
قـــال المدير العـــام لبلدية المحرق 
اســـتمرار  إن  الجـــودر  إبراهيـــم 
تحســـن األوضـــاع الصحيـــة فـــي 
البحريـــن وبقاءهـــا فـــي المؤشـــر 
إعـــادة  فـــي  سيســـاهم  األخضـــر 
افتتـــاح ســـاحل الحـــوض الجاف 
للعامـــة مـــع بدايـــة شـــهر ديســـمبر 

المقبل.

ولفـــت إلـــى أنـــه تـــم التواصل مع 
المسؤولين بشـــركة أسري القائمة 

على تشغيل وصيانة الساحل.
ومـــع  الشـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
استمرار تحسن األوضاع الصحية 
ســـتبدأ فـــي صيانـــة المرافـــق في 
قبـــل  المقبلـــة  بالفتـــرة  الســـاحل 

إعادة فتحه.

فتح ساحل الحوض الجاف 
للعامة ديسمبر المقبل
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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أمر ملكي بدعوة “الشورى 
والنواب” لالنعقاد

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، أمر ملكي رقم )35( لســـنة 
2021 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لالنعقاد.

 وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن األمـــر الملكـــي 
أنـــه ُيدعـــى كل مـــن مجلســـي الشـــورى والنواب 

لالجتمـــاع عصـــر يـــوم األحـــد العاشـــر مـــن شـــهر 
أكتوبـــر الجاري الفتتـــاح دور االنعقـــاد الرابع من 

الفصل التشريعي الخامس.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا األمر في 

الجريدة الرسمية.
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الفوز بأكبر سباق كالسيكي للدراجاتصراع رئاسة لجان “النيابي” يبدأ مبكًرا
أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح  «

دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي الخامس، والذي 

سيعقبه بعد أيام قليلة كما 
هي العادة انتخابات رؤساء 

اللجان الخمس الدائمة 
بالمجلس.

حصل فريق فيكتوريوس  «
البحرين للدراجات الهوائية على 

المركز األول في أكبر سباق 
كالسيكي في العالم في بطولة 

باريز روبيكس التي أقيمت 
في فرنسا عبر الدراج سوني 

كولبريلي.
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الرياض ـ وكاالت

الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان، أمـــس 
مفـــوض  مـــع  لقـــاء  عقـــب  األحـــد، 
العالقـــات الخارجيـــة فـــي االتحـــاد 
إن  بوريـــل،  جوزيـــب  األوروبـــي 
“العالقـــات بيـــن المملكـــة واالتحاد 
وتاريخيـــة”،  عميقـــة  األوروبـــي 
اللقـــاء  خـــالل  تـــم  أنـــه  مضيًفـــا 
“اســـتعراض الفـــرص التـــي تحققها 

رؤية المملكة 2030”.
اســـتمرار  “خطـــورة  علـــى  وشـــّدد 
ميليشـــيا الحوثي فـــي رهانها على 
الخيـــارات العســـكرية فـــي اليمن”، 
موضًحا أن “الحوثيين مســـتمرون 
في االنتهاكات رغم مبادرات وقف 
إطـــالق النـــار فـــي اليمـــن”. وفيمـــا 
يخـــص الملـــف اإليراني، قـــال وزير 
الخارجيـــة الســـعودي “نحن قلقون 
بشكل بالغ من التجاوزات اإليرانية 
التـــي تتناقض مـــع ما تعلنـــه إيران 

من سلمية برنامجها النووي”.

بن فرحان: تجاوزات إيران 
تتناقض مع ما تعلنه عن 

سلمية برنامجها النووي

)١٢(

شـــهد جناح مملكـــة البحرين في معرض إكســـبو 
2020  دبي “الكثافة تنســـج الفـــرص” زيارة نائب 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم، بحضـــور ولي عهد 
دبـــي رئيس المجلس التنفيذي إلمارة دبي ســـمو 
الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
وعدد مـــن المســـؤولين اإلماراتيين والمشـــرفين 
علـــى اإلكســـبو. واّطلـــع ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
راشد آل مكتوم على تفاصيل الجناح وتصميمه 
العمراني وما يقّدمه من برامج ومعارض تعكس 
مفهـــوم الكثافـــة التـــي تتمّتـــع بهـــا البحريـــن في 
جميـــع المجـــاالت. وأكـــدت الهيئـــة التـــي تشـــغل 
رئيســـتها الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة 
منصب المفوض العام للجناح، أن الزيارة تعكس 
اهتمام قيـــادة اإلمارات العربية المتحدة بإنجاح 

حدث اإلكسبو الذي يعد األكبر في المنطقة.

محمد بن راشد يزور جناح البحرين في “إكسبو 2020” 
مي بنت محمد: الزيارة تعكس اهتمام قيادة اإلمارات بإنجاح الحدث

سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في زيارة لجناح البحرين 

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار
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جاللة الملك

دعــــوة المجلسيــــن لالجتـمــــاع 10 أكـتـوبـــر

سيدعلي المحافظة

قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس 
النواب النائـــب أحمد األنصاري إن 
لقاء وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
أمس مـــع رئيســـة مجلـــس النواب 
النائـــب  وبحضـــور  زينـــل  فوزيـــة 
األول عبدالنبـــي ســـلمان والنائـــب 
الثانـــي علـــي زايـــد، ورئيـــس لجنة 
الخدمـــات بالمجلـــس، تمخض عن 
شـــكر وزيرة الصحـــة أوال لمجلس 
التعـــاون والتفاهـــم  النـــواب علـــى 
البنـــاء خالل فتـــرة الجائحـــة وأثر 

ذلك على الصحة العامة.
وأشـــار األنصـــاري فـــي تصريحه لـ 
“البـــالد” إلـــى أن الوزيـــرة أشـــارت 
االســـتراتيجيات  إلـــى  بالتفصيـــل 
التـــي اتبعتهـــا الوزارة خـــالل فترة 
اســـتطاعت  وكيـــف  الجائحـــة 
البحريـــن تحقيـــق قصـــص النجاح 
اســـتمرار  مـــع  األزمـــة،  وتخطـــي 
الكـــوادر الطبيبـــة فـــي أداء عملهم 

كمـــا يجـــب، وأن العمـــل الروتينـــي 
لم يتوقف، ومعـــه متابعة الحاالت 
وأن  كورونـــا،  لمرضـــى  العالجيـــة 
البنيـــة التحتيـــة للقطـــاع الصحـــي 

قوية وصلبة. 
وأردف أن كل الخدمـــات الصحية 
نظـــام  تحـــت  مدرجـــة  ســـتكون 
التأميـــن الصحـــي، ما عـــدا اإلقامة 
الطويلـــة، وأن العمـــل عـــاد مجددا 
لهذا المشـــروع الـــذي تعطل جزئيا 

بسبب الجائحة.

األنصاري لـ “^”: استثناء “اإلقامة 
الطويلة” من نظام التأمين الصحي

إبراهيم النهام

 أحمد األنصاري
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رفـــع وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
عيســـى بن علي آل خليفة أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة إنجاز البطلـــة كالكيدان 
بفيـــكادو العبة منتخبنـــا الوطني 
أللعاب القوى في ســـباق 10 آالف 
متـــر علـــى الطريـــق فـــي العاصمة 
وتحقيقهـــا  جنيـــف  السويســـرية 
قياســـي  بزمـــن  األول  المركـــز 
لتســـجل رقًمـــا عالمًيـــا جديًدا في 
إنجاز عالمي متميز. وأشـــار سمو 

الشـــيخ عيســـى بـــن علي إلـــى أن 
وجود ألعاب القوى البحرينية في 
المحافـــل العالميـــة ليـــس بغريب، 
مؤكـــدا أن دعـــم القيـــادة ســـيقود 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  رياضيـــي 
منصـــات التتويج في مقبل األيام 

بعونه تعالى.

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ 
القيادة بإنجاز العداءة كالكيدان

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي



البحرين تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى رئيــــس جمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة فرانك فالتر شـــتاينماير، بمناســـبة ذكرى 

يوم الوحدة األلمانية لبالده. 
وأعرب جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهما له 
موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية ألمانيا 

االتحادية الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار. 
كمـــا بعث ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقية 
مماثلـــة إلى مستشـــارة جمهورية ألمانيـــا االتحادية 

أنجيال ميركل.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة صبـــاح أمـــس، 
ســـفيرة الجمهورية التركية ايسن 
تشـــاكيل، بمناسبة تعيينها سفيرة 

لبالدها لدى مملكة البحرين.
وتم خالل اللقـــاء بحث العالقات 

الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين 
مختلـــف  فـــي  تطويرهـــا  وســـبل 
المجـــاالت، وبحث المســـائل ذات 
االهتمام المشـــترك، معرًبا ســـموه 
عـــن تقديره لما تشـــهده العالقات 
بين مملكـــة البحرين والجمهورية 
التركية من تقدم وتطور مســـتمر 

علـــى  البلديـــن  حـــرص  يعكـــس 
االرتقـــاء بمختلف أوجـــه التعاون 
كل  للســـفيرة  متمّنًيـــا  الثنائـــي، 
مهامهـــا  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 
الدبلوماســـية بمـــا يخـــدم مصالح 

البلدين وشعبيهما.

سموه بحث مع سفيرة أنقرة سبل تطوير العالقات

سمو الشيخ علي بن خليفة: االرتقاء بأوجه التعاون الثنائي مع تركيا

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الجمهورية التركية

المنامة - بنا

رفــع وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أســمى آيات التهانــي إلى عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، وإلــى ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، بمناســبة اليوم 

العالمي للموئل الذي يصادف الرابع من شهر أكتوبر.

 ونـــّوه الحمـــر إلـــى جهـــود مملكـــة 
األهـــداف  تنفيـــذ  نحـــو  البحريـــن 
المســـتدامة  للتنميـــة  األمميـــة 
2030 وبالتحديـــد الهـــدف الحـــادي 
المـــدن  “جعـــل  بــــ  المتعلـــق  عشـــر 
شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
هدًفـــا  ومســـتدامة” حيـــث جعلتـــه 
ا ذا أولويـــة، وقطعت المملكة  وطنيًّ
شوًطا طوياًل على صعيد تنفيذ هذا 
الهـــدف الذي اســـتدركته منـــذ فترة 

طويلة.
 وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تعـــد 
تنفيـــذ  فـــي  الرائـــدة  الـــدول  مـــن 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
مستشـــهًدا بمـــا حظـــي بـــه التقريـــر 
الـــذي  األول  الطوعـــي  الوطنـــي 
أمـــام  البحريـــن  مملكـــة  عرضتـــه 
المنتدى السياســـي رفيع المســـتوى 
المعني بالتنمية المســـتدامة والتابع 
للمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعي 
لألمـــم المتحدة عـــام 2018، والذي 
اســـتعرض جهود المملكة في تنفيذ 
مختلـــف  فـــي  التنمويـــة  الخطـــط 

المجاالت الحيوية بالمملكة، منّوًها 
إلى أن المملكة بصدد إعداد التقرير 
الوطنـــي الطوعـــي الثانـــي، والـــذي 
يرصـــد تطـــور السياســـات وخطـــط 
خـــالل  التنمويـــة  األهـــداف  تنفيـــذ 
لعرضـــه  تمهيـــًدا  الماضيـــة  الفتـــرة 

قريًبا أمام األمم المتحدة.
 وأضـــاف الحمر أن وزارة اإلســـكان 
تمّكنت خالل عشـــر سنوات ماضية 
مـــن توفيـــر اآلالف مـــن الخدمـــات 
عـــن  فضـــاًل  المتنوعـــة،  اإلســـكانية 

مـــدن   5 لــــ  التدريجـــي  التشـــغيل 
توقيـــت  فـــي  جديـــدة  إســـكانية 
متزامن، وهي مدن سلمان وخليفة 
وشرق الحد وشرق سترة وضاحية 
الرملـــي، والتـــي باتت تمثل أســـس 
متكاملـــة لجودة الحياة لما تتضمنه 
مـــن بنيـــة تحتية متطورة، وشـــبكة 
جانـــب  إلـــى  متكاملـــة،  مواصـــالت 
للمشـــي  المخصصـــة  المســـارات 
والســـواحل  الهوائيـــة  وللدراجـــات 
البحريـــة،  والواجهـــات  العامـــة 
ومســـاحات خضـــراء جعلـــت منهـــا 

مدن نموذجية متكاملة. 
عاهـــل  جاللـــة  رؤيـــة  أن  وأكـــد   
البـــالد، والمتابعـــة الحثيثـــة لســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
لتوفيـــر منظومة إســـكانية متكاملة 
تحقيًقا ألهداف الرؤية االقتصادية 
2030 لمملكـــة البحريـــن، هـــي مـــن 
إلـــى  اإلســـكانية  المســـيرة  قـــادت 
أن  إلـــى  وآلـــت  مســـتوياتها،  قمـــة 
تحظـــى المملكـــة بإشـــادات عديـــدة 
مـــن قبـــل برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمائـــي، ومكتـــب األمـــم المتحدة 

للمســـتوطنات البشـــرية، مردًفـــا أن 
خـــالل  تمكنـــت  البحريـــن  مملكـــة 
الســـنوات الماضية من تنفيذ الجزء 
األكبر من أهداف التنمية المستدامة 
)2015 - 2030(، بعـــد إدراجهـــا فـــي 

خطط وبرامج الحكومة.
أن  إلـــى  اإلســـكان  وزيـــر  وأشـــار   

الحكومـــة تبّنت محور ابتكار حلول 
إســـكانية فوريـــة تضمـــن للمواطـــن 
االســـتفادة الفوريـــة مـــن الخدمات 
برنامـــج  أبرزهـــا  مـــن  اإلســـكانية، 
“مزايا” الذي ساهم منذ تدشينه في 
عـــام 2013 بإيجـــاد الســـكن الفوري 
لمـــا يقـــارب 9000 أســـرة، وتحقيق 

شراكات ناجحة مع القطاع الخاص 
في مشـــاريع عديدة كان من أبرزها 
مشروع تطوير األراضي الحكومية 
توظيـــف  جانـــب  إلـــى  األخيـــر، 
التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات 
اإلسكانية عبر موقع وزارة اإلسكان 
عبـــر  وكذلـــك  الوطنيـــة  والبوابـــة 
لجميـــع  شـــامل  إلكترونـــي  تطبيـــق 

الخدمات.
الـــوزارة مســـتندة علـــى  أن   وأكـــد 
كفـــاءات وطنية تعمـــل ضمن فريق 
البحريـــن من أجل إيجاد المزيد من 
المبادرات الخالقة الستثمار الذكاء 
اإلبداعيـــة  والحلـــول  االصطناعـــي 
والتمويليـــة لتطوير ملف اإلســـكان 
والتسهيل على المواطنين، بما يعود 
التنمويـــة  للنهضـــة  والخيـــر  بالنفـــع 

الشاملة لهذا الوطن العزيز. 
الجديـــر بالذكـــر أن اليـــوم العالمـــي 
المناســـبات  إحـــدى  يعـــد  للموئـــل 
األمـــم  اعتمدتهـــا  التـــي  الرســـمية 
المتحـــدة تـــم االحتفـــال بـــه للمـــرة 
األولـــى عـــام 1986، ويهـــدف هـــذا 
اليوم إلى تذكير العالم بالمســـؤولية 
المشـــتركة لتوفير مســـاكن لألجيال 

القادمة.

ــى الـــمـــواطـــنـــيـــن ــ ــل ــ ــة لـــلـــتـــســـهـــيـــل ع ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــول إس ــ ــلـ ــ ابــــتــــكــــار حـ

الحمر: البحرين رائدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وزير اإلسكان

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية، الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
القضيبية أمس، النائب حمد الكوهجي.

 وخـــالل اللقـــاء، نـــّوه الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بمـــا يقـــوم بـــه النائـــب الكوهجي 
وجميـــع أعضـــاء مجلـــس النـــواب مـــن 
جهود ملموسة في خدمة قضايا الوطن 
مكتســـبات  وتعزيـــز  المجـــاالت  بشـــتى 
ومنجزات مملكة البحرين في المحافل 

الدوليـــة وعلـــى المســـتويات كافـــة، بما 
يحقـــق التطلعـــات واألهـــداف الوطنيـــة 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمّنًيـــا  المنشـــودة، 

والنجاح.
 مـــن جانبه، عّبـــر النائب حمد الكوهجي 
عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة وعميق تقديره وما 
حظـــي به من حفاوة وحســـن اســـتقبال 
والـــذي يعكـــس تقديـــره ألعضـــاء ودور 

مجلس النواب.

حميدان يستعرض القضايا العمالية مع رئيس “االتحاد الحر”جهود ملموسة لـ “النواب” في خدمة قضايا الوطن
ـــركات ـــة وإدارات الش ـــات النقابي ـــن المنظم ـــي بي ـــوار االجتماع ـــز الح تعزي

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة، جميل حميـــدان، رئيس 
الحـــر  لالتحـــاد  التنفيـــذي  المجلـــس 
يعقـــوب  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 

محمد، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وأثنـــاء اللقـــاء، تم اســـتعراض قضايا 
وجهـــود  العمالـــي  بالشـــأن  متصلـــة 
ســـوق  لتطويـــر  الموجهـــة  الحكومـــة 
اإلنتاجيـــة  مســـتويات  ورفـــع  العمـــل 
بالمنشـــآت، واستقرار العمالة الوطنية 
وتطويرهـــا مهنًيـــا، إلـــى جانـــب بحث 
بيـــن  االجتماعـــي  الحـــوار  تعزيـــز 
المنظمات النقابية وإدارات الشركات 
والمؤسســـات بما يســـهم في ترســـيخ 

الحقوق العمالية.
حميـــدان  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بيـــن مختلف 
الجهات لدعم توجهات الحكومة نحو 
اســـتقطاب المزيـــد من االســـتثمارات 
المولـــدة للوظائـــف فـــي ســـوق العمل 
تقدمهـــا  التـــي  التســـهيالت  بفضـــل 

لجعـــل المواطن الخيـــار األفضل عند 
التوظيـــف، مؤكـــًدا ان دعـــم القطـــاع 
الـــدور  إطـــار  فـــي  يأتـــي  الخـــاص 
الحيـــوي الذي يضطلع به لزيادة النمو 
العمـــل  فـــرص  وتوفيـــر  االقتصـــادي 

النوعية للمواطنين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس المجلـــس 

لنقابـــات  الحـــر  لالتحـــاد  التنفيـــذي 
الحكومـــة  بتبنـــي  البحريـــن  عمـــال 
السياســـات والتشـــريعات الهادفة إلى 
تعزيـــز حقوق العمـــال، منوًها في هذا 
اإلطـــار بنتائـــج اإليجابيـــة المتحققـــة 
ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
فـــي نســـخته الثانيـــة، حيث يســـاهم 
فـــي تســـريع وتيـــرة التوظيـــف رغـــم 
مختلـــف التحديات في هذه الظروف 
االتحـــاد  دعـــم  مؤكـــًدا  االســـتثنائية، 
الحـــر للجهـــود الوطنيـــة فـــي ســـبيل 
التـــي  المكتســـبات  علـــى  المحافظـــة 
تحققت للمواطنين على صعيد العمل 

والتنمية االجتماعية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



 شـــهد جناح مملكـــة البحرين في معرض 
تنســـج  “الكثافـــة  2020  دبـــي  إكســـبو 
الفـــرص” زيـــارة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو 
الشـــيخ حمدان بن راشـــد آل مكتوم ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 
دبـــي وعدد مـــن المســـؤولين اإلماراتيين 

والمشرفين على اإلكسبو.
 واّطلع ســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتـــوم على تفاصيل الجنـــاح وتصميمه 
العمراني وما يقّدمه من برامج ومعارض 
تعكـــس مفهـــوم الكثافـــة التـــي تتمّتع بها 

البحرين في كافة المجاالت.
 وتؤكـــد هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار، 
والتي تشـــغل رئيســـتها الشيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة منصـــب المفوض العام 
للجنـــاح، أن هـــذه الزيارة تعكـــس اهتمام 
قيـــادة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة على 
إنجـــاح حـــدث اإلكســـبو الذي يعـــد األكبر 
مشـــاركة  أن  موضحـــة  المنطقـــة،  فـــي 
البحريـــن بجنـــاح وطنـــي ســـيعمل خالل 
األشـــهر الســـتة القادمـــة علـــى تقديـــم ما 
لـــدى المملكة من فرص واعدة ومقومات 

حضارية عريقة إلى العالم أجمع.

 هذا وزار الجناح الوطني لمملكة البحرين 
كذلك ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، حيث استكشـــف 
مساحة الجناح وفضاء العرض الرئيسي 
ومتجـــر الهدايـــا والمقهـــى، إضافـــة إلـــى 
تعّرفـــه على البرامـــج الثقافية المصاحبة 
للجنـــاح ودور هيئـــة الثقافـــة فـــي إثـــراء 

مشاركة البحرين في اإلكسبو. 
 وأشاد الســـفير بجناح البحرين الوطني، 
مؤكًدا أن مشـــاركة البحرين في اإلكسبو 

تعـــد األهم فـــي هـــذه الفترة التي يشـــهد 
فيها العالم بداية التعافي من أزمة تتبعها 

فرص لصناعة منجزات حضارية.
الجنـــاح  افتتحـــت  البحريـــن  أن  يذكـــر 
الوطنـــي “الكثافـــة تنســـج الفـــرص” يـــوم 
1 أكتوبـــر 2021م لتبدأ مشـــواًرا لتعريف 
الـــزّوار القادميـــن من كافة أنحـــاء العالم. 
ويقـــع الجنـــاح في منطقة الفـــرص، وهي 
إحدى ثالث مناطـــق يضّمها هذا المحفل 
الدولـــي. ويعرض مفهوم الكثافة ودورها 
تجربـــة  عبـــر  واعـــدة  فـــرص  خلـــق  فـــي 

ملموسة ومكانية.
 ويمّثـــل الجنـــاح، الـــذي تـــم تصميمه من 
ِقبـــل كريســـتيان كيريز زيـــورخ أيه جي، 
مســـاحة مفتوحـــة ومغمـــورة قليـــاًل فـــي 
الموقـــع، يتـــم الوصـــول إليهـــا مـــن خالل 
العالـــم  بيـــن  مـــا  انتقـــااًل  يصنـــع  منحـــدر 
يتكـــّون  للجنـــاح.  والداخلـــي  الخارجـــي 
هيـــكل هذه المســـاحة المركزيـــة من 126 
عمـــوًدا بســـماكة 11 ســـنتمتًرا وبارتفـــاٍع 
يبلغ 24 متـــًرا، تّتصل ببعضها البعض في 
عّدة نقاط على ارتفاع المســـاحة. وتضّم 

هـــذه المســـاحة المركزيـــة للجنـــاح فضاء 
العرض الرئيسي، متجر الهدايا، والمقهى، 
والموّزعة بشكل حر ما بين أعمدة المبنى 
التي تشـــّكل التجربة المكانية الملموســـة 

للكثافة في الجناح.
 ســـتتخذ مجموعة مختلفـــة من األعمال 
التركيبية الدورّية مكاًنا لها في المساحة 
وتحولهـــا علـــى مدار 6 أشـــهر خالل فترة 
اإلكســـبو، لتخلـــق ســـينوغرافيا مختلفـــة 
تغّيـــر من قراءة الزائر للمكان. وســـيكون 
لكّل ســـينوغرافيا موضوع عام، ينكشـــف 
فـــي أربعـــة معـــارض مختلفة تســـتعرض 
ـــا مـــن ثقافة البحريـــن وتراثها  جانًبـــا مهمًّ

الثري.

