماعيـــة وحوكمة 
الشركات، منها المحافظة على البيئة مثل 
مشـــروع مصنع معالجة بقايا خايا الصهر 

الـــذي جـــاء باالتفـــاق مع المجلـــس األعلى 
للبيئـــة، وتـــم االتفـــاق علـــى معالجـــة هذه 
المـــادة بدال من دفنها؛ للتخلص منها حيث 

تطلب المشـــروع ميزانية 44 مليون دينار 
إلنشـــائه حفاظـــا علـــى البيئـــة والمجتمـــع، 
موضحا أن المشـــروع في مرحلة التجربة 

وســـيبدأ العمـــل فيه فـــي نوفمبـــر المقبل، 
وسيتحمل معالجة ما يقارب 35 ألف طن 

سنويا من هذه المادة.

وتابـــع أن شـــركة )ألبـــا( اســـتثمرت مئـــات 
المايين من الدوالرات على مر الســـنوات 
الكربونيـــة، كمـــا أن  لمعالجـــة االنبعاثـــات 
هناك مشاريع لها عاقة مباشرة بالحوكمة 
الخـــط  كمشـــروع  والنزاهـــة  والشـــفافية 
الســـادس والـــذي ينبثـــق عنـــه مشـــروعان 
همـــا المصهـــر الـــذي كلـــف ملياريـــن دوالر 
تقريبـــا، ومحطـــة الكهربـــاء التـــي كلفـــت 
مليـــار دوالر، وفيـــه احتجنـــا توفير طاقة 
إضافية لتشغيل المصهر وفي الوقت ذاته 
تشتغل المحطة على أعلى كفاءة وخفض 

االنبعاثات الكربونية.
وبيـــن أن الحوكمـــة والشـــفافية والنزاهـــة 
جزء من المسؤولية االجتماعية، إذ قامت 

الشركة في مشـــروع خط الصهر السادس 
بترسية 130 مناقصة واستطاعت الشركة 
توفيـــر 16 % مـــن ميزانيـــة المشـــروع أو 
نحـــو 370 مليـــون دوالر بفضـــل إجراءات 
التـــي  والنزاهـــة  والشـــفافية  الحوكمـــة 

حافظت على المال العام.

أكــد األميــن العــام للمؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد أهمية الشــراكة المجتمعية في دعم العمل الخيري واإلنســاني في المجتمعــات وأثرها اإليجابي على 
العاملين والشركات والمؤسسة التجارية والصناعية.

وقـــال فـــي مداخلته فـــي منتـــدى “الباد” 
حول المسؤولية االجتماعية للشركات إن 
العامليـــن في الشـــركات عندما يســـاهمون 
فـــي البرامج واألعمـــال اإلنســـانية، فإنهم 
يشـــعرون بالفخـــر والراحة النفســـية وهم 
يرون بأنهم يؤدون أعماالً إنسانية تساهم 
في إســـعاد المحتاجين وتنميـــة المجتمع، 
ممـــا ينعكـــس علـــى الشـــركات المســـاهمة 
في المســـؤولية االجتماعية ويعود بالنفع 
عليهـــا، فتكســـب والء وحـــب الموظفيـــن 
والعماء عندما يرون بأنها ال تهدف للربح 
فقط، وإنما لها إسهامات كبيرة في خدمة 
المجتمع ودعم المحتاجين، وهذا في حد 
ذاته بمثابة إعان ودعاية للشركة وفائدة 
المجتمعـــات  فـــي  ســـمعتها  تعـــزز  كبيـــرة 
ممـــا ينتـــج عنه زيـــادة الثقـــة فـــي أعمالها 

ومنتجاتها.
هـــذا  فـــي  ســـباقة  البحريـــن  أن  وبيـــن 
العمـــل وهناك العديـــد من الشـــركات التي 
نشـــاهد بصمتها المتميزة في المســـؤولية 
االجتماعيـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن 
شـــركة الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويات 
التـــي أثبتـــت ســـامة أعمالهـــا مـــن خـــال 
تأســـيس مزرعـــة لألســـماك ســـاهمت فـــي 
المحافظـــة علـــى الثـــروة الســـمكية للباد، 