 خـــالل الموضـــوع األول، البحـــر، يعـــرض 
ا بعنـــوان “ماذا ترى”  الجنـــاح عمـــاًل تركيبيًّ
أبدعتـــه مصّممـــة النســـيج المقيمـــة فـــي 
مـــع  بالتعـــاون  بويـــل  مهيـــري  البحريـــن 
حرفيين بحرينيين، ويعكس عراقة حرفة 
النسيج في البحرين وجمال أشرعة سفن 
البانـــوش التـــي أبحـــرت لصيـــد اللؤلؤ في 
الماضـــي. وبالتعـــاون مـــع هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار، يقّدم معهد البحرين للؤلؤ 
واألحجـــار الكريمـــة “دانـــات” خـــالل هذه 
الفترة برنامًجا متنوًعا، ويعرض للجمهور 
العالمـــي أهـــم خدماته ويتيح لـــه الفرصة 
للتعرف علـــى أحدث أدواته وتقنياته في 

فحص الآللئ الطبيعية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

محمد بن راشد يزور جناح البحرين في “إكسبو 2020” 
ــي ــس الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلمــــــــارة دبـ ــ ــي ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــور ولـــــي الـ ــضـ ــحـ بـ

local@albiladpress.com03

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــام   
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
محمـــد القائد، بزيارة جناح مملكة 
البحرين في معرض أكسبو 2020 
، على هامش مشاركته في أعمال 
تكنولوجيـــات  ومعـــرض  مؤتمـــر 

االقتصاد الرقمي.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وهنـــأ 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيـــس 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، للمســـتوى المبهـــر الذي برز 
فيه جناح المملكة للعالم من خالل 
معرض أكســـبو دبـــي 2020، حيث 
أعـــرب عن االعتـــزاز والفخـــر بهذا 

الجهـــد الوطنـــي المشـــرف، مثمنـــًا 
جهـــود الشـــيخة مـــي بنـــت محمد، 
مؤكـــدًا  البحريـــن  فريـــق  وجهـــود 
أنه جاء مترجمـــًا لرؤية وتطلعات 
الجاللـــة  قيـــادة حضـــرة صاحـــب 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وأثنـــى القائـــد علـــى إشـــراك هيئة 
 60 لـــــ  للثقافـــة واآلثـــار  البحريـــن 
الشـــباب  خيـــرة  مـــن  متطوعـــا 
البحريـــن،  فـــي جنـــاح  البحرينـــي 
ومســـاهمتهم فـــي التعريـــف عـــن 
مؤكـــدًا  للعالـــم،  حضـــارة وطنهـــم 
أن هـــذه التجربة إثـــراء لمعارفهم 
وخبراتهـــم، وتؤكـــد الدعـــم الـــذي 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  توليـــه 
واآلثار بالشـــباب الســـيما الشـــباب 

المهتم بالمجال الثقافي.
تمنياتـــه  خالـــص  عـــن  وأعـــرب 
بمواصلـــة تميـــز ونجـــاح البحرين 
في المشاركة في الحدث العالمي، 
البحرينيـــة  الثقافـــة  وعكـــس 
العريقـــة، ومـــا تتميز به مـــن ثراء، 
وذلـــك فـــي ظل مـــا يقدمـــه جناح 
مملكـــة البحرين مـــن كثافة الفتة 
جمعـــت  الحضـــاري  اإلنتـــاج  فـــي 
األصيلـــة،  البحرينيـــة  الضيافـــة 
والمبنـــى  البحرينيـــة،  واألزيـــاء 
المتميز من األلمنيوم والذي يمثل 

أكبر صادرات مملكة البحرين.
وقام القائد بزيارة عدد من أجنحة 
الدول المشاركة في معرض أكسبو 
دبـــي 2020، حيـــث زار جناح دولة 

اإلمـــارات العربية المتحدة وجناح 
المملكة العربية الســـعودية ودولة 
لـــدول  العامـــة  واألمانـــة  الكويـــت 
مجلـــس التعـــاون. كمـــا زار أجنحة 
المغـــرب وإندونيســـيا وباكســـتان، 
إضافة إلى جنـــاح وزارة الداخلية 

اإلماراتية وجناح المرأة.
المعلومـــات  هيئـــة  وكانـــت 
والحكومـــة اإللكترونيـــة قد دعت 
الجميع إلى استثمار فرصة تنظيم 
سيســـتمر  والـــذي  الحـــدث،  هـــذا 
متواصلـــة  أشـــهر   6 مـــدار  علـــى 
جنـــاح  وزيـــارة  المعـــرض  لزيـــارة 
البحريـــن لالطالع علـــى ما يقدمه 
مـــن مقومـــات حضاريـــة وثقافية 

أصيلة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

جناح البحرين
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مي بنت محمد: الزيارة تؤكد اهتمام قيادة اإلمارات بإنجاح حدث اإلكسبو

ـــرب ـــع الع ـــزاز لجمي ـــر واعتـــ ـــط فخــ ـــو 2020” محـ “إكسبـــ

القائد مهنئا مي بنت محمد: مستوى مبهر ظهر به جناح البحرين

المنامة - هيئة الثقافة واآلثارالمنامة - هيئة الثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا أمس، 
ســـفير جمهوريـــة روســـيا االتحاديـــة 
لـــدى مملكة البحرين إيغور كريمنوف، 
حيـــث تباحـــث الطرفان حـــول تعزيز 
ســـبل التعـــاون الثقافـــي بيـــن البلدين 
الصديقيـــن. وقالت الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة إن العالقات الثقافية 
عـــّززت  روســـيا  البحريـــن  بيـــن  فيمـــا 
التواصل الحضاري المشـــترك وأثمرت 
ا أنتج على مدى السنوات  حراًكا ثقافيًّ
مـــن  مميـــزة  مشـــروعات  الماضيـــة 
معـــارض وحفـــالت وعـــروض عالمية 
وتعاون فـــي مجاالت اآلثـــار والتراث 

الثقافي.

 وشـــهد اللقاء التباحث بشـــأن تنسيق 
زيارتهـــا إلـــى روســـيا لحضـــور منتدى 
ســـانت بطرســـبرغ الثقافـــي بنســـخته 
التاســـعة خالل شـــهر نوفمبـــر المقبل، 
إضافـــة إلـــى مناقشـــة ترتيبـــات زيارة 
الثقافـــة  وزيـــرة  ليوبيموفـــا  أولغـــا 
الروســـية إلـــى مملكـــة البحرين خالل 

ديسمبر 2021م.
وتقّدم السفير الروســـي بالشكر لهيئة 

البحريـــن للثقافـــة واآلثار علـــى عملها 
المستمر إلثراء العالقات الثقافية بين 
البلديـــن، متقّدًما بالتهنئة إلى رئيســـة 
الهيئة على انطالقة مهرجان البحرين 
الدولي للموسيقى من مسرح البحرين 
الوطنـــي وعودة الحيـــاة الثقافية إلى 
للتعـــاون  المملكـــة، مبدًيـــا اســـتعداده 
الدائـــم مـــع الهيئـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ 
مشروعات وبرامج ثقافية مستقبلية.

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا صباح 
أمـــس، ســـفيرة الجمهوريـــة اإليطالية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن بـــاوال أمـــادي، 
الثقافـــة  وذلـــك بحضـــور مديـــر عـــام 
والفنـــون بالهيئـــة الشـــيخة هـــال بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة والمتخصصـــة في 
إدارة المســـارح واألوبـــرا فرانشيســـكا 
كامبانيـــا، وذلـــك لبحث ســـبل التعاون 
بيـــن  المشـــترك  والفنـــي  الثقافـــي 
الجانبيـــن.  فـــي بدايـــة اللقـــاء، رّحبت 
الجمهوريـــة  بســـفيرة  الهيئـــة  رئيســـة 
اإليطالية لدى مملكة البحرين، مؤكدة 
عمـــق العالقـــات الثنائيـــة التـــي تجمع 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، معربـــة عن 

أملهـــا فـــي أن تحمـــل األيـــام القادمـــة 
الحضـــور  تعـــزز  مشـــتركة  مشـــاريع 
الفني اإليطالي في المواســـم الثقافية 
البحرينيـــة.  وتطّرق اللقاء إلى العديد 
مـــن القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك 
وتناول سبل دعم تبادل الخبرات في 
المجال المسرحي والزيارات الثقافية 
بيـــن البلديـــن. كمـــا ويســـتقبل متحف 
البحرين الوطني قريًبا معرًضا يعكس 

غنى المجوهرات اإليطالية.

 من جانبها، عّبرت الســـفيرة اإليطالية 
عـــن ســـعادتها بمضمـــون اللقـــاء ومـــا 
تـــم تناولـــه بشـــأن تطويـــر العالقـــات 
الثقافية الثنائيـــة بين مملكة البحرين 
مشـــيدة  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
بمساعي هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
فـــي االنفتاح على مختلف الحضارات 
والثقافات، مبدية استعدادها للتعاون 
الدائـــم من أجل خير الحـــراك الثقافي 

البحرين.

المتحف يحتضن قريبا معرضا للمجوهرات اإليطاليةالعالقات الثقافية بين البلدين ترسيخ للتواصل المشترك
دعم تبادل الخبرات مع إيطاليا بالمجال المسرحيمي بنت محمد: تعزيز سبل التعاون الثقافي مع روسيا
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ضبط وافـدة تمـارس مهــنا طبيــة معاونــة دون ترخيــص
كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية )نهرا( عن ضبط 
وافـــدة عربيـــة تقوم بممارســـة مهنة 
طبيـــة معاونة مـــن دون ترخيص لها 
من الهيئـــة، وذلك من خـــال قيامها 
باســـتخدام  تجميليـــة  بإجـــراءات 

أجهـــزة ومســـتلزمات طبية من دون 
ترخيص في مسكنها الخاص الكائن 
فـــي محافظة العاصمـــة، وتقدم فيه 
خدمـــات صحية غير مرخص لها من 

الهيئة.
وأوضحـــت الهيئـــة أنه “وعلـــى الفور 

قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة 
والتـــي  الازمـــة  التحريـــات  بعمـــل 
أثبتـــت صحـــة المعلومات ثـــم قاموا 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمباحث 
والتحقيقات واألدلـــة الجنائية، وتم 
ضبـــط المخالفـــة بالجـــرم المشـــهود 
الازمـــة،  المحاضـــر  تحريـــر  وتـــم 
كمـــا تـــم تحريـــر محضر ضبـــط على 
األدوات  جميـــع  وتحريـــز  المخالفـــة 
والمســـتلزمات  الصيدالنية  والمـــواد 
مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة  الطبيـــة، 
األدوية غيـــر المرخصة في البحرين 
المخالفـــات  فـــي  والمســـتخدمة 
المذكـــورة، كما تـــم تحويل المحاضر 
للجهـــات  المخالفـــة  علـــى  المحـــررة 
اإلجـــراءات  الســـتكمال  المختصـــة 

القانونية الازمة لذلك”.

المنامة - نهرا

الرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  زار 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  التنفيـــذي 
)بابكو( داود نصيف، أمس، مستشـــفى 
العوالـــي لتهنئـــة أعضاء الـــكادر الطبي 
حصـــول  بمناســـبة  المستشـــفى  فـــي 
االعتمـــاد  شـــهادة  علـــى  المستشـــفى 
الماســـي في الخدمـــات الصحية، وهو 
ما يمثل أعلى تصنيف لشهادة االعتماد 
من قبـــل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية. 
 وخال الزيارة، التقى نصيف بأعضاء 
الفريـــق الطبـــي، برئاســـة طـــارق حميد 
رئيـــس األطبـــاء بمستشـــفى العوالـــي، 
وقـــدم إليهـــم التهنئة بهـــذا اإلنجاز في 

المجال الطبي. 
وأوضح “نشـــعر بكل الفخـــر واالعتزاز 
بهذا اإلنجاز الجليل الذي يأتي اعتراًفا 

وتقديًرا لنجاحنا المشـــرف في تحقيق 
مـــا يربـــو علـــى 95 % مـــن متطلبـــات 
االعتمـــاد المقررة، ما أهلنـــا عن جدارة 
شـــهادة  علـــى  للحصـــول  واســـتحقاق 

االعتماد الماسي”.  

واختتـــم نصيـــف حديثـــه قائـــًا “يتـــم 
منح هذه الشـــهادة كل 3 سنوات. ففي 
االعتمـــاد  علـــى  2017، حصلنـــا  العـــام 
الباتينـــي، وفـــي العـــام 2021 حصلنـــا 
بحمد هللا على االعتماد الماســـي، وهو 

أعلـــى تصنيف فـــي درجـــات االعتماد، 
الجـــاد  التزامنـــا  يعكـــس بوضـــوح  مـــا 
وأفضـــل  أرقـــى  بتقديـــم  والمتواصـــل 
الخدمات الصحية التي تتســـم باألمان 
والجودة العالية لجميع أفراد المجتمع 

فـــي مملكتنا الغالية”.  يذكر أن شـــهادة 
االعتمـــاد التي تمنحهـــا الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعد 
بمثابـــة األداة الفعالـــة فـــي تقييم أداء 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية فيما 

يخـــص تطبيـــق المســـتويات المقـــررة، 
ورصـــد ومتابعة آليات التنفيذ بشـــكل 
تحســـين  أجـــل  مـــن  منتظـــم  دوري 
منظومـــة الرعايـــة الصحيـــة واالرتقاء 

بها وفق الغايات المرجوة.

عوالي - بابكو

مستشفـى العوالـي ينـال شهـادة االعتمــاد الماســي
ــن الـــصـــحـــيـــة” ــ ــه ــ ــم ــ ــن “ال ــ أعــــلــــى تـــصـــنـــيـــف مـ

نصيف يهنئ الكادر الطبي بحصد “االعتماد الماسي”
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األنصاري لـ “^”: استثناء “اإلقامة الطويلة” من نظام التأمين الصحي
ــا بـــســـبـــب “كــــــورونــــــا” ــ ــي ــ ــزئ ــ ــه ج ــلـ ــطـ ــعـ ــد تـ ــ ــع ــ ــروع ب ــ ــش ــ ــم ــ ــل ــ ــل عـــــــاد ل ــ ــم ــ ــع ــ ال

قـــال رئيـــس لجنة الخدمـــات بمجلس 
النـــواب النائـــب أحمـــد األنصـــاري إن 
لقاء وزيرة الصحة فائقة الصالح يوم 
أمس مع رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل وبحضور النائب األول عبدالنبي 
ســـلمان والنائـــب الثانـــي علـــي زايـــد، 
ورئيـــس لجنـــة الخدمـــات بالمجلـــس، 
الصحـــة  وزيـــرة  شـــكر  عـــن  تمخـــض 
أوالً لمجلـــس النـــواب علـــى التعـــاون 

والتفاهـــم البناء، خال فترة الجائحة 
وأثر ذلك على الصحة العامة.

لــــ  تصريحـــه  فـــي  األنصـــاري  وأشـــار 
أشـــارت  الوزيـــرة  أن  إلـــى  “البـــاد” 
بالتفصيـــل إلى االســـتراتيجيات التي 
اتبعتهـــا الوزارة خال فتـــرة الجائحة 
وكيـــف اســـتطاعت البحريـــن تحقيق 
األزمـــة،  وتخطـــي  النجـــاح  قصـــص 
فـــي  الطبيبـــة  الكـــوادر  مـــع اســـتمرار 

أداء عملهـــم كمـــا يجـــب، وأن العمـــل 
الروتينـــي لـــم يتوقـــف، ومعـــه متابعة 
الحـــاالت العاجيـــة لمرضـــى كورونا، 
وأن البنيـــة التحتية للقطـــاع الصحي 

قوية وصلبة.
أن  إلـــى  لفتـــت  الوزيـــرة  أن  وأكـــد 
التعاون بين المستشـــفيات الحكومية 
علـــى  ناجحـــا،  كان  والخاصـــة 
مســـتويات الفحوصـــات والتحويات 

“والترقيـــدات” وأن العمـــل لم يتوقف 
في جميع التخصصات.

وبيـــن أنـــه ســـيتم عقـــد ورشـــة عمـــل 
جديدة من قبل وزارة الصحة ألعضاء 
مجلس النواب، لتعريفهم بالتغييرات 
التـــي حدثت أخيرًا فـــي هيكلة وزارة 
الصحـــة، مع تعدد الجهـــات المختصة 
بالقطاع الصحي وتنوع مســـؤولياتها 
في الوقت الراهن، مستدرًكا “مع تعدد 
هذه الجهات إال أن وزيرة الصحة تظل 
هي المســـاءلة أمام مجلـــس النواب”. 

الصحيـــة  الخدمـــات  كل  أن  وأردف 
ســـتكون مدرجة تحت نظـــام التأمين 
الصحـــي، ماعدا اإلقامة الطويلة، وأن 
العمل عاد مجددا لهذا المشروع الذي 

تعطل جزئيا بسبب الجائحة.
واختتم األنصاري “سألتنا الوزيرة عن 
قانون الطب النفســـي والذي سيخرج 
هذا الدور، ولقد أوضحنا لها أنه سوف 
يتم خال األيـــام رفع التقرير للقانون 
لهيئـــة المكتب، لعرضه على جلســـات 

أحمد األنصاريالمجلس خال هذا الدور”.

الصـالــح: خـطــة لتوعـيــة ووقـايــة المجتـمــع مــن “اإليــدز”
التصـــدي لجميـــع أشكـــال التمييـــز ضـــد المتعايشـيـــن مـــع الفيـــروس

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  كشـــفت 
الصالـــح عـــن أن اللجنـــة الوطنية 
لمكافحة متازمة النقص المناعي 
المكتســـب “اإليـــدز” بصـــدد تنفيذ 
خطـــة إعاميـــة لتوعيـــة ووقايـــة 
متازمـــة  مـــرض  مـــن  المجتمـــع 
المكتســـب  المناعـــي  النقـــص 
حمايـــة  علـــى  والتركيـــز  “اإليـــدز” 
حقـــوق المتعايشـــين معـــه، وذلك 
 )1( رقـــم  الصـــادر  للقانـــون  وفًقـــا 
لســـنة 2017.   مؤكـــدة أنـــه ووفًقا 
القانونيـــة  التشـــريعات  لكافـــة 
الصـــادرة بمملكة البحريـــن يتمتع 
الفيـــروس  مـــع  المتعايشـــون 
التـــي  الحقـــوق  كافـــة  بممارســـة 

واالتفاقيـــات  الدســـتور  يكفلهـــا 
الدولية المصادق عليها والقوانين 
المعمول بها والتي تحظر كل فعل 
أو امتنـــاع يشـــكل تمييـــًزا ضدهم 
أو يـــؤدي إلى الحط مـــن كرامتهم 
أو  حقوقهـــم  مـــن  االنتقـــاص  او 
اســـتغالهم بســـبب اإلصابـــة على 

اختاف أجناسهم وأعمارهم.
 وأكدت لوزيرة رئيســـة اللجنة أن 
مملكة البحرين وبتوجيهات ودعم 
القيادة الحكيمـــة للقطاع الصحي 
هي من الدول السباقة في تطبيق 
وتنفيـــذ كافـــة الخطـــط والبرامج 
والتشـــريعات  تتماشـــى  التـــي 
والتطلعات واألهداف الدولية في 

هذا الجانـــب، باإلضافة إلى تنفيذ 
الخطط والتوصيـــات الرامية إلى 
مراعـــاة جميع الجوانـــب المتعلقة 
بحقوق المتعايشين مع الفيروس 

وحصولهـــم علـــى كافـــة الخدمات 
الداعمـــة  والمبـــادرات  العاجيـــة 
ولأُلطـــر  للتعليمـــات  وفًقـــا  لهـــم 
للحيلولـــة دون  المتعـــارف عليهـــا 

نقل الفيروس إلى اآلخرين.
كما لفتت إلـــى أن مملكة البحرين 
تقـــوم بمراجعة القوانيـــن وتقييم 
بصـــورة  والتشـــريعات  الخطـــط 
دوريـــة بمـــا يضمـــن التصـــدي لكل 
أشـــكال التمييز ضد المتعايشـــين 
مـــع الفيـــروس، وذلـــك بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المعنية، إلـــى جانب 
البرامـــج  إعـــداد  علـــى  الحـــرص 
المشـــتركة  واألنشـــطة  والخطـــط 
المـــرض  مـــع  األمثـــل  للتعامـــل 

ســـواء مـــن حيـــث التشـــخيص أو 
العاج مع وضع األدلة اإلرشـــادية 
لمتابعـــة المـــرض وطـــرق الوقاية 
إلـــى  اســـتناًدا  وذلـــك  والعـــاج، 
الدالئل اإلرشادية لمنظمة الصحة 
الدوليـــة  والمنظمـــات  العالميـــة 
مـــع  الصلـــة،  ذات  واإلقليميـــة 
االهتمـــام والتركيـــز بتعزيـــز ورفع 
عوامـــل  حـــول  الصحـــي  الوعـــي 
الخطر المؤديـــة لإلصابة بالمرض 
من خال وضع الخطط اإلعامية 
الازمة للتعريـــف بالمرض وطرق 
منـــه  الوقايـــة  وكيفيـــة  انتقالـــه 
إلـــى جانـــب التركيـــز علـــى حقوق 

المتعايشين مع المرض.

المنامة - الصحة

فائقة الصالح

إبراهيم النهام



األمـــم  البحريـــن  مملكـــة  تشـــارك 
المتحـــدة احتفالهـــا بأســـبوع الفضاء 
العالمـــي، الذي ينطلق فـــي الرابع من 
أكتوبـــر، فـــي إطـــار الرؤيـــة التنموية 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  الســـامية 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بشـــأن تعزيـــز مكانـــة مملكة 
البحريـــن بيـــن الـــدول المتقدمة في 
مجال الفضاء واالســـتثمار في علوم 
المســـتقبل بما يخدم مسيرة التنمية 

الشاملة والمستدامة.
 ويأتي هذا االحتفاء تجاوًبا مع قرار 
الجمعية العامة رقم 54/ 68 بتاريخ 6 
ديســـمبر 1999 بشأن تسليط الضوء 
علـــى مســـاهمات علـــوم وتكنولوجيا 
الفضاء في تحســـين وضع اإلنســـان، 
وتعزيـــز التعاون الدولي في التوعية 
باســـتخدام علوم الفضـــاء وتقنياته، 
موضـــوع  علـــى  العـــام  هـــذا  ويركـــز 
“المـــرأة فـــي الفضـــاء”، ودورهـــا في 
واالبتـــكار  والتقانـــة  الفضـــاء  علـــوم 

واالستكشاف.
 وتعتـــز مملكـــة البحرين في أســـبوع 
الفضاء العالمي، أكبر فعالية ســـنوية 
بمـــا  العالـــم،  فـــي  بالفضـــاء  متعلقـــة 
تشهده من إنجازات رائدة وتطورات 
منـــذ  المجـــال  هـــذا  فـــي  متســـارعة 
إنشـــاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
وتنظيمها بموجب المرســـوم الملكي 
رقـــم )11( لســـنة 2014 وتعدياتـــه، 
مـــع  بالشـــراكة  دورهـــا  ومواصلـــة 
ووكاالت  الوطنيـــة  المؤسســـات 
فـــي  الدوليـــة  والبحـــوث  الفضـــاء 
العمـــل علـــى النهوض بعلـــوم الفضاء 
وإنشـــاء بنية تحتية لمراقبة الفضاء 
واألرض، وتطويـــر األبحـــاث العلمية 
والقـــدرات االبتكارية في تكنولوجيا 
األقمـــار الصناعية، وتطويـــر الموارد 
البشرية الوطنية والكفاءات العلمية 
مســـيرة  يواكـــب  بمـــا  المتخصصـــة، 
التطور العلمـــي والتقني في تحقيق 

التنمية المستدامة.
 ولقـــد رّكزت الرؤية الســـامية لجالة 
االتجاهـــات  مواكبـــة  علـــى  الملـــك 
العالميـــة الحديثـــة بتبنـــي وتوظيف 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
والخدميـــة  اإلنتاجيـــة   القطاعـــات 
والتعامـــل مـــع متطلبـــات االقتصـــاد 
فـــي  جالتـــه  وتوجيهـــات  الرقمـــي، 
لـــدى افتتـــاح دور  خطابـــه الســـامي 
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس لمجلســـي الشورى والنواب 
“نحـــو   2020 أكتوبـــر   11 بتاريـــخ 
اكتســـاب وامتاك معـــارف وتقنيات 
فـــي  والتفـــوق  المســـتقبل..  علـــوم 
العديـــد مـــن العلـــوم المتقدمة كعلوم 
الفضـــاء بفوائدها العلميـــة والبيئية، 
وعلوم الطاقة الذرية باستخداماتها 
الســـلمية لخدمـــة اإلنســـانية، لنمّكـــن 
أجيالنا من صناعة نهضتهم بالســـبق 

واالحتراف العلمي والمعرفي”.
الملكيـــة  التوجيهـــات  وبفضـــل 
الســـامية، ودعـــم الحكومـــة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، تمكنـــت الهيئة 
 )NSSA( الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
الحكوميـــة  الهيئـــات  مـــع  بالشـــراكة 
الوطنيـــة  والبحثيـــة  واألكاديميـــة 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  إنجـــاز  مـــن 
العلميـــة  والمبـــادرات والمشـــروعات 
والتقنية نحو تأســـيس قطاع فضاء 
وطني مســـتدام، بدًءا بإنشاء “فريق 
نخبـــة  ويضـــم  للفضـــاء”،  البحريـــن 
متميـــزة من الكوادر الوطنية العلمية 
واألكاديميـــة الشـــابة والمؤهلـــة مـــن 
العديـــد  فـــي  وإدماجهـــا  الجنســـين، 
والعلميـــة  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
المتخصصـــة فـــي مجـــاالت تحليـــل 
الصور والبيانـــات الفضائية وتصنيع 
األقمـــار الصناعية، وحصـــول العديد 
منهـــم علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
والمراكـــز  الفضـــاء  وعلـــوم  هندســـة 

األولى في محافل عالمية.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتابعـــت   
الفضاء إنجاز العديـــد من المبادرات 
والبحثيـــة،  العلميـــة  والمشـــروعات 
وفق خطتهـــا االســـتراتيجية )2019 
- 2023(، مـــن أبرزها؛ مشـــروع “بناء 
القـــدرات والتوعيـــة” للترويج لعلوم 

الفضـــاء،  وتطبيقـــات  وتكنولوجيـــا 
وتجهيـــز “مختبـــر معالجـــة وتحليـــل 
الصور والبيانات الفضائية” وإنجازه 
صور وبيانات عاليـــة الدقة عبر أكثر 
ـــا يمـــر بفضـــاء  مـــن 19 قمـــًرا صناعيًّ
علـــى  والعمـــل  البحريـــن،  مملكـــة 
الصناعيـــة  األقمـــار  وإطـــاق  بنـــاء 
متناهية الصغر، وبنـــاء وإطاق قمر 
صناعـــي متوســـط لاستشـــعار عـــن 
بعـــد، ودراســـة جـــدوى إطـــاق قمـــر 
صناعـــي ألغراض االتصـــاالت والبث 
التلفزيونـــي، علًما بأن البحرين عضو 
العربيـــة  المؤسســـة  فـــي  وشـــريك 
لاتصـــاالت الفضائيـــة )عرب ســـات(، 
منذ تأسيسها عام 1976 تحت مظلة 

جامعة الدول العربية.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتحـــرص   
الفضاء على توطيد أواصر الشـــراكة 
الوعـــي  لنشـــر  والعالميـــة  المحليـــة 
الوطنيـــة وتحفيـــز  القـــدرات  وبنـــاء 
االبتـــكار واإلبـــداع وتبـــادل الخبرات 
المشـــروعات  وتنفيـــذ  والمعلومـــات 
المشـــتركة في مجـــال الفضـــاء، عبر 
تفعيـــل مذكرات التفاهم الموقعة مع 
عشر جهات وطنية )هيئة المعلومات 
المجلـــس  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
األعلى للبيئة، وكالة الزراعة والثروة 
البحريـــة، المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية 
الخليـــج  الزراعـــي، جامعـــة  القطـــاع 
العربـــي، جامعة البحريـــن، بوليتكنك 
وشـــركة  بتلكـــو،  تمكيـــن،  البحريـــن، 
تطوير للبترول( وتســـع جهات عربية 
وعالميـــة )وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء، 
للفضـــاء،  راشـــد  بـــن  محمـــد  مركـــز 
جامعـــة خليفـــة، أوربيتـــال ســـبيس، 
كالمان، ووكاالت الفضاء البريطانية 
والمنظمـــة  والروســـية  واإليطاليـــة 
الهنديـــة ألبحاث الفضـــاء(، وتعاونها 
مع الهيئة السعودية للفضاء، ومدينة 
الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة، 
ووكالة الفضـــاء اليابانية، إلى جانب 
عضويتهـــا فـــي المجموعـــة العربيـــة 
للتعـــاون الفضائـــي، ومكتـــب األمـــم 
الســـلمية  لاســـتخدامات  المتحـــدة 
للفضـــاء الخارجي، وموافقة مجلس 
لاتحـــاد  انضمامهـــا  علـــى  الـــوزراء 
الدولي للماحة الفضائية، فضًا عن 
عضويتهـــا في لجنة الفضاء المنبثقة 
عـــن المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، 

والعديد من اللجان الوطنية.
 وجـــاٍر التعـــاون بيـــن الهيئـــة ووكالة 
اإلمـــارات للفضاء في بنـــاء واختبار 
أول قمـــر صناعي بســـواعد بحرينية 
إلطاقه بنهاية العام الجاري، والعمل 
علـــى بنـــاء محطـــة أرضيـــة فضائية 
للفضـــاء  مختبـــر  وإنشـــاء  مصغـــرة، 
البحريـــن  جامعـــة  مـــع  بالتنســـيق 
الصناعيـــة،  األقمـــار  لبنـــاء  ومختبـــر 
والتعـــاون ضمن المجموعـــة العربية 
مشـــروع  فـــي  الفضائـــي  للتعـــاون 
 ،” 813 العربـــي  االصطناعـــي  “القمـــر 
وغيرها من المشروعات والمبادرات 
مـــع  بالتعـــاون  والبحثيـــة  العلميـــة 
مجلس التعليـــم العالـــي والجامعات 

المحلية واإلقليميـــة، ووزارة التربية 
إثـــراء  فـــي  يســـهم  بمـــا  والتعليـــم، 
البرامـــج العلميـــة والتدريبيـــة وبناء 
وتعزيـــز وصقـــل القـــدرات الوطنيـــة 
في مجال الفضاء وعلوم المستقبل، 
وتعزيـــز تطبيقـــات االستشـــعار عـــن 
بعد وفوائدها فـــي مجاالت الزراعة، 
التخطيـــط العمرانـــي، إدارة المـــوارد 
الطبيعية، الرصد البحري والساحلي، 
إدارة الكـــوارث، والبيئة، بما ينعكس 
إيجابًيا على تحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وأعـــّدت   
للفضـــاء،  قانـــون  مســـودة  الفضـــاء 
يواكب انضمـــام المملكة إلى اتفاقية 
المنظمـــة البحرية لألقمـــار الصناعية 
المنظمـــة  واتفاقيـــة  )إنمارســـات(، 
األقمـــار  عبـــر  لاتصـــاالت  الدوليـــة 
الصناعيـــة، وانضمامها إلـــى معاهدة 
الـــدول  ألنشـــطة  مـــة  المنظِّ المبـــادئ 
في ميـــدان استكشـــاف واســـتخدام 
الفضاء الخارجـــي بما في ذلك القمر 
واألجرام الســـماوية األخرى في عام 
2019، واتفاقيـــة تســـجيل األجســـام 
المطلقـــة في الفضـــاء الخارجي عام 
االتفاقيـــات  مـــن  وغيرهـــا   ،2021

الدولية.
أن  البحريـــن  مملكـــة  واســـتطاعت   
لتنميـــة  عديـــدة  مبـــادرات  تنجـــز 
واالبتكاريـــة  اإلبداعيـــة  القـــدرات 
للشباب في مجاالت العلوم والبحث 
العلمي، وفًقا لبرنامج عمل  الحكومة 
والرؤية االقتصاديـــة 2030 بمبادئها 
المرتكـــزة علـــى التنافســـية  والعدالة 
واالســـتدامة، ومـــن أبرزها: تدشـــين 
صنـــدوق األمـــل لدعـــم المشـــروعات 
بمرســـوم  الشـــبابية  والمبـــادرات 
وبإشـــراف   2020 عـــام  فـــي  ملكـــي 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة  ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
 المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
وإطـــاق “مســـابقة خالـــد بـــن حمـــد 
لابتـــكار فـــي الـــذكاء االصطناعـــي” 
االصطناعـــي  الـــذكاء  وأكاديميـــة 
التقنيـــة  البحريـــن  لكليـــة  التابعـــة 
)بوليتكنك البحرين(، بدعم من سمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس مجلـــس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية، وغيرها 
مـــن المبادرات العالميـــة ومن أبرزها: 
إطـــاق “جائـــزة الملك حمـــد لتمكين 
الشـــباب من تحقيق أهـــداف  التنمية 
المســـتدامة”، واختيـــار المملكـــة في 
ســـبتمبر 2021 مقـــًرا لتأســـيس مركز 
بيانات إقليمي جديد لتعزيز التحول 
الرقمي فـــي العالم العربـــي بالتعاون 

مع جامعة الدول العربية.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  وتفخـــر   
احتفالهـــا باألســـبوع العالمي للفضاء 
بمـــا بلغته المرأة البحرينية بدعم من 
المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة 

جالـــة الملك صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة من مكانـــة مرموقة وحضور 
مشرف في مجاالت التعليم والتقدم 
وتوليهـــا  والتكنولوجـــي،  العلمـــي 
مناصب تنفيذية رفيعة في مختلف 
المؤسســـات العلميـــة والتقنيـــة ومن 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  ضمنهـــا 
الفضاء، وســـط اهتمـــام من المجلس 

بتنميـة المهـارات والمواهـب للتوجـه 
نحــــو اإلبداع واالبتكار ضمن مبادرة 
“التـــوازن بين الجنســـين فـــي مجال 
للجهـــود  دعًمـــا  المســـتقبل”،  علـــوم 
الوطنيـــة فـــي مجـــاالت التكنولوجيا 
واألمـــن  الذكيــــة  والمــــدن  الماليـــة 
المتجـــددة،  والطاقـــة  اإللكترونـــي، 
وعلوم الفضـــاء، والـــذكاء الصناعي، 

واألمن الغذائي، وغيرها.

 إن مملكة البحرين بقيادة  «
صاحب الجاللة الملك ودعم 

صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ماضية 

في تعزيز إنجازاتها العلمية 
والتكنولوجية باالستثمار في 

الفضاء وعلوم المستقبل، 
واستكشاف المواهب وتنمية 

القدرات االبتكارية الوطنية، بما 
يتوافق مع مكانتها المرموقة 

ضمن الدول ذات التنمية 
ا والمتقدمة  البشرية العالية جدًّ
في رأس المال البشري، حريصة 

في ذلك على تعزيز دور الهيئة 
الوطنية لعلوم الفضاء وشراكتها 

المتميزة مع المؤسسات 
الوطنية ووكاالت الفضاء 

والمؤسسات التقنية والبحثية 
العربية والعالمية، بما ينعكس 

إيجابا على نجاحها في االستغالل 
السلمي للفضاء ودوره في تنويع 

االقتصاد الوطني ودعم التنمية 
المستدامة.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

البحرين تحقق إنجازات رائدة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء
تمـاشيـــــــا مـــع التوجيهــــــات الملكيـــة لمــواكبـــة االتجـــاهــــــات العــالميـــة الحــديثــة

 توطيد الشراكة 
المحلية 

والعالمية لنشر 
الوعي وبناء 

القدرات وتحفيز 
االبتكار واإلبداع
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50 دينارا مقطوعة لشراء أجهزة االتصاالت لموظفي الحكومة
2020 فـــي  ــاالت  ــ ــص ــ االت عــــاوة  تــكــالــيــف  ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  4.3

حدد جهاز الخدمة المدنية مبلغ 50 ديناًرا 
تصرف لمـــرة واحدة للموظف المســـتحق 
لعـــاوة االتصـــال، وذلك ضمـــن التعليمات 
الجديـــدة التـــي أصدرهـــا الجهاز ونشـــرت 
في الجريـــدة الرســـمية والمتعلقة بقواعد 
وإجراءات صرف عاوة االتصال وتوفير 
األجهـــزة اللوحية وأجهزة الحاســـب اآللي 

المحمولة.
وحظرت التعليمات تخصيص هاتف نقال 
من قبل الجهـــة الحكومية أو دفع تكاليف 
لصـــرف  المســـتحقة  للفئـــات  اســـتخدامه 
عـــاوة االتصـــال، علـــى أن تكـــون خدمـــة 
الهاتف النقال أو اإلنترنت باسم الموظف؛ 
كونه مســـؤواًل عـــن دفع الفاتورة مباشـــرة 
لمقـــدم الخدمة، كما منعـــت على الموظف 

الجمع بين أي من عاوات االتصال.
وأكـــدت التعليمات وجوب أن تتوافر لدى 
الجهـــات الحكوميـــة االعتمـــادات الماليـــة 

الازمـــة لتغطيـــة تكاليـــف صـــرف عـــاوة 
االتصال وتوفير األجهزة اللوحية وأجهزة 
الحاســـب اآللـــي المحمولـــة، وغيرهـــا مـــن 

المصروفات المتعلقة بها.
وقســـمت التعليمـــات مســـتحقي العـــاوة 
إلى 3 فئات، األولى هي شـــاغلي الوظائف 
العليـــا من الـــوكاء والوكاء المســـاعدين 
والمديريـــن ومـــن فـــي حكمهـــم وتصـــرف 
لهـــم بواقع 50 دينـــاًرا شـــهرًيا، وخصصت 

مبلـــغ 35 دينـــاًرا للفئـــة الثانيـــة التي تضم 
غير شـــاغلي الوظائـــف العليا ممن تتطلب 
واجبـــات ومهـــام عملهـــم بشـــكل مســـتمر 
استخدام أكثر من وسيلة اتصال ألغراض 
العمـــل، فيما حـــددت مبلغ 25 دينـــاًرا لغير 
شـــاغلي الوظائـــف العليـــا الذيـــن تتطلـــب 
واجبات ومهام عملهم اســـتخدام خدمات 
واســـتقبال  إرســـال  مـــن  النقـــال  الهاتـــف 
المكالمـــات والرســـائل النصيـــة وتطبيقات 

الهواتف الذكية.
وأشـــار الجهـــاز إلـــى أن هـــذه التعليمـــات 
عـــاوة  معـــدالت  تحديـــد  إلـــى  تهـــدف 
االتصـــال المســـتحقة للموظفيـــن لتغطيـــة 
أو  النقـــال  الهاتـــف  اســـتخدام  تكاليـــف 
أجهـــزة االتصـــال عندمـــا تتطلـــب طبيعـــة 
عمـــل الموظـــف وظـــروف عمـــل الوظيفة 
التي يشـــغلها اســـتخدام الهاتف واألجهزة 
األغراض العمل، مع بيان ضوابط وشروط 

وقواعد وإجراءات صرف تلك العاوة.
وبيـــن أن هـــذه التعليمات تهدف أيضا إلى 
بيان ضوابط وشروط وقواعد وإجراءات 
توفير األجهزة اللوحية وأجهزة الحاســـب 

اآللي المحمولة.
ووفقـــا للحســـاب الختامي الموحـــد للعام 
عـــاوة  مصروفـــات  بلغـــت  فقـــد   2020
ألًفـــا و828  4 ماييـــن و332  االتصـــاالت 
المتكـــررة  المصروفـــات  ضمـــن  دينـــاًرا 

للجهات الحكومية.

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل 
أن النهـــج الحكيم والدعم الرفيع من لدن 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أســـهم فـــي فتـــح 
اآلفـــاق أمـــام المـــرأة البحرينيـــة، لتترقى 
في مســـار التقـــدم الشـــامل، والـــذي أخذ 
مـــداه الواســـع علـــى أرض الواقـــع بفضل 
الجهـــود الكريمـــة واالهتمـــام البالـــغ مـــن 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ أولت 
ســـموها الرعاية المعززة إلبراز إســـهامات 
المـــرأة البحرينيـــة كشـــريك رئيســـي في 

المسيرة التنموية الوطنية.
وثمنـــت زينـــل جهـــود الحكومـــة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، فـــي تنفيذ السياســـات 
المـــرأة  تقـــدم  لدعـــم  الراميـــة  الوطنيـــة، 
احتياجاتهـــا،  وتضميـــن  البحرينيـــة، 
المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  عبـــر 
البحرينيـــة المضمنـــة فـــي برنامـــج عمـــل 
الحكومة والمترجمة في كافة المشـــاريع 
السياســـة  مـــع  والمتســـقة  والمبـــادرات، 

العامة للمملكة.

وأكـــدت الدعـــم النيابي للبرامـــج الوطنية 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، مشـــيدة بـــدور 
المجلـــس األعلى للمرأة، الذي يعد شـــريكا 
اســـتراتيجيا للعمل البرلماني، الســـيما مع 
مـــا تقوم بـــه أمانتـــه العامة، من مشـــاريع 
التقـــاء  نقطـــة  تشـــكل  نوعيـــة،  وبرامـــج 
للتعاون المثمر، والتنســـيق المســـتمر بين 
المجلس النيابي والمجلس األعلى للمرأة.
جاء ذلك أثناء لقائها بمكتبها صباح امس 
األحـــد، األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة هالـــة األنصاري، وأثنـــاء اللقاء تم 

بحث ســـبل تعزيـــز التعاون بيـــن مجلس 
النـــواب والمجلس األعلى للمرأة، وعرض 
المواضيع المشـــتركة أبرزها مســـتجدات 
تفعيـــل النمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن 
مرئيـــات  علـــى  والوقـــوف  الجنســـين، 
التشـــريعات  التشـــريعية حـــول  الســـلطة 
والخدمـــات الداعمة للحماية االجتماعية 
واالســـتقرار األســـري، بحســـب مـــا صـــدر 
مـــن مراســـيم بهـــذا الشـــأن، إلـــى جانـــب 
العضويـــات الدولية لمملكـــة البحرين في 

مجال متابعة تقدم المرأة.

ونقلـــت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة تحيـــات صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
ومتابعاتهـــا لجهـــود الســـلطة التشـــريعية 
فـــي دعـــم القضايـــا ذات األولويـــة للمرأة 
البحرينية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في 
عملية البناء والتنمية، وأكدت توجيهات 
ســـموها لاســـتمرار فـــي التعـــاون المثمر 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات ضمـــن 
لاســـتقرار  الداعـــم  التشـــريعي  اإلطـــار 
األسري واالهتمام باستشراف احتياجات 

المقترحـــات  ووضـــع  القادمـــة،  األجيـــال 
التشريعية الازمة.

وقالت األنصـــاري “إن مثل هذه اللقاءات 
تعكس حرص المجلس النيابي على دعم 
عمل المجلـــس األعلى للمرأة ومســـاندته 
خـــال  مـــن  اختصاصاتـــه  تنفيـــذ  فـــي 
باألســـرة  المتعلقـــة  التشـــريعات  تطويـــر 
والمـــرأة البحرينية، وترجمة مرئياته إلى 
اقتراحـــات ومشـــاريع بقوانين”، مشـــيدة 
بالتعـــاون القائم مع الســـلطة التشـــريعية 
كحليف أساســـي لتنفيذ النموذج الوطني 

للتـــوازن بيـــن الجنســـين، والتأكيـــد على 
أثـــر تأطير التعاون المشـــترك لمـــا يقارب 
من 10 ســـنوات من خال تشكيل اللجنة 
التنســـيقية بيـــن المجلس األعلـــى للمرأة 

والسلطة التشريعية.
للســـلطة  الهـــام  الـــدور  إلـــى  وأشـــارت 
التشـــريعية فـــي دعـــم تنفيـــذ توصيـــات 
التقريـــر الوطني للتوازن بين الجنســـين، 
لمـــا لهـــا من دور بـــارز في تقليص أو ســـد 
عدد من الفجوات التشريعية في القضايا 

ذات األولوية للمرأة البحرينية.

القضيبية - مجلس النواب

زينـل: الدعــم الملكــي فتــح اآلفــاق أمــام البحرينيـة
ــانـــي ــمـ ــرلـ ــبـ ــى لــــلــــمــــرأة” شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــعـــمـــل الـ ــ ــ ــل ــ ــ “األع

رئيسة مجلس النواب تستقبل األمين العام للمجلس األعلى  للمرأة 
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القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيـــس مجلس الشـــورى علي الصالح 
أن المجلـــس األعلـــى للمرأة قـــّدم نموذًجا 
حضارًيـــا متكامـــًا لتعزيـــز مكانـــة المـــرأة 
بيـــن  التـــوازن  وتحقيـــق  البحرينيـــة، 
الجنســـين في مجـــاالت التنميـــة الوطنية 
المختلفة، استجابًة لتطلعات عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بإحراز التقدم لحضور ومشـــاركة 
المجتمـــع،  بنـــاء  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
للمجلـــس  المتميـــزة  باإلنجـــازات  مشـــيًدا 
األعلـــى المـــرأة علـــى مـــدار 20 عاًمـــا مـــن 
تأسيســـه بقيـــادة قرينـــة العاهـــل رئيســـة 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس الشورى 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  )األحـــد(،  أمـــس 
األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصاري، ومســـاعد 
األمين العام، الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل 

خليفة والوفد المرافق.
وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث مســـتجدات 
تفعيـــل النمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن 
الجنســـين، باإلضافة إلى مؤشرات الخطة 

البحرينيـــة،  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
الســـلطة  مرئيـــات  علـــى  والوقـــوف 
التشـــريعية حول التشـــريعات والخدمات 
الداعمة للحماية االجتماعية واالســـتقرار 
األســـري، بحسب ما صدر من مراسيم في 

هذا الشأن.
وأكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة هالة األنصـــاري أن المجلس األعلى 
للمـــرأة يعمـــل ضمـــن توجيهـــات صاحبـــة 

السمو الملكي االميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة على تعزيز تعاونه مع الســـلطة 
واضحـــة  عمـــل  ألطـــر  وفقـــا  التشـــريعية 
تضمن رفع مســـاهمة الســـلطة التشـــريعية 
فـــي تعزيـــز مكتســـبات المـــرأة البحرينيـــة 
ودفع مسيرة تميز مملكة البحرين إقليمًيا 
ودولًيـــا في مختلف قضايـــا المرأة، معربًة 
عـــن حرص المجلس علـــى مواصلة إجراء 
وقيـــاس  والتقييـــم  الازمـــة  المراجعـــات 

األثـــر المنشـــود لهـــذا التعاون وصـــوال إلى 
األهداف المشتركة.