وكذلـــك محميـــة الطيـــور والحديقة كانت 
بمثابـــة دليـــل ســـاطع علـــى ســـامة عملها 
ومناســـبته للبيئـــة، إضافـــة إلـــى االهتمـــام 
ومنحهـــم  العامليـــن،  وصحـــة  بالرياضـــة 
فـــي  االنخـــراط  فـــي  والوقـــت  الفرصـــة 
األعمال المجتمعية حتى أصبحت الشركة 
مثاالً يقتدى به في المسؤولية المجتمعية 
وخدمـــة المجتمـــع واالهتمـــام بموظفيهـــا 
ومجتمعهـــا الذي تعمل فيه، وكذلك الحال 
فـــي العديـــد مـــن الشـــركات والمؤسســـات 

البحرينية العريقة األخرى.
اهتمـــام  أن  الســـيد  مصطفـــى  وأوضـــح 
العالـــم بموضـــوع المســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات يعتبـــر جديـــدا نســـبيًا والكتـــب 
الموضوعـــة فـــي هـــذا المجال قليلـــة جدًا 
ونـــادرة، إال أن البحريـــن كان لهـــا اهتمـــام 

كبير في المسؤولية االجتماعية للشركات 
كانـــت  حيـــث  عامـــًا،   40 مـــن  أكثـــر  منـــذ 
الشـــركات تنشـــر هـــذه الثقافة عـــن طريق 
توليـــة موظفيها والشـــركات التي تشـــترك 
معهـــا فـــي شـــراكات عالمية مع الشـــركات 
المعنيـــة بالســـامة المهنيـــة والبيئة، وهذا 
مـــا أكدتـــه جامعة هارفـــارد العريقـــة التي 
قالت إن نجاح المؤسســـات ال يقاس فقط 
بنســـبة الربـــح الـــذي تجنيه جـــراء أعمالها 
التجاريـــة والصناعيـــة، وإنما يقـــاس أيضًا 
بمـــدى اهتمامها بصحة وســـامة وتدريب 
موظفيها وخدمـــة المجتمع الذي هي فيه 

والبيئة المحيطة بها.
الســـيد أن جـــذور هـــذه  وأكـــد مصطفـــى 
السياســـة مغروســـة فـــي نفـــوس المجتمع 
اإلســـامي  ديننـــا  خـــال  مـــن  البحرينـــي 

الحنيـــف الـــذي خلد هـــذا العمل فـــي قوله 
َثـــُل الَِّذيـــَن ُينِفُقـــوَن َأْمَواَلُهْم ِفي  تعالـــى “مَّ
ٍة َأنَبَتْت َســـْبَع َسَناِبَل  َســـِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّ
ـــُه ُيَضاِعُف  ٍةۗ  َواللَّ اَئـــُة َحبَّ ِفي ُكلِّ ُســـنُبَلٍة مِّ
ـــُه َواِســـٌع َعِليـــٌم”. وكذلك  لَِمـــن َيَشـــاُءۗ  َواللَّ
تخليـــد العمـــل مهما كان فـــي نظر صاحبه 
صغيرًا وبســـيطًا كما في قوله تعالى “َفَمْن 
ٍة َخْيـــًرا َيَره”. فا شـــيء  َيْعَمـــْل ِمْثَقـــاَل َذرَّ
أصغـــر من الذرة، ولكنها عند هللا ســـبحانه 
وتعالـــى لهـــا قيمة يجـــزى بها اإلنســـان إذا 
عمـــل عماً بحجمهـــا حتى لو كان بســـيطًا 
كاالبتســـامة فـــي وجـــه أخيـــك أو إزاحـــة 

حجر أو أذى عن الطريق.
وهذا المبـــدأ ترجمه عاهـــل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 