وأشـــادت األنصاري بدور مجلس الشورى 
برئاســـة الصالح في متابعـــة تنفيذ الخطة 
الوطنية لنهـــوض المرأة البحرينية )2013 
- 2022( من خال برنامج عمل الحكومة، 
التشـــريعات  منظومـــة  اســـتكمال  وفـــي 
الخاصة بالمرأة، والترويج لجهود المملكة 
فـــي مجـــال تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة في 

بالوضـــع  والتعريـــف  الدوليـــة،  المحافـــل 
المـــرأة  لحقـــوق  المتقـــدم  القانونـــي 
البحرينية، واآلليات واإلجراءات الخاصة 
بإدماجهـــا فـــي التنمية، وجهـــود المجلس 

األعلى للمرأة في هذا المجال.
وأكـــدت أهميـــة دور مجلس الشـــورى في 
وضع األدوات والنصوص الملزمة لمتابعة 
تنفيـــذ برنامـــج عمـــل الحكومـــة وإدمـــاج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي الميزانيـــة العامة 

للدولـــة، ومتابعة تنفيـــذ القوانين وإصدار 
األولويـــة،  ذات  التنفيذيـــة  القـــرارات 
ورصـــد أية فجوات تشـــريعية ذات عاقة 
مباشـــرة بالمرأة البحرينية، وتفعيل الدور 
التشـــريعي والرقابي باســـتخدام األدوات 
البرلمانيـــة بما يدعم الجهود الوطنية على 
صعيـــد تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، وتفعيل 
خـــال  المشـــترك  العمـــل  أوليـــات  بنـــود 

المرحلة المقبلة.

ــرأة ــم ــا مــتــكــامــا لــتــعــزيــز مــكــانــة ال ــاري ــض ــا ح ــوذج ــم ــدم ن ــلـــى” قـ “الــمــجــلــس األعـ

الصالح يبحث مع األنصاري مستجدات تفعيل “التوازن بين الجنسين”

رئيس مجلس الشورى يستقبل األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
القائـــم  مكتبهـــا،  فـــي  خليفـــة  آل 
بأعمال ســـفارة دولة إســـرائيل لدى 

مملكة البحرين إيتاي تاغنر.
وأثنـــاء اللقاء، رحبـــت األمين العام 
بإيتـــاي تاغنر، معربة عـــن تقديرها 
لمـــا تشـــهده عاقـــات الصداقة بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل من 
تطـــور وتقـــدم في شـــتى األصعدة، 
وما تـــم توقيعه أخيًرا من مذكرات 

تفاهم في مختلـــف أوجه التعاون، 
مستعرضًة المجاالت ذات االهتمام 
المشـــترك بيـــن البلديـــن فـــي قطاع 
تبـــادل  وفـــرص  العالـــي،  التعليـــم 
الخبـــرات وتعزيـــز التعـــاون الثنائي 
فـــي هـــذا القطـــاع الحيـــوي، لدفـــع 
مسيرة التنمية والتقدم في البلدين 

وبما يدعم مصالح شعبيهما.
مـــن جانبـــه، أعـــرب القائـــم بأعمال 
ســـفارة دولة إســـرائيل عن سعادته 
بلقاء األميـــن العام، مؤكـــًدا حرص 
بـــاده على تعزيز العاقات الثنائية 
بين البلدين على المستويات كافة.

تطور وتقدم في عالقات الصداقة مع إسرائيل

سيدعلي المحافظة



ترأس رئيس األمن العام الفريق طارق الحســن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفســاد بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور رؤســاء األجهزة المســؤولة 

عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس واألمين العام للمجلس.

وألقـــى رئيس األمن العـــام كلمة في 
مســـتهل االجتماع، ثمـــن فيها جهود 
دول مجلـــس التعاون في العمل معا 
مـــن أجـــل مكافحـــة الفســـاد وتعزيز 
ثقافة الوعي، معربا عن إشـــادته بما 
يوليـــه أعضـــاء اللجنـــة الوزارية من 
حـــرص واهتمام ومتابعة مســـتمرة، 
ويكفـــل تحقيـــق األهداف الســـامية 
التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.

وأشار رئيس األمن العام أن جائحة 
تحديـــات  علينـــا  فرضـــت  كورونـــا 
مكافحـــة  طريـــق  علـــى  مضاعفـــة 
الفســـاد، مـــا يفـــرض علينـــا ضـــرورة 
مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية 
لتعزيز الشـــفافية والنزاهـــة، مضيًفا 
أنـــه رغـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 
العالـــم في تعزيـــز النزاهة ومكافحة 

الفســـاد إال أننا كلنا ثقة بأننا قادرون 
على تجـــاوز هذه العقبات من خالل 
والنظـــرة  المشـــترك  الجـــاد  العمـــل 
االستراتيجية واالستشرافية لدعم 
وتعزيز أطـــر النزاهة ومكافحة هذه 
اآلفـــة، بفضل القواعد الحاكمة التي 
أرســـاها أصحـــاب الجاللـــة والســـمو 
إطـــار  وفـــي  المجلـــس،  دول  قـــادة 
مـــن  للحمايـــة  متكاملـــة  منظومـــة 
الفساد، وبمتابعة حثيثة من اللجنة.
كمـــا نقـــل رئيس األمـــن العـــام أثناء 
جهـــاز  رئيـــس  تحيـــات  االجتمـــاع 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة بســـلطة 
عمـــان الشـــقيقة الشـــيخ ناصـــر بـــن 
هـــالل المعولـــي، وأســـفه عـــن عـــدم 
تمكنـــه من حضور االجتماع بســـبب 
الظـــروف المناخيـــة التـــي تمـــر بهـــا 

الســـلطنة، ســـائاًل هللا العلـــي القديـــر 
قيـــادة  عمـــان  ســـلطنة  يحفـــظ  أن 

وحكومًة وشعًبا.
هـــذا وبحـــث االجتمـــاع عـــددا مـــن 
الموضوعـــات ذات العالقة بالتعاون 
المشـــترك بين دول مجلس التعاون 
النزاهـــة  حمايـــة  مجـــاالت  فـــي 
ومكافحة الفساد التي تم رفعها من 
قبـــل وكالء األجهزة فـــي اجتماعهم 
واللجـــان  الســـادس  التحضيـــري 
المختصـــة وأصدر بشـــأنها القرارات 
المجتمعـــون  ناقـــش  كمـــا  الالزمـــة، 
النظام االسترشـــادي لحمايـــة المال 
وتفعيـــل  المجلـــس،  لـــدول  العـــام 
االسترشـــادية  المبـــادئ  آليـــات 
بيـــن  والتجـــارب  الخبـــرات  لتبـــادل 
هيئـــات وأجهـــزة مكافحـــة الفســـاد 

بـــدول مجلـــس التعـــاون، والتعـــاون 
مـــع جامعـــة نايـــف للعلـــوم األمنيـــة، 
االسترشـــادي  الدليـــل  ومشـــروع 
لحماية المبلغين والشهود والخبراء 
والضحايـــا ومـــن في حكمهـــم لدول 

األدلـــة  ومقترحـــات  المجلـــس، 
االسترشـــادية المقدمـــة مـــن الدول 
األعضـــاء، وجائزة مجلـــس التعاون 
للتميـــز فـــي مجـــال حمايـــة النزاهة 
ومكافحـــة الفســـاد بـــدول المجلس، 

والمقتـــرح المقدم من جهـــاز الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة بســـلطنة عمـــان، 
ومبادرة الريـــاض، وانضمام مجلس 
التعـــاون إلى اتفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة الفساد.

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس األمن العام يشيد بالجهود الخليجية في مكافحة الفساد
تعزيز أطر الشفافية رغم تحديات جائحة “كورونا”
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مركز الشيخ إبراهيم يعلن عن فعاليات موسمه الثقافي الجديد

االثنين 4 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 - العدد 4738

يحتفـــي مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بن 
محمـــد آل خليفـــة للثقافة والبحوث 
بذكرى تأسيســـه العشرين في يناير 
المقبل، إذ أعلن عن موسمه الثقافي 
الجديـــد الـــذي يبـــدأ يـــوم اإلثنين 4 
أكتوبـــر 2021 مـــع الفنانة الســـورية 
فايا يونان في قاعة المركز، بحضور 
50 % مـــن الطاقة االســـتيعابية، مع 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار لإلجـــراءات 
التباعـــد  وقواعـــد  االحترازيـــة، 

االجتماعي، ولبس الكمامات.
ليلـــة اإلثنيـــن 4 أكتوبـــر الحالي يبدأ 
الموســـم مع حفل “وبتبقى األغاني” 
تحييه الفنانة الســـورية الشابة فايا 
يونـــان التـــي ســـبق وحضـــرت إلـــى 
المركـــز، هي ابنة حلب والمقيمة في 
الســـويد تأتـــي بعبـــق الشـــرق لتعلن 
انطالقـــة فعاليـــات الموســـم الجديد 
للمركـــز، فيمـــا يقـــدم البرنامـــج ليوم 
والصحافيـــة  الكاتبـــة  أكتوبـــر   11
والمترجمة المصرية فاطمة ناعوت 
التـــي تتحدث عن “ســـياحة شـــعرية 
الشـــعرية”  الدواويـــن  قصائـــد  بيـــن 
إبراهيـــم  )بيـــت  الشـــعر  بيـــت  فـــي 
العرّيـــض( فـــي المنامة، ومســـاء 18 
أكتوبر الموعد مع الكاتبة والناشطة 
الفلســـطينية رائـــدة طه التـــي تقّدم 
المركـــز عملهـــا “شـــجرة  فـــي قاعـــة 
التيـــن”، والختـــام لشـــهر أكتوبـــر مع 
ميرنـــا  واإلعالميـــة  مجـــددا  مصـــر 
الهلبـــاوي التـــي تحكـــي قصتهـــا في 
بيت عبـــدهللا الزايد “الفشـــل طريق 

النجاح“.
أما الشـــهر المقبـــل فيســـتهله المركز 
يـــوم 1 نوفمبر بتقديـــم حفل غنائي 
مع الفنانة والشـــاعرة المغربية نبيلة 
معن هي التي تجول العالم بصوتها، 
يليه لقاء شـــعري مع الشاعر اللبناني 
شـــوقي بزيـــع في بيـــت الشـــعر، إلى 

15 نوفمبـــر حيث يقـــّدم إيالن بابيه 
“الفلســـطينيون المنســـيون: حكايـــة 
العـــرب 48” فـــي قاعـــة المركز، ومن 
البريطانيـــة  اإلعالميـــة  تلقـــي  ثـــم 
العراقيـــة مينـــا العريبـــي محاضـــرة 
يـــوم 22 نوفمبـــر فـــي بيـــت عبدهللا 
الزايـــد بعنـــوان “مســـتقبل الصحافة 
ويختتـــم  والجمهـــور”  للصحفييـــن 
الشـــهر مـــع هالة الـــوردي التونســـية 
ومحاضرة فـــي قاعة المركز بعنوان 
“إن عملهـــن عظيـــم، مكانة الباحثات 
العلمـــي  المجتمـــع  فـــي  العربيـــات 

الدولي”.
الشـــعر  مـــع  ديســـمبر  شـــهر  ويبـــدأ 
وأمســـية فـــي بيـــت الشـــعر للشـــاعر 
الفلســـطيني غيـــاث المدهـــون يـــوم 
الموســـم  يقـــدم  كـــي  ديســـمبر،   6
بالتعاون مع الســـفارة اإليطالية في 
البحرين حفل أوبرا يوم 13 ديسمبر 

فـــي قاعـــة المركز مـــع المغنيـــة لورا 
بالدساري بعنوان “ألحان وأغاٍن من 
األوبرا اإليطالية”، ويوم 20 ديسمبر 
الموعـــد في بيت عبـــدهللا الزايد مع 
اإلعالمية والكاتبـــة الكويتية إقبال 
األحمـــد و “تجربتي مـــا بين اإلعالم 
ويختتـــم  التقليديـــة”،  والصحافـــة 
شـــهر ديســـمبر يوم 27 مع محاضرة 
للشـــاعر والروائـــي المغربي بنســـالم 
حميـــش وموضـــوع “الثقافـــة رافعة 

تنموية فكيف حال الرافعين؟”.
فسيكون   2022 يــنــايــر  شــهــر  ــا  أمــ

حـــافـــالً بــالــنــشــاط 
واالحـــتـــفـــاالت 

يــحــتــفــي  إذ 
الــــــمــــــركــــــز 
بــــــذكــــــرى 
سيسه  تأ

3 يناير  العشرين، ويبدأ الشهر يوم 
مع الشعر في بيت الشعر في المنامة 
ــع الـــشـــاعـــرة اإلمـــاراتـــيـــة أســمــاء  مـ
الــحــمــادي، ومــن ثــم يــوم 10 يناير 
وزيرة  مع  المركز  قاعة  الموعد في 
الخارجية الكورية السابقة كانغ كيو 
أوقــات  عبر  “رحلتي  عــن  متحدثة 
الــتــغــيــيــر”، فــيــمــا تــبــدأ االحــتــفــاالت 
يوم  التأسيس  بذكرى  الموسيقية 
12 يناير مع الفنانة التونسية غالية 
بــن عــلــي وحــفــل “حــضــرة سلطنة” 
ــوم 13 يــنــايــر فــالــمــوســيــقــى  ــ ــا ي أمــ
الموسيقي  الــمــؤلــف  مــع 
لفلسطيني  ا
ــاد  ــ ــ ــه ــ جــ
عـــــقـــــل 

يناير   14 ــوم  ــ وي يــغــنــي”،  ــكــمــان  “ال
الفنانة  مــع  األنــدلــس”  ــودة  “عـ حفل 
الحفالت  وكل  شبير  غادة  اللبنانية 
فــي قــاعــة مــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم. 
كــمــا يــشــهــد الــشــهــر مــحــاضــرة في 
يناير   17 يــوم  الــزايــد  عبدهللا  بيت 
مــع الــكــاتــب الــمــصــري ســيــد جبيل 
عالمي  نظام  يتغير:  “عــالــم  بعنوان 
يتشكل،  جــديــد  ونـــظـــام  ــتــداعــى  ي
محاولة لفهم ما يجري على الساحة 
محاضرة  يناير   24 ويــوم  الدولية”، 
ــمــركــز مـــع األكــاديــمــي  فـــي قــاعــة ال
التونسي السيد عبدالسالم المسدي 
وتحديات  اللغوي  “االنتماء  بعنوان 
ــمــوســم مع  ــســيــاســة”، ويــنــتــهــي ال ال
“ما  و  المصري  حــداد  أميت  الشاعر 
بدا لك” في بيت الشعر في المنامة 

يوم 31 يناير.
كمـــا ســـيتخلل احتفـــاالت ذكـــرى 

تأســـيس المركز خالل شـــهر يناير 
معرض “مع شـــيخ التنوير” لجمال 
عبدالرحيـــم فـــي عمـــارة بـــن مطر 
يفتتـــح يـــوم 12 ينايـــر، وتدشـــين 
كتاب فني يحمل أشـــعارا ورسائل 
لوحـــات  مـــع  إبراهيـــم  للشـــيخ 
للفنان جمـــال عبدالرحيم، وكتاب 
وتقاطعـــات”  حكايـــات  “بدايـــات، 
والنسخة اإلنجليزية لمئة عام من 
التعليم النظامي في البحرين يوم 
14 يناير للشـــيخة مي بنت محمد 
“رّســـامون  وكتـــاب  خليفـــة،  آل 
مـــن العالـــم العربي، الجـــزء األّول: 
الفاتحـــون” لفـــاروق يوســـف، هذا 
باإلضافة لعدد من كبير من ورش 
العمـــل فـــي “ابحـــث” وعمـــارة بـــن 
مطـــر والتـــي يمكـــن متابعتها على 
فيهـــا  والتســـجيل  المركـــز  موقـــع 

مسبقًا.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

ــن ــ ــري ــ ــش ــ ــع ــ ــه احــــــتــــــفــــــاالت ذكـــــــــــرى تــــأســــيــــســــه ال ــ ــل ــ ــل ــ ــخ ــ ــت ــ ت
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أيــام قليلــة تفصلنــا عــن افتتــاح دور االنعقــاد الرابــع من الفصــل التشــريعي الخامس، والذي ســيعقبه بعد أيــام قليلة 
كمــا هــي العادة انتخابات رؤســاء اللجــان الخمس الدائمة بالمجلس، التي تمثل حجــرة الزاوية في تمرير المقترحات 

والقوانين والتشريعات، وفي الحضور المؤثر بهيئة المكتب.

ويتـــرأس اللجان الخمـــس في الوقت 
الراهن كل من النائب محمد السيسي 
البوعينيـــن )لجنة الشـــؤون الخارجية 
النائـــب  الوطنـــي(،  واألمـــن  والدفـــاع 
فاضـــل الســـواد )اللجنـــة التشـــريعية(، 
)اللجنـــة  البحرانـــي  محمـــد  النائـــب 
االقتصاديـــة(، النائـــب أحمد االنصاري 
النائـــب  وأخيـــًرا  الخدمـــات(،  )لجنـــة 
محمد بو حمود )لجنة المرافق العامة 

والبيئة(، ولكن ما الجديد هنا؟
فبالنســـبة للجنـــة الشـــؤون الخارجية 

تتجـــه  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
حديـــث  مـــن  يبـــدو  كمـــا  المؤشـــرات 
أعضائها، إلى النائب السيســـي مجدًدا 
لرئاســـة اللجنـــة لفترة رابعـــة وأخيرة 
)بالتزكيـــة(، وذلـــك بعـــد األداء الجيـــد 
الـــذي قدمـــه خـــالل الثالث الســـنوات 

الماضية.
وفي اتصاالت أجرتها “البالد” مع عدد 
مـــن األعضاء، لم يبـــِد أي منهم الرغبة 

في الترشح لرئاستها.
محمـــود  النائـــب  قـــال  اقتصادًيـــا، 

بالترشـــح  يرغـــب  ال  إنـــه  البحرانـــي 
مجدًدا لرئاســـة لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة، خالًفـــا للنائـــب أحمـــد 

السلوم، الذي أبدى الرغبة في ذلك.
وأعلن الســـلوم لمندوب الصحيفة عن 
نيته متابعة ما تم طرحه خالل الدور 
الثانـــي مـــن مقترحـــات ومشـــروعات 
وإعطاء كل موضوع حقه، وأال يكون 

هنالك أي تأخير أو تعليق ألي منها.
مصـــادر  أكـــدت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
برلمانيـــة لــــ “البـــالد” نيـــة النائـــب علي 

إسحاقي الترشح لرئاسة اللجنة، وأن 
هنالك توافقا مبدئيا الختياره.

وخدمًيـــا، قـــال رئيس اللجنـــة الحالي 
أحمـــد األنصاري إنه ســـيعيد الترشـــح 
مـــرة أخـــرى، فـــي حيـــن أبـــدى النائب 
لذلـــك،  ممـــدوح الصالـــح عـــدم نيتـــه 
بخـــالف ما كان منتشـــًرا فـــي منصات 

التواصل االجتماعي.

وتوقـــع الصالح بـــأن تتجـــه الحظوظ 
لرئيـــس اللجنـــة الحالـــي النائب أحمد 
األنصـــاري، فـــي الوقـــت الـــذي أكد به 

النائب عمار قمبر عدم نيته الترشح.
وتشـــريعًيا، أكـــدت مصـــادر برلمانيـــة 
للصحيفة نية النائب محمد العباســـي 
الترشح لرئاستها والتي يشغلها حالًيا 
النائـــب محمد الســـواد، وبعـــد أن كان 

العباســـي رئيســـها فـــي الـــدور الثانـــي 
)بالتزكيـــة(، فـــي حيـــن تحفـــظ بقيـــة 

األعضاء على اإلدالء برأيهم.
بـــدوره، أوضـــح رئيس لجنـــة المرافق 
العامـــة والبيئـــة محمـــد بـــو حمـــود لــــ 
“البـــالد” رغبتـــه في الترشـــح لرئاســـة 
بـــذات  أخـــرى، مضيًفـــا  مـــرة  اللجنـــة 
الوقـــت” ليـــس لـــدي المانع إذ مـــا كان 
توافـــق بيـــن األعضاء الختيـــار رئيس 

جديد بالتزكية”.
وقـــال النائب خالد صالـــح بو عنق إن 
لديـــه النيـــة للترشـــح لرئاســـة اللجنـــة 

خدمة للوطن والمواطنين.
عبدالـــرزاق  النائـــب  أوضـــح  بـــدوره، 
التنســـيق  أنـــه يأمـــل إيجـــاد  حطـــاب 
بيـــن األعضاء ليتـــم ترشـــيح الرئيس 

بالتزكية.

صــراع رئاســة لـجــان المجلــس النيـابـي يبـدأ مبكــًرا
ــاري ــ ــص ــ ــي واألن ــس ــي ــس ــة ال ــي ــزك ــت ــان ل ــه ــج ــت ــات ت ــ ــدم ــ ــخ ــ ــاع وال ــ ــدف ــ ــا ال ــت ــن ــج ل
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إبراهيم النهام

قــال المديــر العــام لبلديــة المحــرق إبراهيــم الجــودر إن اســتمرار تحســن 
األوضــاع الصحيــة فــي البحريــن وبقاءها في المؤشــر األخضر سيســاهم 
فــي إعــادة افتتاح ســاحل الحوض الجاف للعامة مع بداية شــهر ديســمبر 

المقبل.

ولفـــت إلـــى أنـــه تـــم التواصـــل مـــع 
المســـؤولين بشـــركة أســـري القائمـــة 
علـــى تشـــغيل وصيانـــة الســـاحل، إذ 
أوضح أن الساحل مغلق حاليا بشكل 
مؤقت بسبب األوضاع الصحية في 

الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشـــركة ومع استمرار 
تحسن األوضاع الصحية ستبدأ في 
صيانـــة المرافـــق في الســـاحل خالل 

الفترة المقبلة قبل إعادة فتحه.