والطموحـــة  الشـــابة  والقيـــادة  اإلنســـانية 
لممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، من خال تأسيس وإدارة 
العمـــل فـــي المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية قبـــل أكثر مـــن 20 عامـــا لتقدم 
الخدمـــة المتميـــزة للمحتاجين من األيتام 
واألرامـــل بأســـلوب إداري حديـــث منظـــم 
يضـــع على رأس أولوياتـــه المحافظة على 
قمـــة  مبـــادرة  فهـــي  المحتاجيـــن،  كرامـــة 
في اإلبـــداع والرؤيـــة الثاقبـــة والحكيمة، 
فلجالـــة الملـــك جزيـــل الشـــكر واالمتنان 
والتقديـــر واألجـــر الجزيل مـــن المولى عز 

وجل.
ســـاهمت  الملكيـــة  المؤسســـة  إن  وقـــال 
فـــي بنـــاء 14 مدرســـة و7 مراكـــز صحيـــة 
للمحتاجيـــن فـــي الخـــارج وعملـــت علـــى 
واالهتمـــام  واألرامـــل  األيتـــام  خدمـــة 
بالجانـــب الصحي والتعليمي لهم وإنشـــاء 
تضمـــن  وتنمويـــة  اســـتثمارية  مشـــاريع 

استمرار خدمتهم ومستقبلهم.
وأوضـــح مصطفـــى الســـيد بأن للشـــركات 
والقطـــاع الخـــاص دورا مهما فـــي تحقيق 
يـــزال  وال  المجتمعيـــة  الشـــراكات  نجـــاح 
دورهـــم الكبير في نجـــاح حملة “فينا خير 
“ دليل على أهمية دور الشـــركات والقطاع 
الخـــاص، حيث تم جمع 100 مليون دوالر 

لخدمـــة المجتمـــع البحرينـــي فـــي وقـــت 
قياســـي وفـــي ظـــروف اقتصاديـــة صعبة 
اجتاحـــت  التـــي  كورونـــا  جائحـــة  جـــراء 
العالم، فأثبتت حملـــة “فينا خير” المباركة 
تاحم البحرينييـــن والمقيمين وأدوارهم 
الوطنية؛ من أجل مصلحة البحرين، فكان 
الـــرد على هذه الملحمـــة الوطنية من قائد 
العمل اإلنساني سيدي جالة الملك أن أمر 
بإنشـــاء مستشـــفى متخصـــص فـــي عاج 
األوبئـــة واألمـــراض المعديـــة إلـــى جانـــب 
“مختبر ومركز أبحاث فينا خير لألمراض 
المعديـــة والوبائيـــات” الـــذي تـــم إنشـــاؤه 

بتبرعات حمaلة “فينا خير”.
وأثنـــى مصطفى الســـيد علـــى أهمية دور 
الشركات في إقامة المشاريع التنموية من 
خال مســـؤولياتها المجتمعية، إال أنه أكد 
أهميـــة أن يتم اســـتقطاع نســـبة 1 % من 
أرباح الشـــركات لصالح األعمال اإلنسانية 

وخدمة المجتمع.

استثمرنا مئات 
ماليين الدوالرات 

لمعالجة االنبعاثات 
الكربونية
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صحية للمحتاجين 

في الخارج

ال جهات تقيس 
مشاركات الشركات في 
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الدول الغربية تبحث عن 
الشركات المساهمة 

والمستثمرة في 
مجتمعها

رئيس “ألبا”: توفير 370 مليون دوالر... وحافظنا على المال العام

الستقطاع 1 % من أرباح الشركات لصالح األعمال اإلنسانية

فخرو: لتنظيم المسؤولية االجتماعية للشركات دون فرضها بقانون
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ومنظم حديث  إداري  بأسلوب  واألرامــل  باأليتام  تعتني  “الملكية”  السيد: 
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“الغرفة”: الوقت غير مناسب لفرض قانون المسؤولية االجتماعية للشركات
البحرينـــي الخيـــار األمثـــل للتوظيـــف ومـــن المهـــم تأهيلـــه وتدريبـــه

^ من جهتـــه، قال نائب األمين المالي 
وصناعـــة  تجـــارة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
البحريـــن وليد كانـــو الذي شـــارك نيابة عن 
رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
ســـمير ناس إنه من الضروري وضع تحديد 
وتعريـــف واضـــح للمســـؤولية االجتماعيـــة 
للشـــركات، حيـــث إن التعريفـــات والمعايير 
تنظـــر  العالـــم  فـــي  مختلفـــة وكل منطقـــة 

بطريقة مختلفة لها.
وأوضح فـــي مداخلته في منتـــدى “البالد” 
حـــول المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات 
أن فـــي الـــدول الغربية وضعـــت مواصفات 
معيارية من قبل المنظمة العالمية للمعايير 
“آيـــزو” والتـــي صدرت فـــي 2010 وحددت 
التركيـــز علـــى ســـبعة جوانـــب للمســـؤولية 
اإلنســـان  حقـــوق  ومنهـــا  االجتماعيـــة، 
والممارســـات العماليـــة ومنصـــة التشـــغيل 
المجتمـــع  وتنميـــة  المســـتهلك  وقضايـــا 

وغيرها.
عرفـــت  األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وأكمـــل 
مجتمعاتنـــا هـــذا المفهـــوم، إال أن المفهـــوم 
فـــي الخليـــج العربـــي يرتكز علـــى األعمال 
المســـؤولية  مـــن  جـــزء  وهـــي  الخيريـــة، 
االجتماعية للشـــركات، مبينـــا أن كثيرا من 
الشـــركات تنظر باالعتبار في تنمية الموارد 

فيها وتحســـين ظروف التعليـــم والتدريب 
وغيرها.

وأوضح أن الدراســـات أثبتت أن الشركات 
التـــي تقـــدم مبـــادرات وبرامج المســـؤولية 
االجتماعيـــة هـــي شـــركات اســـتطاعت أن 
تســـتقطب أكفأ العناصر البشرية لالنضمام 
إليهـــا، حيـــث إنهـــا ال تقـــدم مجـــرد خدمـــة 
للمجتمـــع، بل تلتزم تجـــاه المجتمع بجذب 
قدرات وكفـــاءات متميزة تزيد من قدرتها 

على االبتكار واإلبداع وبناء عالقات قوية 
مـــع الحكومـــات، حيـــث أصبـــح تخصيـــص 
مبالـــغ مـــن أربـــاح الشـــركات أمـــرا اعتياديا 

بالنسبة للشركات الكبرى.
وقال من المهم تحفيز الشركات على العمل 
ضمن المسؤولية المجتمعية، إال أن األمر ال 
يســـتوجب فرض قانون يحدد هذه النسب 
مـــن األربـــاح، خصوصـــا وأن الشـــركات في 
الوقـــت الحالـــي تتحدث عن تعثر مشـــاريع 

وتقليـــل إيـــرادات، معتبرا أنـــه ليس الوقت 
المالئـــم لذلك، فكثير مـــن القطاعات تعاني 

من فرض الضرائب وقلة الموارد.
ودعـــا كانو إلى اســـتغالل مجـــاالت القطاع 
المواطـــن  وتدريـــب  لتأهيـــل  التجـــاري 
البحرينـــي؛ ألنـــه الخيار األمثـــل للتوظيف، 
مســـتدركا بالقـــول، علـــى الرغم مـــن وجود 
مجـــاال  هنـــاك  أن  إال  للتوظيـــف،  برامـــج 

لتطويرها.

^ وفـــي مداخلته أشـــاد عضو 
الســـلوم  أحمـــد  النـــواب  مجلـــس 
رئيـــس  مـــع  الشـــخصية  بتجربتـــه 
مجلس إدارة شـــركة يوسف خليل 
المؤيـــد  فـــاروق  وأوالده  المؤيـــد 
الرئيـــس الفخـــري لجمعية البحرين 
المتوســـطة  الشـــركات  لتنميـــة 
والصغيـــرة، والتـــي انطلقـــت بدعم 
والشـــركات  األعمـــال  رواد  مـــن 
المتعثـــرة،  والشـــركات  الناشـــئة 
الحاضنـــات  إنشـــاء  عـــن  فضـــال 
وإنشـــاء مركز فـــاروق المؤيد لدعم 
المؤسسات، وجائزة فاروق المؤيد 
لرياد األعمـــال، مضيفا “بفضل هذه 
الجهود تمكنا من تحويل الباحثين 
ورواد  أصحـــاب  إلـــى  أعمـــال  عـــن 
أعمال يوظفـــون غيرهم، مما يعني 