فتح ساحل الحوض الجاف للعامة ديسمبر المقبل

إبراهيم الجودر 

سيدعلي المحافظة

الهاجري يطلع على تقرير صيانة المساجد المؤقتة “الكبائن”
تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس األوقاف الســـنية بتشـــكيل لجنة 
مســـتعجلة من قســـمي الهندســـة والصيانة والمســـاجد 
لفحـــص وصيانـــة جميـــع المســـاجد المؤقتـــة )الكبائـــن( 
بمختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن لضمان ســـالمة 
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  اطلـــع  وروادهـــا،  المســـاجد 
السنية الشيخ راشد الهاجري صباح أمس، على التقرير 

الختامي للجنة وما تم من إجراءات السالمة.
 وأوضـــح رئيـــس اللجنة خالـــد العمـــادي أن اللجنة فور 
صـــدور قرار مجلس اإلدارة، قامت بعمل زيارات لجميع 
المســـاجد المؤقتـــة ورصد جميـــع االحتياجات التي من 
شـــأنها الحفاظ على ســـالمتها وســـالمة روادهـــا من أي 

مشكالت أو حوادث متوقعة.
 حيث قامت اللجنة بفحص وصيانة جميع التوصيالت 
واإلنـــارة  كالمكيفـــات  األجهـــزة  وفحـــص  الكهربائيـــة 

وغيرهـــا مـــن األجهـــزة، كما تـــم توفير األجهـــزة الالزمة 
مثل طفايـــات الحريق من نوعي ثاني أكســـيد الكربون 

والماء.
 إضافة إلى تركيب لوحات في جميع المساجد المؤقتة 
واإلجـــراءات  والتعليمـــات  اإلرشـــادات  توضـــح  التـــي 
الواجب اتخاذها، كما تم تثقيف القائمين على المساجد 
من األئمة والمؤذنين بهذه االشتراطات والتي تنص على 
عـــدم تركيب أي أجهزة في المســـاجد إال بعد استشـــارة 

قسم الهندسة والصيانة بإدارة األوقاف السنية.
مـــن جهتـــه ثّمـــن الهاجري هـــذا الجهـــد الكبيـــر والوقت 
القياســـي الذي تم خالله االنتهاء من هذا العمل، مؤكًدا 
حـــرص مجلـــس األوقـــاف الســـنية علـــى ســـالمة جميع 
المرافـــق التـــي تشـــرف عليهـــا اإلدارة وفـــي مقدمتهـــا 

المساجد والجوامع.

مجلس األوقاف السنية

المنامة - بنا

أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بشدة الهجمات الصاروخية 
بثالثة صواريخ باليســـتية شـــنتها ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية 
علـــى حـــي الروضـــة الســـكني فـــي مدينـــة مـــأرب بالجمهورية 
اليمنيـــة الشـــقيقة، مـــا أودى بحيـــاة عدد من األطفـــال وإصابة 
عشـــرات آخريـــن، في اعتـــداء إرهابي جبـــان يمثل اســـتهداًفا 
متعمـــًدا لحيـــاة المدنييـــن اآلمنيـــن، وانتهـــاًكا ســـافًرا للقوانين 

الدولية.

وأعربـــت الـــوزارة عن خالص التعازي والمواســـاة ألســـر وذوي 
الضحايا والحكومة والشـــعب اليمني وتمنياتها الشفاء العاجل 
لجميـــع المصابيـــن، مؤكـــدة وقـــوف مملكـــة البحريـــن ودعمهـــا 
الكامـــل للجمهوريـــة اليمنيـــة وجهودهـــا المتواصلـــة لتحقيـــق 
واالســـتقرار  األمـــن  فـــي  الشـــقيق  اليمنـــي  الشـــعب  تطلعـــات 
واالزدهـــار، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة اســـتمرار الجرائم 

الحوثية التي تهدد األمن واالستقرار في المنطقة.

البحرين تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على مأرب

نجح مطار البحرين الدولي في تحقيق 
إنجـــاز جديد في ســـعيه ليكون منشـــأة 
حياديـــة الكربـــون، إذ تمكن مـــن الوفاء 
بجميع المتطلبـــات الالزمة لالرتقاء إلى 
المستوى الثالث “التحسين” من برنامج 
اعتماد االنبعاثـــات الكربونية للمطارات 
والذي يديره مجلس المطارات العالمي. 
وبهـــذه المناســـبة، أقامـــت شـــركة مطار 
البحريـــن، الجهـــة المســـؤولة عـــن إدارة 
الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  وتشـــغيل 
المعنيـــة  الجهـــات  لتكريـــم  احتفاليـــة 
وفريـــق الصحـــة والســـالمة والبيئة في 
فـــي  ومســـاهماتهم  اللتزامهـــم  المطـــار 

تحقيق هذا اإلنجاز.

الكربونيـــة  االنبعاثـــات  اعتمـــاد  ويعـــد 
للمطارات الشـــهادة الوحيـــدة من نوعها 
تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  تعتـــرف  التـــي 
المطـــارات فـــي مجـــال إدارة االنبعاثات 
آثارهـــا  مـــن  والتقليـــل  الكربونيـــة 
 4 مـــن  البرنامـــج  ويتألـــف  التشـــغيلية. 
مستويات صارمة هي “المسح والتقليل 

والتحسين والحيادية”. 
وللنجـــاح فـــي المســـتوى الثالـــث، يجب 
علـــى المطـــار الوفاء بجميـــع المتطلبات 

التي يفرضها المستويان 1 و2.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطار 
البحريـــن محمـــد البنفـــالح، الـــذي ســـلم 
شهادات التقدير لمستحقيها في الحفل 
“أود أن أشـــكر فريق الصحة والســـالمة 
والبيئـــة فـــي المطـــار والجهـــات المعنية 

علـــى جهودهـــم المتفانية وإســـهاماتهم 
المهمة في تحقيق هذا اإلنجاز العظيم. 
وتلتـــزم شـــركة مطار البحرين بتشـــغيل 
مطـــار البحريـــن الدولي بوصفـــه مطاًرا 
الناحيـــة  مـــن  وفعـــااًل  للبيئـــة  صديًقـــا 

التشغيلية. 
وأطلق مجلس المطارات العالمي أخيرا 
دراسة لتحقيق الهدف المتمثل بالحياد 
الكربونـــي علـــى المدى الطويـــل لتتمكن 
المطـــارات العالمية من خفض انبعاثاتها 
الكربونيـــة إلى درجة صفر بحلول العام 
2050. وسنواصل المشاركة في برنامج 
المجلـــس الخـــاص باعتمـــاد االنبعاثـــات 
الكربونية للمطارات وإطالق المبادرات 
المماثلـــة مـــع شـــركائنا لتقليـــل انبعاثات 
الكربون في المطار بشكل أكبر وتحقيق 

التخفيضـــات المســـتهدفة فـــي خطتنـــا 
إلدارة الكربون”.

وأضـــاف “نتطلع إلى خفض األثر البيئي 
لمطـــار مطار البحريـــن الدولي إلى الحد 
األدنـــى في مبنـــى المســـافرين الجديد، 
والـــذي راعينا خـــالل تصميمه موضوع 
االســـتدامة. إذ يستخدم المبنى الجديد 
الطاقـــة بشـــكل أكثـــر كفاءة مـــن المبنى 
القديـــم، كمـــا أنـــه حاصل على الشـــهادة 
الذهبّيـــة للريـــادة فـــي مجـــال التصميم 
 ،)LEED( والطاقـــة  للبيئـــة  الُمراعـــي 
التـــي تعتبـــر دليـــاًل عالمًيا علـــى تحقيق 
االســـتدامة. وأنـــا واثـــق من أنـــه بفضل 
الدعم المســـتمر من موظفينا وشـــركائنا 
والجهـــات المعنيـــة، فإننـــا سنســـهم في 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 

االقتصاديـــة  الرؤيـــة  فـــي  المحـــددة 
للبحرين 2030”.

وفي المستوى 3، يتعين على المطارات 
إشـــراك أطـــراف خارجيـــة فـــي عمليـــة 
إدارة بصمتهـــا الكربونيـــة، بمـــا في ذلك 

شـــركات الطيـــران والشـــركات الخدمية 
مثل شركات المناولة األرضية المستقلة 
مراقبـــة  ومراكـــز  التمويـــن  وشـــركات 
الحركـــة الجويـــة وغيرها من الشـــركات 

العاملة في موقع المطار.

المحرق - شركة المطار

“مطــار البحـريــن” يحقــق إنجــازا بالحيــاد الكـربـونـي
ـــث ـــتوى الثال ـــى المس ـــاء إل ـــات االرتق ـــع متطلب ـــي بجمي يوف

Simon Clouston
Director
WSP

Stefano Baronci 
Director General
ACI Asia-Pacific

CERTIFICATE 
of ACCREDITATION

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of the 
airport’s exemplary work in reducing its CO2 emissions and engaging other 
stakeholders to do the same, as part of the Global airport industry’s response 
to the challenge of Climate Change.

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP, confirms that the carbon management processes at

www.airportCO2.org

28 November 2021 - 27 November 2022

BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT
implemented by Bahrain Airport Company

بوعنق يعلن 
ترشحه للمرافق 

والسلوم 
وإسحاقي للمالية

“التشريعية” 
يشوبها الهدوء 

والعباسي 
المترشح الوحيد
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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خدمات حمايـــــــــة
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager
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p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail
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إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

bayanmedical 3698911877362222, 34372315

 عرض
أمراض النساء ب.د

12

ب.د
8

ب.د
13

ب.د
7

ب.د
10

هرمون الغدة الدرقية
هرمون التحوصل
الهرمون اللوتيني

استراديول
التستوستيرون
هرمون الحليب
البروجسترونالبروجسترون

استشارة في طب النساء
  

فحص دم شامل
فحص فيتامين د

استشارة في طب النساء

اختبار سرطان الرحم
استشارة في طب النساء

مسحة مهبلية
استشارة في طب النساء

الموجات فوق الصوتية
فحص فيتامين د

استشارة في طب النساء

تاريخ :2021/9/30
مملكة البحرين وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 142212 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلن ادناه: خديجه علي احمد خميس احمد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد سلمان مجيد سلمان احمد حسن النعيمي فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1 -147478

االسم التجاري : جوي وأجواءي للمأكوالت والمشروبات

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

التاريخ: 2021/09/30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2021- 138765 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
 

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  صالح مهدي مكي الخباز       

االسم التجاري الحالي:  صالح مهدي مكي الخباز   
االســـــم التجـــاري المطلوب : التقنية اإليطالية لتلميع الرخام     

رقم السجل : 2-53449

القيد   140201 -  التاريخ   2021/9/29
إعالن بحل و تصفية

إيرتوواتر جلوبال ذ.م.م

بناء على قرار الشركاء في شركة إيرتوواتر جلوبال ذ.م.م المسجلة تحت رقم 
140201 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة / اسيل احمد عبدالرحمن 
المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  أن سلطة  المصفي  يعلن  بهذا  الشافعي 
رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325
21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة،
خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي : 
harbfadi@ymail.com - 32221117

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  جوري لخدمات التنظيفات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد /  شريف محمد شريف عبد الرحيم المراغي باعتباره المصفي القانوني 
القيد  بموجب  كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  التنظيفات  لخدمات  جوري  لشركة 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ، رقم130766 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1 200 .

القيد : 60616  -   4  - التاريخ : 2021 /31/5
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن رقم -4 60616 لسنة 2021

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع من فروع شركة ذات مسئولية 
محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة الشركاء 
في  شركة جرين الند للحام و الحدادة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  60616 – 4 
طالبين تحويل الشكل القانوني للفرع رقم ) 4( للشركة المذكورة إلى فرع من فروع جرين 

الند للعقارات ذ.م.م تحت قيد رقم 46329 ؛شركة ذات مسئولية محدودة ، بين كل من:
1. بدر عبدهلل هالل بوحميد

2. ناديه اسكندر كرم حسين جابري

القيد  25076
التاريخ  14 / 9 / 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   84374   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسين 
علي احمد خلف المالك ل ورشه السماح للنجاره (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد
محدودة  مسئولية  ذات  إلى شركة  الفردية  المؤسسة  تحويل  طالبا   1 فرع   25076 رقم 

برأسمال وقدره 1000 دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 حسين علي احمد خلف علي احمد

ARUNALAYAN CHANDRADAS

التاريخ  3 /اكتوبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021- 142699   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة  عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 58543 – 22

اسم التاجر : محمود علي حسن ابراهيم الوسطي
االسم التجاري الحالي : مركز رحيق الزهور
االسم التجاري المطلوب : غودزيال الزهور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )126830( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة راتان ديزاين ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / زونغوا وان و السيد/ في وانغ باعتبارهما المصفيان القانونيان لشركة 
القيد  بموجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  ،المسجلة  ذ.م.م  ديزاين  راتان 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبين   ،95695 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل 

 CR2021 -142673 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:     جمال علي عبدهللا صباح  

االسم التجاري الحالي:  أسواق بارسل بيرفكت
االســـــم التجـــاري الجديد : ماستر باك 

قيد رقم : 25053-20

القيد: 113285    -   التاريخ : 2021/09/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 000 لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة شركة يونيفايد للمقاوالت ذ.م.م    

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة شركة يونيفايد للمقاوالت ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد 

رقم 113285 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري
وايد  ستي  إلى  ذ.م.م  الداخلي  للديكور  كيو  زد  اف  شركة  من  الثاني  للفرع   

التنظيف والصيانة ذ.م.م  
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2021- 128530( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ريميهو تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / زهانغ وايشين و السيد زويونغ كوان باعتبارهم المصفيين القانونيين 
لشركة ريميهو تريدينغ ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
القيد رقم 133689، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

09االثنين 4 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 - العدد 4738



Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close  

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL ALAMAS POINT GENERAL TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
17786521  or  D.ELENJAZ@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17530005  or  KHALID@KBHGROUP.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 

SYED JUNAID ALAM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.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 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PINK SADAF CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@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 

Central Kitchens Company W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17226616  or  govt@zainalent.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 

AKBARI TAILORING HOUSE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17720037  or  INFO@AKBARI-KITCHEN.COM 

NAWAB BUILDING MATERIALS TRADING EMPOORT & EXPORT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17346844  or  phd.finance@hotmail.com 

MODERN NATIONAL BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17694934  or  modbake@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33660791  or  azizbr@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

AL MANAR BAKERIES  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@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 

FAMILY TRAIN TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17610056  or  mem-117@hotmail.com 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17461033  or  shabib@agility.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 

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 

VINTAGE DECOR CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  VINTAGE@ARABIANNEON.COM 

FLASH CAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17690301  or  mahdii@msn.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17701900  or  hrd@arcal.biz 

CLEANING LEADERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39941114  or  H.SALEM@DC.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ihome gate construction  
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33475366  or  JASIM.TARADA@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SAVINA FOODSTUFF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

39477399  or  SAS@LUCIDT.COM 

CUP COFFEE GOLD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

37167977  or  ALALAMASPOINT@GMAIL.COM 

REHAN AND REHMAN INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM 

CALIMERO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

66600959  or  CALIMERO.BAH@GMAIL.COM 

HAYA KHAMIS CONTRACTING AND EVENTS PLANNING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36650780  or  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM 

DESCON MECHANICAL CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33485379  or  ma8916634@gmail.com 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

MOROCCO SUPER MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39460682  or  alsammak999@hotmail.com 

THREE SCISSORS GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37211575  or  JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

AL KAFEEL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33546527  or  ALKAFFEL.BH@GMAIL.COM 

WE CAN PLAN FOR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

33234762  or  SAM.ALBALOOSHI83@GMAIL.COM 

RIDA GLASS AND MIRROR CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
35088602  or  KHALIDIN824@GMAIL.COM 

RAWALPINDI BROKERAGE AND CONSULTANTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33733381  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

DMV KADANTHERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35323037  or  DMVKADANTHERY@GMAIL.COM 

HETHERO WELDING AND FABRICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17311146  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

36271372  or  SAYED30ATIK@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR TYPING 
 suitably qualified applicants can contact

17100150  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

ABU AHRAM ELECTRONIC REPAIRS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33967771  or  ZARISHACSHOP@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33902408  or  SULTANTUPU.BH@GMAIL.COM 

FRON COMPUTER PROGRAMMING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39960975  or  SINGHAMANPREET786SSS@GMAIL.COM 

FRON COMPUTER PROGRAMMING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39960975  or  SINGHAMANPREET786SSS@GMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

39846995  or  SADIQ_ALI8181@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39846995  or  SADIQ_ALI8181@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39846995  or  SADIQ_ALI8181@HOTMAIL.COM 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965)  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17672220  or  mahmoodbali@hotmail.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 

SAEED & ABDULJALIL HASAN FARHAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39833714  or  JALIL.FARHAN@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM 

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

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

FREE LAND AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17320625  or  SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

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

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17230767  or  mohammad.noman@nonoo.com 

ZRAAR TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77082573  or  zraartradingbahrain@gmail.com 

ABDUL RAHMAN TERA MIAH REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

35593869  or  ARTMBPC@GMAIL.COM 

Almuntazah Express - Hidd  
has a vacancy for the occupation of

  STORE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

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

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

ALMOAYYED STATIONERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17226611  or  almoayyed@gmail.com 

WOLAYAT ALI GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
32337777  or  Ali.alqattan@aqattan.com 

MONSTERWICHES BURGER  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33995542  or  monsterwiches.bh@gmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

BOLAN TOWER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000490  or  bolanbh@gmail.com 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

D J AZEM RECORDING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39266333  or  BASHEERVP980@GMAIL.COM 

A L M AUTO SPARE PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17642709  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

AL HAKEEM RADIOLOGY CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  RADIOGRAPHY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17275959  or  ALHAKEEMRADIOLOGY@HOTMAIL.COM 

Dorat Samaheej Markets  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35360036  or  AQAG@HOTMAIL.COM 

NEW GREEN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36760055  or  MIAN33859525@GMAIL.COM 

MY BAKERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39614800  or  TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM 

Alnaaym super market  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33018301  or  COOOLMAN31@GMAIL.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 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

NAAZ CONSULTANCY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39767786  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

Polaris International Management Consulting Foreign Branch  
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

66944922  or  maher@polaris-tek.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

AL-RAWABI SCHOOL  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17505252  or  AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

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

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

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

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

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66664555  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33113809  or  DIMENSIONS.PH1@GMAIL.COM 

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

KAZBAR AUTO CARE  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact
17786789  or  kuzbara1@batelco.com.bh 

Beauty lines salon and spa  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39320999  or  SALAMIDEENA@GMAIL.COM 

FAMILY TRAIN TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17610056  or  mem-117@hotmail.com 

RED CROISSANT BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17783142  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

FLASH 2 CAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39611265  or  MAHDII@MSN.COM 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17631232  or  faisalashoor@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 

X FORD GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

33446684  or  ABUANTER890@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 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

HASSAN MOHAMED HASSAN WELDING  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

36527730  or  MONAZOWAYED@GMAIL.COM 

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

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

JANET GANITO MANCAO  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36144911  or  vistaworldbh@gmail.com 

Seoul resturant w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33863711  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

E c  e  group co  wll  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
39911286  or  SUHA@MURANODB.COM 

SPUD Sliders Restaurants  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36655510  or  ysbgdates@gmail.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

INTERLOCK MAINTENANCE CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17400812  or  ramraj007@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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17717717  or  md@mhcwll.com 

BLUE OCEAN FOR CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39691314  or  BLUEOCEANCLEARANCE@OUTLOOK.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
36882336  or  ahameedg65@gmail.com 

JAMEEL HAMZA SHARAF ALSHARAF  
has a vacancy for the occupation of

  VEGETABLE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17242411  or  mangobh@hotmail.com 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

HAMADAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636565  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

STAR LINE MOBILES ACCESSORIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38960022  or  EBRAHIMALI1952@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SHAMAY RENTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
38881088  or  QBUSHAGER@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

GALLERY 21 W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

36843013 

Phoenicia tower hotel  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17295544  or  JEMAORTIZAPAC@GMAIL.COM

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

AALI POTTERY FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17641050  or  POTTERY1960@GMAIL.COM 

SALEH NOOH CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17551049  or  SALEH_ALNOOH@HOTMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37783276  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

3points Exhibitions and conferences  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
36633104  or  3POINTS973@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

MARIA SECOND HAND EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17342595  or  JASSIM.BOBBY@GMAIL.COM 

Shenza super market  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33363222  or  SHINEDISH@HOTMAIL.COM 

MAYER DOWA TRADING Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33856595  or  MAYERDOWACOWLL@GMAIL.COM 

BOSS SALON  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM MARBLE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

NOORKOOT PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39034941  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

Green Land for Welding and Blacksmith Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17280480  or  greenlandspc@hotmail.com 

BROWN STONE FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39865798  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

ALOQHOWAN COLD STORES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17323882  or  ahmed05@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

32111786  or  FIRDAUSSABAA@GMAIL.COM 

ZEE SHAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39889229  or  HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI  
has a vacancy for the occupation of
TOOL GRINDER, MACHINE TOOLS 

 suitably qualified applicants can contact
17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

ADHRAA LAUNDRY 5  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
37799312  or  UM.NARJIS294@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785149  or  info@haiderwood.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

BW SUITES & SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF HOUSES AND FLAT 
 suitably qualified applicants can contact

33120922  or  PROPERTIESBLUEWHALE@GMAIL.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  

االثنين 4 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 - العدد 104738



11 االثنين 4 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 - العدد 4738 Vacancies Available
Al Helli Supermarket B.S.C Closed  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
17877209  or  LMRA@ALHELLI.COM 

ALMAJID BAILING FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17784491  or  bccbah@batelco.com.bh 

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 

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 

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
17333678  or  AIRCO@BATELCO.COM.BH 

QUALITY SAFETY TECNCLOGY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17594950  or  s.mahdi@quality-safety.com 

MANNA STONE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39828148  or  MIRZA.ABDULLAALI@EWA.BH 

PATRICK YORK IRELAND INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17587031  or  finance@pybahrain.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

Bader palace construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456955  or  BADARALBADER101@GMAIL.COM 

SHUBRA AUTO SERVICES CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
39400708  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

SEA EAGLE MARINE SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SHIP DECK OFFICER & PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

17466206  or  HASSAN@SEAEAGLESGROUP.COM 

AL SULTANI ADVERTISING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17441669  or  MHAS2009@GMAIL.COM 

JOUBAR BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
39555002  or  JOUBAR.BH@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

PATEL CONSTRUCTION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17210738  or  hemant@patel-construction.com 

PARS PALACE LUBRICANTS CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

38803735  or  PARSCOBAHRAIN@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 

DILMUNIA UPHOLSTERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39734146  or  FATEHM44@GMAIL.COM 

BUILDS COM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877884  or  ADMINEWG@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

13114123  or  SUD@IDEALINKGROUP.COM 

AL ROWAIEI TOWER  CONSTRUCTIONS AND REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39400772  or  ALROWAIEI5194@GMAIL.COM 

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

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

BREAD TOWN BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39911154  or  EYATEEM@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Cafeteria fourteen test  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

GAH MEDICAL CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

17626977  or  HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

Gold Coast Travel & Tourism W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL AGENT(TICKETING & RESERVATION) 
 suitably qualified applicants can contact

36079234  or  GOLDCOAS.BAHRAIN@MAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

LAYLA SECRET GAMES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17293404  or  AL-NASHMI-2011@LIVE.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

JOOD AUTO SPARE PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39897388  or  emama7513@gmail.com 

BOX IT CATERING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39111313  or  info@boxitbh.com 

FOOD JUNCTION RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

BOBBYS KITCHEN  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
39443055  or  VJBOLOOR@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Algharafa Auto Garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17104842  or  info@najadbh.com 