استدامة في هذه المشاريع”.
وأشـــار فـــي مداخلتـــه فـــي منتدى 
المســـؤولية  حـــول  “البـــالد” 
االجتماعية للشـــركات إلى تشـــريع 
للمؤسســـات  األفضليـــة  يعطـــي 
فـــي  الصغـــر  ومتناهيـــة  الصغيـــرة 
المزايـــدات والمناقصـــات الذي كان 
لـــه دور فـــي دعـــم هـــذه الفئـــة مـــن 

المؤسســـات، الفتـــا إلـــى أن العمـــل 
جـــاٍر على تشـــريع يعطـــي األولوية 
للشركات المساهمة في المسؤولية 
المجتمعيـــة بأن تكون األولوية في 
والـــذي  والمزايـــدات،  المناقصـــات 
يهـــدف إلـــى تحفيز العمـــل الخيري 

وتشجيع المسؤولية االجتماعية.

السلوم: األولوية للشركات المساهمة 
باألعمال الخيرية في المناقصات
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تحفيز العمل 
الخيري وتشجيع 

المسؤولية 
االجتماعية

^ قـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة 
يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده ورئيـــس 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
فـــاروق المؤيد إن شـــركة يوســـف خليل 
المؤيـــد منذ بداية تأسيســـها وضعت في 
النظام األساسي للشـــركة تخصيص 2.5 
% من أرباح الشـــركة لألعمـــال الخيرية، 
منذ العام 1972 وكان هناك لجنة لرعاية 
هذه األعمال، فضال عن لجنة من الشباب 
للقيـــام بهـــذه المهـــام كالمنـــح الدراســـية 
والمســـاعدات  الســـكنية  والمشـــاريع 
االجتماعية، كما لدينا مؤسســـة يوســـف 

وعائشـــة المؤيـــد التـــي تقوم بهـــذا الدور 
االجتماعي والخيري في المجتمع.

وأوضح في مداخلته في منتدى “البالد” 
حول المســـؤولية االجتماعية للشـــركات 
بـــأن إدارة بنـــك البحريـــن الوطني، ومنذ 
تأسيســـه فـــي 1980 كانـــت ســـباقة فـــي 
أعمـــال الخيـــر، حيـــث اقتـــرح المرحـــوم 
العموميـــة  الجمعيـــة  فـــي  مـــراد  جاســـم 
تخصيـــص 5 % من أرباح البنك لألعمال 
الخيريـــة، وهـــو مـــا أيـــده األعضـــاء، كما 
يعتمـــد البنـــك تخصيـــص 700 ألف دينار 
سنوية للجمعيات الخيرية والمساهمات 

االجتماعية.
وأكمل أن البنك ومنذ بداياته صرف أكثر 
من 50 مليون دينار في األعمال الخيرية، 
ومنها بناء المراكز الصحية، الفتا إلى أن 
البنـــك بصـــدد بناء مركـــز مدينـــة خليفة 
الصحـــي فـــي منطقـــة جـــو ومستشـــفى 
آخر لمرضـــى التصلب اللويحي بميزانية 
مليون دينار تقريبا، وســـنويا لدينا قائمة 
تكلف 700 ألف دينار ســـنوية للجمعيات 
أن  وأوضـــح  والمستشـــفيات،  الخيريـــة 
البنك اتجه مؤخرا إلى مشـــاريع وبرامج 
المســـتدامة  االجتماعيـــة  المســـؤولية 

الشمســـية؛  الطاقـــة  ألـــواح  كمشـــروع 
للتقليـــل من انبعاثـــات الكربون. وأضاف 
المؤيـــد أن تشـــجيع الشـــركات والقطـــاع 
الخاص؛ للمساهمة في مجال المسؤولية 
االجتماعيـــة لـــه األثـــر والمـــردود الكبير، 
موضحا أن الشـــركة وضعت هدفا خالل 
مـــن   %  98 ببحرنـــة  ســـنوات  الخمـــس 
المديريـــن، وتم تأهيلهـــم وتدريبهم لهذه 
المناصب، موضحا أنه تم تحقيق 80 % 
من هذا الهدف على كل المســـتويات في 
الشـــركة، وهو األمر الذي يعتبر من ضمن 
مسؤولية الشركة االجتماعية، ومن شأن 

هذه المبادرات أن تخدم البلد وتسترعي 
اإلشادة والنظر إليها من قبل الدولة. 

علـــى  تفـــرض  ال  الدولـــة  أن  وتابـــع، 
المؤسســـات الكبـــرى األجنبيـــة، ومنهـــا 
البنـــوك األجنبيـــة التزامـــات مجتمعيـــة 
علـــى الرغم مـــن أن هذه البنـــوك تجني 
المالييـــن مـــن البلـــد، كمـــا ال تدفـــع أيـــة 
توظيفهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى  ضرائـــب، 
للبحرينيين، إال أنه ليس لها مســـاهمات 
فـــي جانب االجتماعي، وهو األمر الذي 

يجب أخذه باالعتبار.

المؤيد: “البحرين الوطني” منح 50 مليون دينار لألعمال الخيرية
اللويحي التصلب  ومستشفى  الــصــحــي”  خليفة  “مــديــنــة  لــبــنــاء  ــار  ــن دي مــلــيــون 

^ ناقــش المتحدثــون فــي منتــدى “البــاد” حــول المســؤولية االجتماعيــة دور مشــروع توســعة مصفــاة 
“بابكو” في خدمة الشــركات البحرينية واســتقطابها. وقال رئيس مجلس إدارة شــركة يوســف خليل المؤيد 
وأوالده، فــاروق المؤيــد، أن مشــروع تطويــر محطــة المصفــاة لم تســتفد منه الشــركات البحرينيــة، بل نالت 
الشــركات األجنبية التي لديها وكيل واحد فقط على كل األولوية في المشــاركة في هذا المشــروع، مضيفا 
“فــي حيــن كان البــد أن يكــون للشــركات البحرينية األفضلية؛ ليكــون لها نصيب من ماييــن الدنانير التي لن 

يصرف منها شيء في المجتمع”.

رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
الرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
التنفيذي لشركة نفط البحرين 
داوود نصيـــف أن هناك العديد 
مـــن الشـــركات البحرينية التي 

بمئـــات  عقـــود  علـــى  حصلـــت 
مشـــروع  هـــذا  مـــن  المالييـــن 
واســـتفادت  المصفـــاة  تطويـــر 
مـــن المشـــروع بشـــكل مباشـــر 
شـــركة  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 

المقاوالت الرئيســـة للمشـــروع 
أجنبيـــة.  وتابـــع أن مناقصـــات 
األجنبيـــة  الشـــركات  وعقـــود 
تتضمن أهم بنودها المسؤولية 
االجتماعيـــة، وهـــو مـــا تحقـــق 

الجوانـــب  فـــي  إســـهامها  فـــي 
التعليمية والتدريبية والتنمية 
والبيئـــة، الفتـــا إلـــى أن هنـــاك 
مشاريع عدة تم تنفيذها تصب 
في هـــذا الجانب وأخـــرى قيد 
التنفيذ كإنشاء المركز العالمي 
للتدريـــب في البحريـــن ودعم 
جامعـــة البحريـــن والمســـاهمة 
في إنشـــاء كليـــة النفط والغاز، 
فـــي  المســـاهمة  عـــن  فضـــال 
مجاالت البيئة والتشـــجير في 

عدة مناطق في البالد.

“بابكو”: شركات بحرينية تعاقدت بماليين الدوالرات لتطوير المصفاة
المؤيد:  البد أن يكون للشركات البحرينية األفضلية

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال   ^
الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو(  شـــركة  دور  إن  نصيـــف  داوود 
غني عن التعريف من ناحية المسؤولية، 
1929م  ســـنة  الشـــركة  تأســـيس  فمنـــذ 
خرجـــت أجيال عـــدة من قيـــادات البلد، 
وفي الســـنوات األخيـــرة تمحور التوجه 
حـــول خمـــس نقـــاط مهمـــة جـــدا، وهي: 
التعليـــم، والصحـــة، والتـــراث والثقافـــة 

الوطنية، والرياضة، والبيئة.