FREAK FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33127893  or  OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

EIGHTY EIGHT SWEETS AND JUICES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36447411  or  ESSA.A.S@OUTLOOK.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

Autopower Garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36182987  or  AMS.ALAWI@GMAIL.COM 

YAEJEBK FOR FOOD  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

36077610  or  y3jebk@GMAIL.COM 

Al-Raya Shopping Centre W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

39662016  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

GHAREEB HOUSE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36777229  or  a.s.ghareeb60@gmail.com 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALBADO RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

KING DOM PRIDE CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNT EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17402852  or  alifiyarh@Gmail.com 

Maham restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

SARDAR ALAM IMRAN MATERIAL STORAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
37226930  or  ABMUSSA99@GMAIL.COM 

U-RELAX DOCUMENT CLEARANCE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33773722  or  QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

JABEL ALI General Trade  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33328444  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

Al Faris Motors W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

PARK POINT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CAR-PARK WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17717775  or  OMAR@PARk-POINT.COM 

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

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

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 

RAEDAT SOFTWARE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

36092001  or  UBAYDLI@ATYAF.ME 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.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 

CARDANO FOR CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38974600  or  S-HASSAN998@OUTLOOK.COM 

FAY&FA REAL ESTATE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36406585  or  SADATHPATHANAPURAM1971@GMAIL.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

77325444  or  SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

TRADERS VICS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17586906  or  TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

NEW JENAN BROSTED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33399874  or  ISAJANAHI@YAHOO.COM 

Alkatbi Food Stuff  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33625540  or  ABDULLAHNABEEL2011@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

GOLDEN FORKITCHENS & FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33266623  or  SMARTMIND.COM@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

SAKR FASHION DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33531581  or  CAIROTCS@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ADEL HASAN SANITARY & ELECTRICAL WARE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39037901  or  AJAYANERBARAKA@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

THE PARTICULAR EDUCATION SERVICES FOR CHILDREN-TAFAOL  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17467725  or  tafaol.center@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

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

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

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

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

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

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

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AL- RAJHI HOLDINGS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17568441  or  M.MASHAL@RAJHIHOLDINGS.COM 

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 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.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 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

MAHDI ALI AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  HR@TURK.bh 

BREAD TOWN BAKERY AND CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33866663  or  EYATEEM@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 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.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 

KIMG KRAK CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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 

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 

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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

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

HAMBURG LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39610550  or  alazbi@gmail.com 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

17461033  or  shabib@agility.com 

FOOD LAND RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FARAZ SECOND HAND FQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33113477  or  kaynatnoor4@hotmail.com 

DIAMOND STAR FOR TRADING AND CONSTRUCTION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.COM 

Alzayani 66 speed garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33251731  or  sahed.sen@gmail.com 

Al Rawnaq Nuts & Sweets  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33835614  or  ROON86293@GMAIL.COM 

ELEGANCE FOR ACCESSORRIES CO. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33096686  or  AL-ALANAGH2015@HOTMAIL.COM 

Techno Systems W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17736135  or  renjithchandra@gmail.com 

Landway Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

ALRASHIDIYA GARDEN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17212200  or  JASMI@DIYARALBAHRAIN.COM 

ABDULLA MOHAMMEDMAHMOOD ALQAED  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17291830  or  A.ALQAED111@GMAIL.COM 

MUSHIRA FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
39847650  or  AAALSABEAI@GMAIL.COM 

Redx Industries Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
33503313  or  redxhr@redxindustries.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 

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 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

DESERT PEARL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34024046  or  ZEESHAN0253@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 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

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

LNS MEDIA COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

77151197  or  NABNAD@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 

ASFOOR SCI SSOR SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

66333331  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

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

  SR. STORE TECH 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

MS HEAVEN GARDEN SWEETS PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17300186  or  AHARIES04@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 

Falafel Hartna CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38798334  or  SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL ENTERPRISES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17290303  or  ADMIN@UNIENTER.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 

ALJOOD OFFICE  PRINTING  
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

17680111  or  meead@crystalpp.com 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DR RANAS AESTHETIC HEALTH CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL SERVICES AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

39730009  or  DR.ALAMMADI@GMAIL.COM 

VILLAGE CUTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

33446490  or  ROHILAMIR16@GMAIL.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 

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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

REYAM COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39267257  or  BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 
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االتحاد األوروبــي يدين االعتداءات الحوثية ويدعم جهود الســعودية إلنهاء األزمة اليمنية

بن فرحان: تجاوزات إيران تتناقض مع ما تعلنه عن سلمية برنامجها النووي

الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان، أمس 
مفـــوض  مـــع  لقـــاء  عقـــب  األحـــد، 
العالقـــات الخارجيـــة فـــي االتحاد 
إن  بوريـــل،  جوزيـــب  األوروبـــي 
“العالقـــات بيـــن المملكـــة واالتحاد 
وتاريخيـــة”،  عميقـــة  األوروبـــي 
اللقـــاء  خـــالل  تـــم  أنـــه  مضيًفـــا 
“اســـتعراض الفرص التـــي تحققها 

رؤية المملكة 2030”.
كمـــا أكـــد األمير فيصل بـــن فرحان 
ممارســـات  “خطـــورة  لبوريـــل 
اليمـــن”،  فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيا 
مضيًفا أن السعودية تجري “حواًرا 
مع الواليات المتحدة بشأن الحرب 

في اليمن”.
اســـتمرار  “خطـــورة  علـــى  وشـــّدد 
ميليشـــيا الحوثي فـــي رهانها على 
الخيـــارات العســـكرية فـــي اليمن”، 
موضًحا أن “الحوثيين مســـتمرون 
في االنتهاكات رغم مبادرات وقف 

إطالق النار في اليمن.
وفيما يخـــص الملف اإليراني، قال 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي: “نحن 
قلقون بشـــكل بالغ مـــن التجاوزات 
اإليرانيـــة التـــي تتناقـــض مـــع مـــا 
تعلنه إيـــران من ســـلمية برنامجها 

النووي”. 
موقـــف  لبوريـــل  أكـــد  إنـــه  وقـــال 
المملكـــة الداعـــم للجهـــود الراميـــة 

لمنـــع إيـــران مـــن امتـــالك الســـالح 
النووي.

وفي شـــأن المحادثات الســـعودية 
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  اإليرانيـــة، 
السعودي: “المحادثات مع إيران ما 
زالت في مرحلتها االستكشافية”. 

أساًســـا  تضـــع  أن  “نأمـــل  وتابـــع: 
لمعالجـــة المواضيـــع العالقـــة بيـــن 
الطرفيـــن، وســـوف نســـعى للعمـــل 

على تحقيق ذلك”.
مـــن جهتـــه، قـــال بوريـــل إن “دول 
االتحـــاد أكبر شـــريك اســـتراتيجي 
للســـعودية”، مضيًفـــا: “بحثـــت في 
السعودية الوضع في اليمن وملف 

إيران النووي”.
تماًمـــا  “ندعـــم  بوريـــل:  وتابـــع 
تسوية ســـلمية في اليمن. االتحاد 
األوروبـــي يدعم جهود الســـعودية 

إلنهـــاء األزمة في اليمن”. وأضاف: 
“نمـــارس ضغوًطـــا لوقـــف إطـــالق 
النـــار في اليمـــن ووقـــف الهجمات 
علـــى الســـعودية”، مشـــدًدا على أن 
الهجمـــات الحوثيـــة علـــى المملكة 

تنتهك القوانين الدولية.
المأســـاة  بوريـــل  ناقـــش  الحًقـــا 
المســـتمرة فـــي اليمن” مـــع مبعوث 
األمـــم المتحدة الخاص لليمن هانز 

غروندبرغ.
وأعـــرب بوريل عـــن دعـــم االتحاد 
األوروبـــي الكامل لجهوده لتحقيق 
انفراج بشأن وقف إطالق النار في 
صراع استمر لفترة طويلة باليمن.

 في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم 
الشـــرعية في اليمـــن، أمس األحد، 
أن الدفاعـــات الجويـــة الســـعودية 
اعترضـــت ودمرت طائرة مســـيرة 

مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي 
باتجاه المملكة.

مـــع  “نتعامـــل  التحالـــف:  وأضـــاف 
مصـــادر التهديد لحمايـــة المدنيين 
واألعيـــان المدنيـــة مـــن الهجمـــات 

العدائية”.
وكان التحالـــف قـــد أعلـــن صبـــاح 
الســـبت، أن الدفاعـــات الســـعودية 
اعترضـــت ودمرت طائرة مســـيرة 
الميليشـــيا  أطلقتهـــا  مفخخـــة 

الحوثية تجاه خميس مشيط.
كمـــا أعلن التحالف مســـاء الجمعة، 
أن الدفاعات الســـعودية اعترضت 
ودمرت مســـيرة مفخخـــة أطلقتها 

ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي، 
كان  فرحـــان،  بـــن  فيصـــل  األميـــر 
شـــّدد في وقت ســـابق من سبتمبر 
الماضـــي على أن المملكة لن تتردد 
اســـتهدافات  أي  علـــى  الـــرد  فـــي 

حوثية.
يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك 
اســـتهداف  محاوالتهـــا  الميليشـــيا 
فـــي  واقتصاديـــة  مدنيـــة  أعيـــان 
أثـــارت  محـــاوالت  فـــي  المملكـــة، 
إدانـــات عدة دول عربيـــة وغربية، 
شـــّددت علـــى وقوفهـــا إلـــى جانب 
المملكـــة وأمنهـــا، شـــاجبًة هجمات 

الحوثيين اإلرهابية.

الرياض ـ وكاالت

مؤتمر صحافي مشترك لألمير فيصل بن فرحان وجوزيب بوريل

مسقط ـ وكاالت

أعلنـــت ســـلطنة عمان، أمـــس األحد، 
عن تســـجيل 3 حاالت وفاة وفقدان 
المـــداري  اإلعصـــار  جـــراء  آخريـــن 

“شاهين”.
العمانيـــة،  األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت   
أن المفقوديـــن أحدهمـــا طفـــل فـــي 
تجمعـــات مائيـــة، وانجـــراف اآلخـــر 

بداخل مركبته بوالية العامرات.
 فيمـــا أفـــاد المركـــز الوطنـــي إلدارة 
الحـــاالت الطارئـــة، بوجـــود حالتـــي 
علـــى  جبـــل  انهيـــار  جـــراء  وفـــاة 
ســـكن للعمـــال فـــي منطقة الرســـيل 
الوكالـــة،  ووفـــق  الصناعيـــة.   
تقـــّرر قطـــع الحركـــة المروريـــة فـــي 
محافظتي شـــمال وجنـــوب الباطنة، 

وعـــدم الســـماح بالتنقـــل إال للحاالت 
الطارئة واإلنســـانية، نظـــًرا القتراب 
عيـــن اإلعصـــار مـــن منطقـــة دخولها 
لليابســـة، وتحســـًبا لغـــزارة األمطـــار 
المتوقعـــة والتي قد تصـــل إلى 500 

ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها.
واســـتقبلت مراكـــز اإليـــواء بواليتي 
شـــمال  بمحافظـــة  وشـــناص  لـــوى 
الباطنة 600 شـــخص، موزعين على 
10 مراكز مجهزة بكافة االحتياجات 

الالزمة، من مواد عينية وإعاشة.
وتشـــهد ســـواحل المحيـــط الهنـــدي 
وبحـــر العرب، منـــذ األيـــام الماضية، 
عاصفة مدارية شـــديدة، تحمل اسم 

“شاهين”.

“إعصار شاهين”.. قتلى ومفقودون في سلطنة عمان

تونس - وكاالت

الرئيـــس  أنصـــار  مـــن  آالف  خـــرج 
التونســـي قيس ســـعيد في مظاهرة 
بالعاصمة أمس األحد إلبداء دعمهم 
لقـــراره تعليق عمل البرلمان ووعوده 
بتغيير النظام السياسي التي وصفها 

معارضوه باالنقالب.
جـــاءت الدعـــوة لهـــذه المظاهرة في 
وســـط تونـــس ردا علـــى احتجاجات 
ســـعيد  الرئيـــس  إجـــراءات  علـــى 
شـــهدها الموقـــع ذاته فـــي العطلتين 

األسبوعيتين السابقتين. 
ولوح المتظاهرون باألعالم التونسية 
ورفعوا الفتات تنـــدد بحزب النهضة 
البرلمـــان  أحـــزاب  أكبـــر  اإلســـالمي 

واألكثـــر تضررا مـــن اإلجراءات 
كان  والـــذي  االســـتثنائية 

الرئيســـي  المعـــارض 
لسعيد.

وقـــال المتظاهر ســـالم 

عجـــودي “لقـــد فشـــلوا فشـــال ذريعـــا 
وجلبـــوا لنا الفقر والمـــرض والجوع. 
لقـــد دفعـــوا بشـــباب إلى المـــوت في 
حـــل  الرئيـــس  مـــن  نطلـــب  البحـــر. 
البرلمان ومحاســـبة من جعل الشعب 
يعانـــي طيلة عقد” بحســـب ما نقلت 

عنه وكالة رويترز لألنباء.
وبعد ســـنوات من التعطل السياسي 
األحـــزاب  بيـــن  الخالفـــات  بســـبب 
وتفاقـــم األزمـــة االقتصاديـــة، علـــق 
الرئيـــس فـــي يوليـــو عمـــل البرلمـــان 
وعزل رئيس الوزراء وتولى السلطة 

التنفيذية.
وفـــي الشـــهر الماضي، اوقـــف العمل 
وبـــدأ  الدســـتور  بنـــود  بمعظـــم 
رئاســـية.  بمراســـيم  يحكـــم 
وقال ســـعيد إنـــه لن يصبح 
ديكتاتـــورا وتعهـــد بدعم 

الحقوق والحريات.

آالف من مؤيدي الرئيس يتظاهرون وسط تونس

بغداد ـ وكاالت

أن  أمـــس األحـــد،  برهـــم صالـــح،  العراقـــي،  الرئيـــس  أكـــد 
انتخابات العاشر من أكتوبر الجاري تمثل نقطة تحول في 

البالد.
وقـــال أثنـــاء مؤتمـــر صحافـــي عقـــده فـــي مقـــر مفوضيـــة 
االنتخابـــات “نعبر عن تقديرنا لمفوضية االنتخابات، ونقدر 

دور البعثة األممية لدعم المفوضية”.
وأضاف أن “انتخابات تشرين مفصلية وتمثل نقطة تحول 
في العراق، لذا من الضروري تأمين بيئة انتخابية مناسبة”.
وأشار صالح إلى أن “إجراءات المفوضية واألجهزة األمنية 

استثنائية لمنع التزوير والتالعب بالعملية االنتخابية”.
ومن المقرر أن تجري االنتخابات العراقية المبكرة هذه في 
العاشـــر من الشـــهر الحالي وفقا للموعـــد الذي حدده رئيس 

الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وشـــكل تفجيـــر الســـيارة المفخخـــة فـــي محافظـــة األنبـــار 
العراقية، كبرى مـــدن البالد، مخاوف من عودة التفجيرات 
اإلرهابيـــة، بالتزامـــن مـــع قرب موعـــد االنتخابـــات النيابية 

المقبلة، ما يقلب أجواء البالد رأًسا على عقب.
وضـــرب محافظـــة األنبـــار، أمـــس األحـــد، تفجيـــر بســـيارة 
مفخخة يقودها انتحاري، اقتربت من مركز للشرطة وسط 

مدينة الرمادي، حيث تمكنت قوة أمنية، من قتل ســـائقها، 
وتفجيرهـــا بعيـــًدا عن المركز، دون حدوث خســـائر بشـــرية 

أو مادية.
وقـــال مصدر أمني عراقـــي في قيادة العمليات المشـــتركة 
“معلومـــات وردت إلينـــا خـــالل األيـــام الماضيـــة، بوجـــود 
نيـــة لتنظيم داعـــش، باســـتهداف مراكز حيويـــة في بعض 
المحافظات، بالتزامن مع الحراك المجتمعي للمشـــاركة في 
االنتخابـــات النيابيـــة، وتم إبـــالغ القوات األمنيـــة، وبالفعل 
حصـــل هـــذا الهجوم، ما يؤكد الحاجة إلـــى مزيد من الحذر 

واليقظة، خالل األيام المقبلة”.

الرئيــس العراقــي: اســتحقاق 10 أكتوبــر نقطــة تحول فــي البالد
ي العراق جيرات “داعش” تعكر أجواء االنتخابات ف تف

الجزائر ـ أ ف ب

أغلقت السلطات الجزائرية المجال الجوي الجزائري أمام جميع 
الطائرات العســـكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في 

إطار عملية “برخان”.
وأفـــادت وكالـــة “فرانـــس بـــرس” أن الجيش الفرنســـي أكد أمس 
األحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت طائرات عسكرية فرنسية 
من مجالها الجوي، وســـط أزمة دبلوماســـية أثارها خالف بشأن 
التأشـــيرات والتصريحـــات األخيرة للرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون.
هـــذا وســـيؤثر القـــرار بشـــكل كبيـــر علـــى العمليـــات العســـكرية 
الفرنســـية في منطقة الســـاحل، كما ســـيؤدي إلى تباطؤ التعاون 

العسكري الفرنسي الجزائري في األسابيع القليلة المقبلة.
 وتحلـــق الطائرات الفرنســـية بانتظام فوق األراضـــي الجزائرية 
للوصـــول إلـــى منطقـــة الســـاحل فـــي غـــرب إفريقيا، إذ يســـاعد 
جنودهـــا فـــي محاربـــة المتمرديـــن الجهاديين كجزء مـــن عملية 

“برخان”.
وأعلنـــت الرئاســـة الجزائريـــة يـــوم الســـبت اســـتدعاء الســـفير 
الجزائـــري مـــن باريس علـــى خلفيـــة تصريحات “غير مســـؤولة” 

أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واعتبرت الرئاسة في بيان أن التصريحات التي أدلى بها ماكرون 

حول الجزائر “غير مســـؤولة”، الفتـــة إلى أن الرئيس عبدالمجيد 
تبون، قرر استدعاء السفير الجزائري بفرنسا للتشاور.

يأتـــي القرار الجزائري على خلفية تصريحات للرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون نشـــرتها صحيفـــة “لومونـــد” حـــول الذاكـــرة 
الفرنســـية بالجزائـــر، األمـــر الذي أثـــار جدال في ظـــل أزمة قائمة 
بيـــن البلديـــن بســـبب خفض باريس عـــدد التأشـــيرات الممنوحة 

للجزائريين.
ويـــوم األربعـــاء الماضـــي، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الجزائريـــة 
اســـتدعاء الســـفير الفرنســـي لديهـــا احتجاجـــا على قرار فرنســـا 

بخفض عدد التأشيرات التي تمنح للمواطنين الجزائريين.

أزمة دبلوماســية أثارها خالف بشــأن التأشــيرات وتصريحــات ماكرون
الجزائر تحظر مرور الطائرات العسكرية الفرنسية

عمان ـ بترا

تلقـــى الملـــك عبـــدهللا الثانـــي، أمس 
ـــا مـــن الرئيـــس  األحـــد، اتصـــااًل هاتفيًّ
السوري بشار األسد، تناول العالقات 
بين البلدين الشـــقيقين وســـبل تعزيز 

التعاون بينهما.
 وأكـــد الملـــك خـــالل االتصـــال، دعـــم 
األردن لجهـــود الحفـــاظ على ســـيادة 
سوريا واســـتقرارها ووحدة أراضيها 

وشعبها.
وكان وزيـــر الداخليـــة األردنـــي مازن 
الفّرايـــة أكد في اتصال هاتفي أجراه 
خالـــد  محمـــد  الســـوري  نظيـــره  مـــع 
الرحمـــون، ضـــرورة إعـــادة التشـــغيل 
الكامـــل لمركـــز جابـــر الحـــدودي بين 

البلدين.
وأوضـــح الوزيـــر أن المركز 

يمّثـــل  الحـــدودي 
اســـتراتيجية  أهميـــة 
تعـــود بالنفـــع والفائـــدة 

ومصالحهمـــا  وســـوريا  األردن  علـــى 
المشتركة.

 مـــن جهتـــه، رّحـــب الوزيـــر الســـوري 
بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبدًيا 
اســـتعداد بـــالده التخـــاذ اإلجـــراءات 

الالزمة بهذا الخصوص.
 واتفـــق الجانبان على قيـــام الجهات 
المركـــز  فـــي  العاملـــة  التنفيذيـــة 
بالتنسيق الميداني بشأن اإلجراءات 
الكامـــل  التشـــغيل  إلعـــادة  الالزمـــة 
للمركـــز، وبما يحقق الغايات المرجوة 

وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.
يذكـــر أن مركز حدود جابر يســـتقبل 
يوميا بين 90 و110 معامالت شحن، 
بحســـب مدير مركز حدود جابر 
العقيـــد مؤيـــد الزعبـــي، فيمـــا 
يبلـــغ عدد المســـافرين بين 
قـــادم  بيـــن  و700   600

ا. ومغادر يوميًّ

العاهل األردني يتلقى اتصاال هاتفيا من األسد
دبي - وكاالت

قال وزير الخارجية اإليراني حسين 
مســـؤولين  إن  اللهيـــان  عبـــد  أميـــر 
أميركيين حاولوا مناقشـــة استئناف 
المحادثـــات النووية الشـــهر الماضي، 
لكنـــه أصـــّر علـــى ضـــرورة أن تفـــرج 
واشـــنطن أواًل عـــن عشـــرة مليـــارات 
دوالر مـــن أمـــوال طهـــران المجمـــدة 

كعالمة على حسن النية.
 ولـــم تتمّكن إيران من الحصول على 
عشرات المليارات من الدوالرات من 
أصولها فـــي البنـــوك األجنبية خاصة 
مـــن صـــادرات النفـــط والغاز بســـبب 
العقوبـــات األميركيـــة علـــى قطاعـــي 

البنوك والطاقة.
إن  اإليرانـــي  الوزيـــر  وقـــال   

حاولـــوا  “األميركييـــن 
االتصـــال بنا عبر قنوات 
مختلفـــة )فـــي الجمعية 
العامة لألمـــم المتحدة( 

فـــي نيويورك، وأبلغُت الوســـطاء إنه 
إذا كانـــت نوايـــا أميركا جـــادة فهناك 
حاجـــة إلـــى مؤشـــر جـــاد، مـــن خالل 
اإلفـــراج عن 10 مليـــارات دوالر على 

األقل من األموال المجمدة”.
وقـــال أمير عبد اللهيان فـــي المقابلة 
التلفزيونية “إنهم ليســـوا مســـتعدين 
لإلفراج عن 10 مليارات دوالر تخص 
الشـــعب اإليرانـــي حتى نســـتطيع أن 
نقـــول إن األميركييـــن وضعـــوا فـــي 
اعتبارهـــم مصالـــح الشـــعب اإليراني 
مـــرة واحـــدة خـــالل العقـــود العديدة 

الماضية”.
وحثـــت الـــدول الغربيـــة إيـــران على 
العـــودة للمفاوضـــات وقالـــت إن 
الوقـــت ينفد مع تقدم برنامج 
بشـــكل  النـــووي  طهـــران 
التـــي  الحـــدود  يتجـــاوز 

وضعها االتفاق.