وأضاف في مداخلته في منتدى “البالد” 
حول المســـؤولية االجتماعية للشـــركات 
أن )بابكو( تركز على التنمية المستدامة، 
وال تعتمـــد علـــى التبرع فقط، بـــل تتابع 
مشـــروعنا  خاصـــة  المشـــاريع،  جميـــع 
الحالي مشـــروع توســـعة المصفاة، وهو 
أكبر مشروع  في تاريخ الشركة وتاريخ 

البحرين.
وأكـــد أن هـــذا المشـــروع يســـتند إلـــى 3 
ركائز أحدها التنمية المستدامة والبيئة، 

المصـــروف  مـــن  كبيـــرا  قســـما  أن  كمـــا 
فـــي هذا المشـــروع هـــو للبيئـــة والتنمية 
المســـتدامة، مشـــيرا إلـــى عدة مشـــاريع 
ســـترى النور قريبا تســـاهم فيها الشركة 
المشـــروع  هـــذا  خـــالل  مـــن  وتدعمهـــا 
ونتائجه ســـتظهر مع تشغيله في أواخر 

2022 وبداية 2023.
وأوضـــح أن لدينا مشـــروع كليـــة النفط 
والغـــاز، والتـــي تخـــرج مؤهليـــن لخدمة 
وفـــي  أخـــرى  شـــركات  وعـــدة  الشـــركة 

البحريـــن،  وتخـــدم  مختلفـــة  مجـــاالت 
موكدا أن الشـــركة في الســـنوات العشـــر 
األخيـــرة صرفت أكثـــر مـــن 400 مليون 
دوالر علـــى عدة مشـــاريع تخص وتهتم 
بالبيئـــة للمحافظـــة عليهـــا دون مـــردود 
اقتصـــادي، الفتـــا إلـــى أنهـــا عازمـــة على 
المضـــي فـــي هـــذه االتجاه تحـــت مظلة 
مشـــروع تحديـــث المصفـــاة والمشـــاريع 

المستقبلية.
وأكـــد نصيـــف أن الصحـــة والتعليـــم في 

أولويـــة أهداف الشـــركة لمالمســـتها كل 
تنطلـــق  مـــا  هـــو  فالتعليـــم  المواطنيـــن، 
وزارة  مـــع  تعاونهـــا  فـــي  الشـــركة  منـــه 
التربية والتعليـــم وعدة جامعات أخرى، 

الفتـــا إلـــى أن القاعـــدة هـــي المحافظـــة 
االجتماعيـــة؛  الشـــركة  مســـؤولية  علـــى 
للمحافظـــة على تقدم البلد، والمســـاهمة 

في تنمية المواطن للمستقبل.

الصحــة والتعليم من أولويات مســؤولية “بابكو” االجتماعية

نصيف: صرف 400 مليون دوالر على مشروعات التنمية المستدامة

وليد كانو

أحمد السلوم
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نظمـــت صحيفـــة “البـــاد” منتـــدى افتراضيـــا بحـــث موضـــوع 
“المسؤولية االجتماعية للشركات”.

وشـــارك بالمنتدى كوكبة من الشـــخصيات من مختلف الجهات 
المعنيـــة، ســـواء الرســـمية أو الخاصـــة أو األهليـــة إلـــى جانـــب 

شخصيات برلمانية.
وحضـــر فـــي اســـتديو “البـــاد” 4 ضيـــوف، وهـــم: نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانو فـــوزي كانو، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده ورئيس 

مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن الوطنـــي وعـــدد مـــن الشـــركات 
الوطنيـــة فـــاروق المؤيـــد، والشـــريك التنفيذي فـــي “كي بي إم 
جـــي – البحرين” والنائب األول لرئيس مجلس الشـــورى جمال 
فخـــرو، واألميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 

مصطفى السيد.
وواكب الفعالية 980 حسابا بمختلف منصات “الباد” الرقمية، 
ومـــن بينهـــا الموقـــع اإللكترونـــي واليوتيـــوب وزووم والتويتر 

وغيرها.
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  أعلــن رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة “البالد” عبدالنبي الشــعلة عــن تبني مجلس إدارة “البــالد” إطالق مبادرة 
جديــدة تتمثــل فــي مشــروع “درع البــالد للمســؤولية االجتماعية”، والذي ستشــكل ألجلــه لجنة عليا تضم فــي عضويتها 

شخصيات معنية من القطاعات المناسبة، وستتولى اللجنة العليا وضع المعايير المناسبة.

إطـــاق  أن  الشـــعلة  وأكـــد 
مشـــروع “درع البـــاد للمســـؤولية 
التـــزام  عـــن  يعبـــر  االجتماعيـــة” 
المســـؤولية  الصحيفـــة بموضـــوع 
القطـــاع  ولتشـــجيع  االجتماعيـــة، 
بالقيـــم  والصناعـــي  التجـــاري 
المشـــروع  ويأتـــي  اإليجابيـــة، 
استشـــعارا بمســـؤولية الصحيفـــة 
ولتشـــجيع  المجتمـــع  تجـــاه 
المجتمعيـــة.وكان  المبـــادرات 
الشـــعلة قـــد افتتح أعمـــال منتدى 
موضـــوع  بحـــث  الـــذي  “البـــاد” 
المســـؤولية االجتماعية للشركات، 
المســـؤولية  مفهـــوم  إن  وقـــال 
االجتماعية بدأ بالتأصل في ثقافة 
والتجـــاري  االقتصـــادي  المجتمـــع 
فـــي البحرين، والذي يعني ســـعي 
بمســـؤوليتها  لالتـــزام  الشـــركات 
تجاه المجتمع مـــن خال مختلف 
الخدمات التـــي تقدمها له، إضافة 

إلى ما تقدمه الدولة للمجتمع.
وأضـــاف، نعيـــش في دولـــة كانت 
توصـــف بالرعايـــة أحيانـــا، حيـــث 
تقـــدم كل أوجـــه الدعـــم للمجتمـــع 
الســـكن  مثـــل  أشـــكاله  بمختلـــف 
واألغذيـــة  والمـــاء  والكهربـــاء 

وغيرها.
هـــذا  أن  “إال  بالقـــول  واســـتدرك 
انتعـــش  حيـــث  تغيـــر،  الوضـــع 
إحساس الشـــركات بشكل متزايد 
مـــن  االجتماعيـــة،  بالمســـؤولية 
خـــال مســـاهماتها للمجتمع، مبينا 
الشـــركات  أن  ذاتـــه  الســـياق  فـــي 
األوروبية التي تفتخر بدورها في 
المســـؤولية االجتماعيـــة، فـــإن ما 
تقدمه يعتبر جزءا من اســـتقطاع 
الضرائـــب. أما الشـــركات الوطنية، 
مـــن  المســـاهمات  هـــذه  فتدفـــع 
أرباحهـــا، وهو ما يجـــب أن يؤخذ 

في االعتبار”.

العمالـــة  موضـــوع  أن  وأوضـــح 
يعتبـــر نقطـــة حيوية فيمـــا يتعلق 
لـــدى  االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 
متطرقـــا  الوطنيـــة،  الشـــركات 
الشـــركات  لبعـــض  تجـــارب  إلـــى 
البحرينيـــة، مثـــل شـــركة “بابكـــو” 
وكبـــار  القيـــادات  خّرجـــت  التـــي 
المســـؤولين، كمـــا أن لديهـــا برامج 
لتأهيـــل ورفع كفاءة موظفيها من 
خال التدريب، كما قامت شركات 
بتوفير السكن لموظفيها، واهتمت 
شـــركات بحرينية أخـــرى بالحفاظ 

على البيئة مثل “جيبك” وغيرها.
وأردف الشـــعلة أن هناك دراســـات 
تؤكـــد اســـتفادة المؤسســـات التي 
تســـتثمر فـــي مجـــال المســـؤولية 
غيرهـــا  مـــن  أكثـــر  االجتماعيـــة 

أضعاف المرات.

ــات ــرك ــش ــل ــد ل ــي ــف ــة االجــتــمــاعــيــة م ــي ــؤول ــس ــم ــال االســـتـــثـــمـــار ب
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