إيران تطلب 10 مليارات دوالر لبدء التفاوض

مقتل مدنيين بانفجار 
قرب مسجد في كابل

ــر انـــفـــجـــار وقــــع خـــــارج مــســجــد في  ــفـ أسـ
العاصمة األفغانية كابل، أمس األحد، عن 

مقتل 9 مدنيين.
وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح هللا 
لمدنيين  تجّمًعا  انفجار  “استهدف  مجاهد 
قرب مدخل مسجد “عيد كاه” في كابل، ما 
يقدم  أن  عــدد منهم”، دون  إلــى مقتل  أدى 

تفاصيل إضافية.
بعد ظهر  المسجد  في  تقام صالة  وكانت   
الــتــي توفيت  األحـــد على والـــدة مــجــاهــد، 
المتحدث  أفــاد  ما  وفق  الماضي،  األسبوع 

على وسائل التواصل االجتماعي.

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي
موقع انفجار سيارة مفخخة بالعراق 
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العربية.نت : جّددت ميليشيا الحوثي  «
االنقالبية، أمس األحد، قصفها 

ا في  ا سكنيًّ بالصواريخ الباليستية حيًّ
مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.  

وأفادت مصادر محلية وشهود 
عيان أن ميليشيا الحوثي استهدفت 
بثالثة صواريخ باليستية حي الروضة 

السكني بمدينة مأرب المكتظة 

بالسكان والنازحين، مؤكدين أن 
انفجارات عنيفة هزت المدينة جراء 

هذا القصف.  وتشير المعلومات 
األولية إلى سقوط ضحايا في أوساط 

المدنيين، بينهم نساء وأطفال 
وتضرر عدد من المنازل، غير أنه 
لم يتسن التحقق حتى اآلن عن 

حصيلة الضحايا. وأفادت السلطة 

المحلية بمحافظة مأرب في وقت 
سابق، أن ميليشيا الحوثي قصفت 

المدينة حتى اآلن بأكثر من 300 
صاروخ باليستي وغير باليستي 

إلى جانب الطائرات المسيرة 
التي استهدفت األحياء المكتظة 
بالمدنيين اآلمنين والنازحين في 

المخيمات، مستنكرة الصمت 

الدولي المطبق إزاء األعمال 
اإلرهابية التي تمارسها ميليشيا 

الحوثي واستهدافها المتكرر 
للمدنيين والنازحين بالمخيمات 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيرة، ما شجعها على ممارسة 
المزيد من هذه الجرائم التي ترتقي 

إلى جرائم حرب.

صواريخ حوثية تستهدف حيا سكنيا بمأرب.. وسقوط ضحايا مدنيين

كابل ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المرأة البحرينية في حقل التعليم... قيادة وثقافة عالية
شـــهدت مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، تحوال 
كبيرا نحو الديمقراطية، ما جعل لها أهمية خاصة، ومثاال يحتذى 
بـــه، والتعليـــم من أهم الوســـائل التي نعمق بهـــا الديمقراطية في 
المجتمع، غير أن الكثيرين قد ال يدركون أهمية الدور الذي يمكن 
أن تلعبه المدرســـة في هذا الســـبيل، فكل ما يجري في المدرســـة 

يوجه إلعداد الطالب أو المتعلم للحياة الديمقراطية السليمة.
وحينمـــا نتحدث عن إنجازات المرأة البحرينية في حقل التعليم، 
ومجاالت التربية المختلفة، فإننا نتحدث عن مناهج وممارسات 
غيـــر تقليدية فـــي حقل التربيـــة عجزت عن تحقيقهـــا الكثير من 
الدول، حيث استطاعت البحرين في فترة قياسية تحقيق نتائج 
متقدمة في تعليم اإلناث وفق تقرير رأس المال البشـــري الصادر 
عـــن البنـــك الدولي للعـــام 2000، إذ جاءت من بيـــن أفضل 5 دول 
على مستوى العالم “الرابعة دوليا” في تفوق الفتيات على األوالد 
فـــي نتائـــج التعلم، كما تفوقـــت المرأة البحرينيـــة وتحملت كامل 

مســـؤوليتها في البناء والتنميـــة والتطوير، ووصلت إلى مناصب 
قياديـــة عليا فـــي المؤسســـات األكاديمية، وأثبتـــت جدارتها بكل 
تفوق في البحث العلمي واألكاديمي، وكانت بحق عنوانا للريادة 
والقيـــادة ليس في المجال التعليمي والتربوي فحســـب، إنما في 

كل نواحي الحياة.
كمـــا لعب المجلـــس األعلى للمرأة دورا كبيرا ومؤثرا في تشـــكيل 
الســـمات القيادية لشـــخصية المـــرأة البحرينية فـــي المجتمع منذ 
تأسيســـه، معلنا ميالد مرحلة جديدة وضعت المملكة في صدارة 
الـــدول التـــي تولـــي اهتماما خاصـــا بتعليم المـــرأة وتعزيـــز ثقتها 
بالنفس وشـــخصيتها، وإشـــراكها في صنع القرار، واكتسابها دورا 
مؤثـــرا وفعـــاال في مختلف مجاالت الحياة، وليس ذلك فحســـب، 
بـــل قام المجلس باســـتراتيجياته العملية والشـــاملة في إكســـاب 
المـــرأة ثقافـــة عالية في مختلف فـــروع العلم والمعرفـــة، ودفعها 
نحـــو األفضل لتكون في موقع الســـلطة والقيادة والمشـــاركة في 

إدارة دفة األمور في مجتمعها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يوم الالعنف
يتزامـــن احتفـــال دول العالم باليـــوم الدولي لالُعنـــف مع ذكرى ميـــالد “المهاتما 
غاندي”، الالُعنف هو دوحة السالم النابذة للُعنف، والالُعنف هو نهج استراتيجي 
وإنساني لتحقيق أهداف الدول في كل المجاالت وفي حياة اإلنسان، واالحتفاء 
بهذا اليوم ُيمثل تشـــبثا بقيم الســـالم والتسامح والتعاضد والتكافل بين الدول، 
وتعزيًزا للكرامة والمســـاواة بين البشـــر، وحمايتهم ميدانًيا واقتصادًيا وصحًيا 

ليعيشوا مًعا في سالم وأمن ونماء مستدام.
إن الُعنف يؤدي إلى قيام النزاعات والحروب بين الدول، والكراهية بين البشر، 
والالُعنـــف ُيحقـــق الســـالم والرخاء للـــدول والنماء لشـــعوبها، وبـــدال من صرف 
األمـــوال علـــى تمزيـــق الدول وتهجير شـــعوبها، علـــى دول العالـــم أن تنفق هذه 
األموال في إنتاج األغذية واألدوية والمأوى، ومحاربة األوبئة والجوع، وتوفير 
الميـــاه النظيفـــة وشـــبكات الصرف الصحـــي، وتطويـــر التعليم وبنـــاء المدارس 
والعنايـــة بـــكل الخدمـــات المجتمعيـــة المدنية، وبـــداًل من التنافـــس المريع على 
إنتـــاج األســـلحة الُمدمـــرة والقاتلة على الـــدول أن ُتكثف جهودهـــا لتتعاون مًعا 
وتســـتلهم من روح “غاندي” ومبادئ األمم المتحدة ومواثيقها لتحســـين أحوال 
شعوب العالم والتخفيف من آالمها االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبناء 

مستقبل أفضل للبشرية.
إن رفض اإلنســـان الُعنف يعني رغبته بإنهاء الُعنف ســـواء الجســـدي أو البنيوي 
)الحرمـــان، اإلقصـــاء االجتماعـــي، االضطهـــاد(، وينبع هذا االتجاه مـــن االحترام 
لجميـــع البشـــر وســـيادة دولهـــم، وإن تبادل الـــرؤى واألفكار والتعـــاون بمنهجية 
الالُعنف يجنب األفراد كل أشـــكال التصرفات العدائية، ما ُيحقق للجميع فضاء 
آمنـــا لتعزيـــز المواقف وتعميق الفهم المشـــترك لكل المجـــاالت، وهذا يتناغم مع 
الســـلوك الحقيقي والمعبر عن المستقبل الرشيد الذي ينشده الجميع، والمقرون 

بقيم السالم والقوة. 
إن االحتفـــاء بهـــذا اليوم دعوة صادقة لتحقيق التفاهم والمســـاواة بين البشـــر، 
والتنمية المســـتدامة، وحل المنازعات بين الدول بالطرق الســـلمية، وهي دعوة 
ناهضـــة للتخفيـــف مـــن الفقـــر والجـــوع، ودعـــوة نزيهـــة لرفـــع انتهـــاكات حقوق 
اإلنســـان عن كاهل الكثير من شـــعوب األرض، وتخليصهم مـــن كل صور الُعنف، 
فنبـــذ الُعنـــف والكراهية وعدم التمييز بين البشـــر الطريق الصائب نحو الســـالم 

والرخاء على األرض التي جعلها هللا تعالى مأوى لجميع البشرية.

عبدعلي الغسرة

واشنطن وسياسة التحالفات
تخـــوض واشـــنطن منذ بزوغ نجمهـــا كدولة عظمى بعد الحـــرب العالمية الثانية 
حروبهـــا علـــى جميـــع المســـتويات، حيث تحرص علـــى اســـتخدام جميع الطرق 
واالستراتيجيات التي من شأنها ضمان تفوقها وبقائها على رأس النظام الدولي.
سياســـة األحـــالف واحدة من أنجـــح االســـتراتيجيات التي انتهجتهـــا الواليات 
المتحـــدة إلخضـــاع خصومها، وفي الحقيقة أثبتت هـــذه المنهجية فاعليتها من 
خالل ما حققته سياسة االحتواء التي أسهمت في سقوط االتحاد السوفييتي 
عندمـــا قامـــت واشـــنطن بالتحالـــف مع غـــرب القـــارة األوروبية تحـــت منظومة 
حلف شـــمال األطلســـي لتطويق موســـكو من الغرب، بعدها عادت لدعم ورعاية 
تشـــكيل حلـــف بغـــداد الذي ضـــم المملكـــة المتحدة والعـــراق وباكســـتان وإيران 
وتركيا لضمان وجودها على التخوم الشرقية لالتحاد السوفييتي وإيقاف المد 
الشـــيوعي تجاه الشـــرق األوســـط، وبذلك احتوت واشـــنطن الحدود المترامية 
للسوفييت ما ساهم في انهيار هذه المنظومة وتداعي أعظم أعداء واشنطن.

لـــم تغـــب الصيـــن عـــن أنظـــار واشـــنطن، وهـــي التي كانـــت تلتقـــي مـــع االتحاد 
الســـوفييتي فـــي العقيـــدة الشـــيوعية، لذلـــك انتهجت واشـــنطن معهـــا منذ تلك 
الفترة ذات السياسة، إذ شكلت حلف جنوب شرق آسيا لضمان حماية مصالحها 

وتكبيل التمدد الشيوعي في تلك المنطقة.
وكنتيجة لهذا االحتواء والحصار تداعى االتحاد السوفييتي وتصدعت العقيدة 
الشيوعية في العالم، لكن ذلك لم يمنع الصين من الصعود كقوة اقتصادية باتت 

تهدد واشنطن، ما أجبرها على شحذ أسلحتها في مواجهة التنين الصيني. 
وألن سياســـة األحـــالف دائمـــًا ما كانـــت من أقوى األســـلحة التي اســـتعانت بها 
واشـــنطن وأثبتت نجاعتها، لجأت الواليات المتحدة لتعزيز تحالفاتها من خالل 
إحيـــاء تحالف الحـــوار األمني الرباعي )الكواد( الذي شـــكلته مـــع اليابان والهند 
وأســـتراليا، حيـــث أقـــام الرئيـــس األميركي خالل األيـــام الماضيـــة مؤتمرا رفيع 
المســـتوى حضـــره قادة هذه الدول للتشـــاور والتنســـيق بغـــرض تحييد التهديد 
الصينـــي، وقـــد جاء هـــذا االجتمـــاع بعـــد أن أقامت واشـــنطن حلفـــا ثالثيا ضم 
إلـــى جانبها المملكة المتحدة وأســـتراليا التي مدتها واشـــنطن بغواصات نووية 

متطورة لذات الغرض.
مازالـــت واشـــنطن تنمي شـــراكاتها وتعـــزز تحالفاتهـــا الدولية فـــي محاولة منها 
لتكبيل ودرء خطر الصين، ذلك ما سيتوجب على بكين مجابهته إما باستخدام 
نفس الطريقة وتشكيل تحالفات مضادة أو تفكيك وإضعاف تحالفات واشنطن 

الحالية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

تابعـــت نهايـــة األســـبوع الماضي حادثـــة جعلتني أشـــعر إلى أي مـــدى تلقى 
المرأة في بالدنا االحترام والتقدير، وتعيش بكرامة.

هـــذه الحادثة وقعت فـــي بريطانيا قلعة التمدين والحريـــات بما فيها حرية 
المـــرأة، هي جريمة ضمن جرائم عديدة ارتكبها أحد أفراد شـــرطة العاصمة 
البريطانيـــة ضـــد فتاة في مقتبل العمـــر، ولو كانت هـــذه الحادثة قد وقعت 
فـــي بلد عربـــي لقامت وســـائل اإلعالم بإلقاء المســـؤولية علـــى الدولة كلها، 
ولســـطرت المقـــاالت والتقاريـــر عـــن انتهـــاك حقـــوق المـــرأة وكرامـــة المرأة، 

ولقامت الدنيا ولم تقعد.
هـــذا الضابط الذي اعتاد خطف النســـاء واغتصابهن وجد تلك الفتاة تســـير 
وحدهـــا فأخـــرج لهـــا بطاقة الشـــرطة، وقـــام بالقبـــض عليها وتكبيـــل يديها، 
وأخذهـــا في ســـيارته إلـــى منطقة “كنـــت”، وقـــام باغتصابهـــا وقتلها وحرق 

جثتها، وألقاها في بركة في غابة في تلك المنطقة.

كان ذلك في مارس الماضي، حيث اختفت الفتاة وظلت الشرطة تبحث في 
األمـــر حتى توصلت إلى الفاعل الذي كان مشـــهورا بيـــن زمالئه بالمغتصب، 
ويـــوم الخميـــس الماضـــي حكم عليـــه القاضي بالســـجن مـــدى الحياة وهي 

أقصى عقوبة جنائية في بريطانيا.
هذه الجريمة هزت الرأي العام في المملكة المتحدة برمتها، وكشفت أن هذا 
الضابط ليس الوحيد الذي يستغل وظيفته في االعتداء على النساء، حيث 
نشـــرت الصحف أن مئات النســـاء تعرضن العتداءات مماثلة، بل واعترفت 
الشـــرطة نفســـها أنه على الرغم من أن ثلث الضباط اآلن من النســـاء، إال أن 
من تتعرض لالعتداء من قبل زمالئها الرجال تخشـــى تقديم شـــكوى خوفا 

من أن يقال عنها إنها مثيرة للشغب.
فلنتخيل حجم المأساة ولنسأل أنفسنا ما معنى حرية المرأة التي نسمع عنها  «

في الغرب؟ وما قيمة تلك الحرية وما أهميتها؟.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الجريمة التي هزت الرأي العام

بـــات مـــن الّســـهل تلّمس حركـــة العمـــران وتّتبع مـــا صاحبها في طريـــق عجلة 
التحديـــث التـــي تشـــهدها بالدنـــا البحريـــن مـــن أجـــل الّلحـــاق بركـــب التطـــور 
المتنامـــي، ومواجهة ِحمل األعبـــاء وثقل المعوقات التي غالبـــًا ما ُتالزم هكذا 
عمليات في طريق التنمية الشـــاملة، وما قد ُتصاحبها من اســـتعدادات تتبنى 
الطابع الفني أو اإلطار التنظيمي أو المســـلك الوظيفي الذي يستوجب تطوير 
الوســـائل وتحديث األســـاليب والمرونة في طرق األداء، فضالً عن السالســـة 
فـــي التقييـــم والتفويض في آليات التدريـــب والتنفيذ التـــي تواكب األحداث 
المتعاقبـــة عبـــر مداخـــل التطبيـــق الُمحكم لألنظمـــة واالشـــتراطات والقوانين 
واإلجراءات الجزائية الالزمة قباَل مظاهر التجاوزات التي قد ال تتجانس مع 
طبيعة العيش وســـط المناطق الســـكنية وخصوصيتها االجتماعية على وجه 

أخّص.
الُمالحظ في اآلونة األخيرة، تســـارع حركة تشـــييد العيـــادات والمراكز الطبية 
التخصصية والمدارس الخاصة والبنايات التجارية والعمارات السكنية المكونة 
من طوابق متعددة وسط األحياء السكنية بالقرى والمدن، حيث ال يكاد يخلو 
حـــي أو منطقـــة منهـــا، بعد تجـــاوز هذه المنشـــآت ذات الطوابـــق المتعددة على 
بيوت مأهولة أو تطّل على ِفلل سكنية مكونة في العادة من دور أرضي أو دور 
أول وسط تلك األحياء؛ ما ُيشكل – بطبيعة الحال – ُجملة من اإلشكاالت التي 
ُعّدت انتهاكًا لخصوصية تلك البيوت أو الفلل المجاورة. فيما األدهى من ذلك 
– حســـب رأي مجموعة من القراء - أّن تلك المباني متعددة الطوابق واألدوار؛ 

قد تعّدت على الجيران من حولها، بعد غزو سيارات ساكنيها مداخل وحوائط 
بيوتهـــم جـــّراء تكّدس الســـيارات في الشـــوارع المحيطة بعد عجـــز مالكها عن 
تأميـــن مواقف مخصصـــة لمبانيهم وفق االشـــتراطات المنصوصة الســـتخدام 
الفنـــاء الُمحيط، وهو مـــا َخَلَق أزمة حقيقية الضطرار أصحاب الســـيارات ركن 
ســـياراتهم بطرق عشـــوائية تنتهـــي بإعاقة الطريـــق أمام المـــارة، خصوصًا في 
األحياء القديمة التي ُتعاني من قلة مواقف السيارات وضيق جوانب شوارعها 
الداخلية، حتى أّن بعضهم يقوم بالدوران وسط الحّي الذي يسكنه عدة مرات 

لحين خروج إحدى المركبات كي )يفوز( بموقف لسيارته!

نافلة:

نقص مواقف السيارات بصورة عامة في البحرين، باتت واحدة من المشكالت 
التـــي تـــؤرق المواطنيـــن عنـــد المباني المخصصـــة للعيـــادات والمراكـــز الطبية 
والمـــدارس الخاصـــة والبنايـــات التجارية والعمارات الســـكنية وســـط األحياء 
الســـكنية بالقـــرى والمدن على حّد ســـواء، حيث يشـــكو غالبيـــة المواطنين من 
قلـــة المواقـــف التـــي كثيرًا ما تفتح عليهـــم باب ُمعاناة ال تنتهـــي إال بدفع أجرة 
موقف السيارة، أو تحرير مخالفة إعاقة السير، واختناق مروري، ما يستوجب 
أهميـــة المراجعـــة الدوريـــة لألحـــكام التنظيميـــة الرتـــدادات المبانـــي األمامية 
والجانبية، وتكثيف الحمالت التفتيشية التي ُتلزم اتباع هذه المنشآت لألنظمة 

والتعليمات المنصوصة.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“مواقف” عمارات وسط األحياء!



أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة عـــن تقديره للجهـــود البارزة 
التـــي يبذلهـــا فريـــق فيكتوريـــوس البحريـــن 
للدراجـــات الهوائيـــة وحرصهـــم علـــى تقديم 
أفضـــل المســـتويات للحصـــول علـــى النتائج 

المتميزة في المشاركات الخارجية.
وأشـــاد ســـموه بحصول الفريق علـــى المركز 
األول فـــي أكبر ســـباق كالســـيكي فـــي العالم 
فـــي بطولـــة باريـــز روبيكـــس التـــي أقيمـــت 
فـــي فرنســـا عبـــر الـــدراج ســـوني كولبريلـــي، 
حيـــث تعتبـــر البطولـــة مـــن أقـــوى البطوالت 
التـــي تحتـــاج إلى تحمـــل خصوصـــا أنها تمر 
بمنعطفات رملية وطـــرق صعبة ويعتبر أكبر 

سباق كالسيكي في العالم.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
أن فريـــق فيكتوريـــوس للدراجـــات الهوائية 
يســـير بخطـــى ثابتة نحـــو مواصلـــة تحقيق 

األمجـــاد وتأكيد قدرات الفريـــق، إضافة إلى 
إبراز أســـم المملكـــة في المحافـــل الخارجية 
والمســـاهمة في الترويج للبحرين السيما أن 
الجانـــب الرياضي يعتبر من الجوانب المهمة 

في الترويج.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن فوز الفريق في بطولة باريز روبيكس أكبر 
ســـباق كالســـيكي في العالم سيعطي الحافز 
الكبيـــر ألفراد الفريق خصوصًا الدراجين في 
مواصلة حصد اإلنجازات خالل المشـــاركات 
المقبلـــة، مبديا ســـموه ثقته الكبيـــرة بقدرات 

الدراجين ومشيدا بجهود أعضاء الفريق.
التـــي  العاليـــة  باالمكانيـــات  ســـموه  وأشـــاد 
يمتلكها الدراج ســـوني كولبريلي الذي ســـبق 
وأن حصـــد العديـــد مـــن اإلنجـــازات، متمنيـــا 
ســـموه للـــدراج وجميـــع أفـــراد الفريـــق دوام 

سمو الشيخ ناصر بن حمدالتوفيق والنجاح.

العـــداءة  األولمبيـــة  البطلـــة  حققـــت 
جديـــًدا  إنجـــاًزا  بفيـــكادو  كالكيـــدان 
البحرينيـــة  القـــوى  ألعـــاب  لرياضـــة 
القياســـي  الرقـــم  حطمـــت  بعدمـــا 
كيلومتـــر   10 ســـباق  فـــي  العالمـــي 
للسيدات على الطريق الذي أقيم في 
العاصمـــة السويســـرية جينـــف بعدما 
فازت بالمركز األول وقطعت مســـافة 

السباق بزمن 29:38 دقيقة.
مســـجل  العالمـــي  الرقـــم  وكان 
جوســـلين  الكينيـــة  العـــداءة  باســـم 
 2017 9 ســـبتمبر  منـــذ  جبكوســـجي 
حتـــى  بـــراغ،  فـــي  دقيقـــة”   29:43“
نجحـــت عداءتنا كالكيـــدان بفيكادو 
عالمـــي  رقـــم  وتحقيـــق  بتحطيمـــه 
جديـــد فـــي جنيـــف “29:35 دقيقـــة”.  
هـــو  المتميـــز  اإلنجـــاز  هـــذا  ويعتبـــر 
الثاني للعـــداءة كالكيدان التي فازت 
بفضية سباق 10 آالف متر للسيدات 
فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 لتحقق 
الميداليـــة الملونـــة الوحيـــدة لمملكة 
البحريـــن بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة 
التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي. 
 وبهذا اإلنجاز رفع سمو الشيخ خالد 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  البحرينيـــة 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى، وإلى 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء وإلى ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب والرياضـــة. وأضاف ســـموه 
“نفخـــر بهذا اإلنجـــاز المتميز للعداءة 
الكالكيـــدان بفيـــكادو والتي عكســـت 
مـــن خاللها مـــا تتمتع به مـــن قدرات 
لتواصـــل  باهـــرة  وإمكانـــات  عاليـــة 
مســـيرتها الرائعة بعـــد فوزها بفضية 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 وتبرهن عن 

أدائها العالي في ســـباقات المسافات 
الطويلـــة لترفـــع علـــم المملكـــة عالًيـــا 
بتحطيمهـــا للرقـــم العالمـــي فـــي هذا 

السباق ...”.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة أن تحطيـــم األرقـــام فـــي 
عـــام  بشـــكل  الفرديـــة  الرياضـــات 
ورياضـــة ألعاب القوى بشـــكل خاص 

ليس باألمر السهل، وهو يأتي نتيجة 
مـــن  العـــداءة  أو  العـــداء  لمـــا يبذلـــه 
جهـــود كبيرة في الحصص التدريبية 
مـــن  قويـــة  وعزيمـــة  صلبـــة  وإرادة 
أجل تحدي الـــذات وتحقيق اإلنجاز، 
مقدريـــن ببالـــغ الفخـــر واالعتـــزاز مـــا 
حققتـــه العـــداءة كالكيدان مـــن تألق 
في السباق لتعكس المكانة المرموقة 
التي تحتلها ألعـــاب القوى البحرينية 

على الصعيد العالمي.
 وأوضـــح ســـموه أن تحقيـــق مملكـــة 
البحريـــن للرقـــم العالمـــي في ســـباق 
10 كيلومتـــر على الطريق للســـيدات 
إنجـــاز جديـــد يدعو لالعتـــزاز ويؤكد 
مـــا تزخـــر بـــه المملكـــة مـــن عدائيـــن 
بارزين قادريـــن على تحطيم األرقام 
العالميـــة بفضـــل مـــا يتحلـــون به من 
عزيمة وحماس ورغبة مســـتمرة في 
رفع راية الوطن.  وأكد ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة أن ما تحقق 
هـــو ثمرة للجهود التي يبذلها االتحاد 
برئاســـة  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 
محمد عبداللطيف بن جالل وأعضاء 

الطاقميـــن  وجهـــود  اإلدارة  مجلـــس 
فـــي دعـــم ورعايـــة  الفنـــي واإلداري 
األبطال والبطـــالت، متمّنًيـــا للعداءة 
والنجـــاح  التميـــز  دوام  الكالكيـــدان 

فـــي مختلـــف االســـتحقاقات القادمة 
مشيًدا ســـموه بعطائها الكبير، متمّنًيا 
ســـموه لرياضـــة ألعاب القـــوى المزيد 

من التألق واالزدهار.

اســتقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، بمكتــب ســموه بقصر الوادي رئيس غرفة تجــارة وصناعة البحرين 
سمير عبدهللا ناس. وقد حضر اللقاء، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة 
نائــب رئيــس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر. 

اللقـــاء، رّحـــب ســـمو   وفـــي مســـتهل 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برئيس 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، ونقل 
له تحيات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
التوفيـــق  دوام  جاللتـــه  وتمنيـــات 
والنجـــاح لرئيـــس وأعضاء ومنتســـبي 
الغرفة، مشـــيًدا ســـموه بالـــدور المميز 
الـــذي تضطلـــع بـــه الغرفـــة فـــي تنمية 

وتطوير القطاعين التجاري والصناعي 
بما يسهم في دعم االقتصاد الوطني. 
 بعدها، اســـتعرض ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مع رئيـــس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، خطط الهيئة 
العامـــة للرياضـــة حول تنفيـــذ البرامج 
التي تدعم الســـياحة الرياضية، والذي 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي تطويـــر  يســـهم 
ويزيـــد مـــن العوائـــد االقتصاديـــة، بما 

بالمنظومـــة  االرتقـــاء  علـــى  ينعكـــس 
الرياضية، حاثًّا ســـموه رئيـــس الغرفة 
علـــى تنفيذ البرامج لتعزيز االســـتثمار 
فـــي الرياضـــة، وتحفيـــز المســـتثمرين 
للمشـــاركة فـــي المبـــادرات والفعاليات 
التـــي تعـــزز مـــن الســـياحة الرياضيـــة 

بالمملكة. 

 وقـــال ســـموه “هدفنـــا تعزيـــز موقـــع 
رئيســـة  كوجهـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الفعاليـــات  وإقامـــة  الســـتقطاب 

التـــي  والدوليـــة،  القاريـــة  الرياضيـــة 
تدعـــم التوّجـــه نحـــو االســـتثمار فـــي 
الرياضة من خالل تنشـــيط الســـياحة 

األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الرياضيـــة، 
والتطلعات نحو تحـــول الرياضة إلى 
تحقيـــق  تخـــدم  واحتـــراف،  صناعـــة 
الرياضيـــة”،  المنجـــزات  مـــن  مزيـــد 
موّجًها ســـموه الهيئـــة العامة للرياضة 
تجـــارة وصناعـــة  غرفـــة  مـــع  للعمـــل 
البحرين في رصد حجم تأثير القطاع 
الرياضي في االقتصاد الوطني ورفع 

التقارير الالزمة والدورية عنها. 
 من جهته، أعـــرب رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير عبدهللا ناس 
عـــن اعتـــزازه البالغ بالجهـــود المتميزة 
التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة للنهوض بالقطاع الرياضي، 
مؤكـــًدا أن جهود ســـموه ستســـهم في 
تحقيـــق نجاحات جديدة للرياضة في 

مملكة البحرين.

خالد بن حمد يستقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

جانب من اللقاء 
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العداءة كالكيدان بفيكادو

سمو الشيخ خالد بن حمد

 سموه استعرض 
خطط “هيئة 

الرياضة” لدعم 
وتطوير صناعة 

الترفيه الرياضي 
بالمملكة

خالـــد بـــن حمـــد يهنـــئ جاللـــة الملك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء باإلنجـــاز العالمي أللعـــاب القوى

كالكيدان تحطم الرقم العالمي بسباق 10 كيلومترات للسيدات

اتحاد ألعاب القوى

ناصــر بن حمــد: الفوز بأكبر ســباق كالســيكي للدراجات مصــدر فخر لفريــق فيكتوريــوس البحرين

سوني كولبريلي يحصد لقب بطولة باريز روبيكس في فرنسا

تغطية - المكتب اإلعالمي:

الدراج سوني كولبريلي

سموه: البطلة األولمبية كالكيدان عبرت 
عن قدراتها العالية 

سموه: تحطيم األرقام إنجاز بالغ الصعوبة 
يتطلب عزيمة وإصرار وتدريبات متواصلة 

سموه: نشيد بجهود اتحاد ألعاب القوى 
في رعاية األبطال  

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



حــّدد اتحاد دول غرب آســيا أللعاب القــوى 30 أكتوبر الجاري، 
موعــًدا لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة وانتخــاب مجلــس 
اإلدارة الجديد والذي سيعقد بضيافة دولة الكويت الشقيقة.

وقـــال مدير اتحـــاد دول غرب 
آسيا علي ياسين إنه بعد فتح 
باب الترشح لرئاسة وعضوية 
مجلس اإلدارة من 1 لغاية 16 
ســـبتمبر الماضـــي فقـــد تلّقـــت 
األمانـــة العامة ترشـــيحات من 
9 دول أعضـــاء بينما لم يتقدم 
الســـعودية  مـــن  مترشـــح  أي 

وفلسطين واإلمارات.
وأضاف ياسين أن مترشحين 
اثنيـــن تقّدما للترشـــح لمنصب 
الرئاســـة وهما وســـيم جرجي 
االتحـــاد  ســـر  أميـــن  الحولـــي 
اللبناني أللعاب القوى، وســـيار 
صالـــح العنزي رئيـــس االتحاد 
الكويتـــي أللعاب القـــوى، بينما 

ترشح لمنصب نائب الرئيس 3 
مترشحين وهم محمد عيسى 
االتحـــاد  ســـر  أميـــن  الفضالـــة 
القطـــري أللعـــاب القـــوى، وليد 
أحمد الرحاحلة رئيس االتحاد 
أللعـــاب  المؤقـــت  األردنـــي 
القوى، شاجع المقدشي رئيس 

االتحاد اليمني أللعاب القوى.
مجلـــس  لعضويـــة  وترشـــح 
ناصـــر  بـــدر  مـــن  كل  اإلدارة 
محمـــد )البحريـــن(، خلفـــان بن 
حمـــد الوائلي )ســـلطنة عمان(، 
زيدون جواد محمـــد )العراق(، 
)اليمـــن(،  المقدشـــي  شـــاجع 
وســـيم جرجـــر حولـــي )لبنان(، 
والعنصر النسائي فداء سوري 

الشـــوفي من جمهورية سوريا 
بالتزكيـــة  فـــازوا  وجميعهـــم 
اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة 

الجديد.
الترشـــح  بـــاب  فتـــح  وبعـــد 
اتحـــاد دول  مقـــر  الســـتضافة 
غـــرب آســـيا فقـــد تقدمـــت كال 
مـــن الكويـــت ولبنـــان علـــى أن 
يتم الحسم عبر التصويت في 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 

المقبل، وأكد ياســـين استعداد 
االتحاد الكويتي أللعاب القوى 
الســـتضافة اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة عبـــر تطبيـــق جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة تجاه 
فيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” 
التأشـــيرات  جميـــع  وتجهيـــز 
االجتمـــاع  ســـيحضر  حيـــث 
عضـــوان أو 3 مـــن كل اتحـــاد، 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  وســـيحضر 
رؤســـاء االتحـــادات األعضـــاء 

في سابقة تاريخية.

ــان لــمــنــصــب الــرئــاســة ــح ــرش ــة... وم ــوي ــض ــع ــل تــزكــيــة 6 أعـــضـــاء ل

30 أكتوبر انتخابات اتحاد غرب آسيا للقوى

أنهى منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة مشواره في بطولة العالم تحت 21 التي اختتمت أمس، بتحقيق المركز الرابع عشر من أصل 
16 منتخًبا شــاركوا في البطولة التي اســتضافتها إيطاليا وبلغاريا، وذلك بعد خســارته الصعبة من مصر بثالثة أشــواط مقابل شــوطين 

في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر التي أقيمت بمدينة صوفيا البلغارية.

بنتيجـــة  الخمســـة  األشـــواط  وانتهـــت 
 .15/9  ،25/16  ،22/25  ،26/24  ،26/28
منتخبنـــا  يختتـــم  المواجهـــة  وبتلـــك 
مشـــاركته العالمية ليحصد المركز الرابع 
عشـــر فـــي الترتيـــب العام بينمـــا خطف 

المنتخب المصري المركز الثالث عشر.
 وبناًء على اإلحصائية الرســـمية بموقع 
االتحاد الدولي للكرة الطائرة فقد أحرز 

منتخبنـــا 102 نقطة مـــن بينها 57 نقطة 
مـــن الهجـــوم و4 نقـــاط مـــن البلـــوك و3 
نقاط من اإلرسال واستفاد منتخبنا من 
38 خطـــأ ارتكبه المنافـــس، أما منتخب 
مصـــر فإنـــه أحـــرز 114 نقطة مـــن بينها 
58 نقطـــة مـــن الهجـــوم بنســـبة متقاربة 
مـــع منتخبنا مقابـــل 13 نقطة من حائط 
الصد، وهو مـــا يعكس تفوق المصريون 

فـــي مهـــارة الصـــد بجانـــب 3 نقـــاط من 
اإلرســـال واســـتفاد المصريـــون مـــن 38 

خطأ ارتكبه العبونا.
وكالعـــادة يعتبـــر ســـيد أميـــن مصطفـــى 
فـــي صفـــوف  للنقـــاط  أفضـــل مســـجل 
منتخبنـــا بعدمـــا أحـــرز 24 نقطـــة ويليه 
الالعب عبدهللا محمد جعفر الذي أحرز 

14 نقطة.

خسر من مصر في ختام مشاركته ببطولة العالم تحت 21

شبـــاب الطــائـــرة ينهــي مشـــواره بالمــركـــز 14
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تعاقـــد نـــادي االتحاد مـــع األميركي 
بريـــان ليمثل صفـــوف فريقه األول 
الرياضـــي  بالموســـم  الســـلة  لكـــرة 

الجديد 2022/2021.
وأن  ســـبق  الـــذي  بريـــان  وســـيحل 
البحرينـــي  الـــدوري  فـــي  تواجـــد 
بقميـــص النجمـــة، بديـــاًل لألميركـــي 
هارت، الذي خاض الجوالت الثالث 

السابقة مع االتحاد.
 ومـــن المؤمـــل وصـــول بريـــان إلـــى 
األيـــام  الســـاعات  خـــالل  المملكـــة 
المقبلـــة، لكي ينخرط مـــع تدريبات 
الفريـــق اســـتعداًدا لخـــوض مباراته 
فـــي  “البنفســـج”  بقميـــص  األولـــى 
الجولـــة الخامســـة يـــوم 13 أكتوبـــر 

أمام فريق األهلي “حامل اللقب”.

األميركي بريان يمثل سلة االتحاد

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ القيادة بإنجاز العداءة كالكيدان بفيكادو
بعـــد تحقيـــق رقـــم عالمـــي جديـــد أللعـــاب القـــوى البحرينيـــة فـــي جنيـــف

رفع وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء نائب رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي آل خليفة أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، بمناســـبة إنجاز البطلـــة كالكيدان بفيكادو 
العبـــة منتخبنـــا الوطني أللعاب القوى في ســـباق 10 
آالف متـــر علـــى الطريـــق فـــي العاصمة السويســـرية 
جنيف وتحقيقها المركز األول بزمن قياســـي لتسجل 

رقًما عالمًيا جديًدا في إنجاز عالمي متميز.
وهنأ سمو الشيخ عيسى بن علي، ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشـــباب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، كمـــا هنـــأ النائـــب األول لرئيـــس المجلس 

العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باإلنجاز العالمي.
وقـــال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة إن 
الرياضة البحرينية تعيـــش أياًما زاهية بفضل الدعم 
الالمحـــدود من القيادة ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر 
واهتمام وتشجيع سمو الشيخ خالد، األمر الذي جعل 
اإلنجازات تتوالى لتضع ألعاب القوى البحرينية على 
خارطـــة العالم من خـــالل انتصارات بأرقـــام جديدة، 

وهي نتاج عمل كبير من اتحاد ألعاب القوى.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي إلـــى أن وجود 
ألعـــاب القـــوى البحرينية في المحافـــل العالمية ليس 
بغريـــب، مؤكـــدا أن دعـــم القيـــادة ســـيقود رياضيـــي 
مملكة البحرين إلى منصات التتويج في قادم األيام 

بعونه تعالى.

االثنين 4 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 - العدد 4738

علي ياسين 

 الالعبات المتوجات بالمراكز األولى

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

أســـدل الســـتار علـــى منافســـات بطولـــة 
الفتيات للبليـــارد والتي أقيمت فعالياتها 
الرفـــاع،  بمنطقـــة  إن  كيـــو  صالـــة  فـــي 
حيـــث مثلت هـــذه البطولة نقطـــة عودة 
لمســـابقات الفتيات تحـــت مظلة االتحاد 
البحريني للبليارد والســـنوكر والدارتس، 
والتـــي توقفـــت ألكثـــر مـــن عـــام ونصف 

بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19. 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  ومتابعـــة  وبحضـــور   
للبليـــارد والســـنوكر  البحرينـــي  االتحـــاد 
والدراتـــس ســـعيد اليمانـــي وعـــدد مـــن 
أعضاء مجلـــس اإلدارة، حققـــت الالعبة 

نهلة السني المركز األول في البطولة في 
بعد تفوقها على منافســـتها عائشـــة نبيل 
بوهـــزاع فـــي المباراة النهائيـــة، في حين 
حلـــت الالعبـــة أمانـــي صالح جاســـم في 
المركز الثالث على حساب الالعبة جمية 

الدوسري التي احتلت المرتبة الرابعة. 
 مـــن جانبهـــا، عبرت عضـــو مجلس إدارة 
االتحاد رئيســـة اللجنة النســـائية سامية 
القطـــان عـــن ســـعادتها بالمســـتوى الفني 
البطولـــة،  فـــي  الالعبـــات  قدمتـــه  الـــذي 
مشـــيرة إلى أنهن حصلن من جديد على 
فرصة التنافس في إطار بطولة رســـمية 

تنافسية.

السني تحقق لقب بطولة الفتيات للبليارد

علي مجيد

بخّر فريق باربار أحالم الدير بعدما قلب 
الموازين رأًســـا على عقب وحول تأخره 
بالشـــوط األول وخـــرج بنتيجـــة الفـــوز 
التـــي جمعتهمـــا  المبـــاراة  فـــي   )31 /28(
مســـاء األحـــد ضمـــن منافســـات الجولة 
األولـــى لـــدوري خالد بن حمـــد لكرة اليد 

للموسم الرياضي 2022 - 2021. 
متقدًمـــا  األول  الشـــوط  الديـــر  وأنهـــى 
بفارق 5 أهـــداف )12/ 17(، وبذلك حصد 
والديـــر  نقـــاط(   3( الفـــوز  بهـــذا  باربـــار 
نقطة. وفـــرض الدير أفضليتـــه المطلقة 
مـــن خالل الشـــوط األول في الحراســـة 
والجوانـــب الدفاعيـــة باإلضافـــة لنزعته 
وتفعيـــل  االرتـــداد  بســـرعة  الهجوميـــة 
جميـــع المراكز لتســـجيل األهـــداف التي 
أمـــام  األهـــداف،  فـــارق  يأخـــذ  جعلتـــه 

مســـتوى متذبـــذب للغايـــة فـــي صفوف 
باربار على جميع األصعدة. وفي الشوط 
الثانـــي، قدم باربار مســـتوى عاليا للغاية 
مـــن خـــالل الحراســـة والدفـــاع لينجـــح 
فـــي ترجمـــة ذلـــك بتســـجيل األهـــداف 

الواحـــدة تلو األخـــرى وتقليـــص الفارق 
تدريجًيا وأخذ زمام التقدم حتى كسب 
الفوز وســـط ارتباك في أداء الدير الذي 
وقـــع في أخطـــاء كثيرة كلفتـــه الخروج 

خاسًرا. 

الشباب وسماهيح

وفي المبـــاراة األخـــرى، انتصر الشـــباب 
على نظيره ســـماهيج بنتيجـــة )23/ 26( 
بعدما أنهى األخير الشوط األول لصالحه 
بفـــارق هـــدف )13/ 14(، وبذلـــك أصبـــح 

رصيـــد المارونـــي )3 نقـــاط( وســـماهيج 
نقطة واحـــدة. وقدم الفريقان مســـتوى 
متكافـــئ، مـــا جعـــل النتيجـــة متقاربـــة 
ومتقلبة بينهما خصوًصا بالشوط األول، 
إلـــى أن أخـــذ الشـــباب بخبـــرة عناصـــره 

األفضلية بالشـــوط الثاني في الجوانب 
الدفاعية والهجومية واستغالل الفرص 
ليحســـم األمـــور لصالحه وســـط أخطاء 
وإضاعة فرص من ِقبل العبي سماهيج.

مباراة اليوم

تختتـــم اليـــوم )االثنين( الجولـــة األولى 
لـــدوري خالـــد بـــن حمـــد بإقامـــة مبـــاراة 
واحـــدة تجمع فريقّي توبلـــي والبحرين 
وذلـــك فـــي تمام الســـاعة 7 مســـاًء على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

بــاربــار يبخـــر أحـــالم الــديــر والشبـــاب ينتصـــر

لقاء باربار والديرلقاء الشباب وسماهيج

اليوم ختام الجولة 
األولى لدوري 

خالد بن حمد

حسن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

حسن علي

محاولة دفاعية لمنتخبنا
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استغلت نجمة 
تليفزيون الواقع 
األميركي كايلي 

جينر، مقطع 
فيديو التقطته 

منذ عام مع ابنتها 
ستورمي، للترويج 

لخط جديد من 
مستحضرات 

التجميل للعناية 
باألطفال من منتجات 

نباتية، والذي ظهرا 
فيه وهما يسيران 

في باحة واسعة 
وبجوارهما الكثير 

من األلعاب الضخمة.

توزيع جوائز حفل االيمي الـ73 ألفضل األعمال التلفزيونية 2021
االيمي  حفل  جوائز  أخيرا  انطلقت 
ــزة  73، وهــــي جــائ الـــــ  ــي دورتــــــه  فـ
أميركية تمنح للمسلسالت والبرامج 
تنظيم  مــن  المختلفة،  التلفزيونية 
والعلوم  للفنون  الدولية  األكاديمية 
تتألف  منظمة  وهــي  التليفزيونية، 
مـــن وســـائـــل اإلعـــــالم وشــخــصــيــات 
رائـــــدة تــنــتــمــي ألكــثــر مـــن 50 بــلــدا 

و500 شركة من جميع القطاعات 
هذا  العالم  حــول  التليفزيونية 
العام من مسرح مايكروسوفت 

في لوس انجلوس.
وتـــــصـــــدر فـــــي الـــجـــوائـــز 
نتفلكس  منصة  مسلسل 

 ”The crown“ الــنــاجــح 
مثل  جوائز،   7 بحصده 

درامـــي،  مسلسل  أفــضــل 
ــي،  ــ أفـــضـــل مــمــثــل درامـ
درامــيــة،  ممثلة  أفــضــل 

أفـــضـــل مــمــثــل مــســاعــد 
درامــــــــي وأفــــضــــل إخـــــراج 

لــمــســلــســل درامـــــــي. أمــــا في 
الكوميدية،  األعــمــال  مــجــال 
فــقــد كــانــت حــصــة األســـد من 

ابل  تنتجه  التي  “تيد السو”  نصيب 
عبر )آبل تي في+( الذي نال 7 جوائز 
“إيمي” مثل أفضل مسلسل كوميدي 
وأفـــضـــل مــمــثــل وأفـــضـــل ممثل 

وممثلة في دور ثانوي.
ــزيــن في  ــائ ــف ــرز ال ــ ــذه أبـ ــ وهـ
والسبعين  الثالثة  الدورة 
مـــن جـــوائـــز “إيـــمـــي” 
بصورة  أقيمت  التي 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــحـــدث 
شبه  بشكل  عقد  الـــذي 
الماضي،  الــعــام  افــتــراضــي 
ــا مع  بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ

عدد محدود من الضيوف:
 *أفضل مسلسل درامي:  «

“ذي كراون” )نتفليكس(

* أفضل مسلسل كوميدي:  «
“تيد السو” )آبل تي في بلس(

* أفضل مسلسل قصير: “ذي كوينز  «
غامبيت” )نتفليكس(

* أفضل ممثل في مسلسل درامي:  «
جوش أوكونور في “ذي كراون”

* أفضل ممثلة في مسلسل درامي:  «
أوليفيا كولمان في “ذي كراون”

* أفضل ممثل في مسلسل  «
كوميدي: جيسون سوديكيس في 

“تيد السو”

* أفضل ممثلة في مسلسل  «
كوميدي: جين سمارت في “هاكس”

* أفضل ممثل في مسلسل قصير:  «
إيوان ماكغريغور في “هالستون”

* أفضل ممثلة في مسلسل قصير:  «
كايت وينسليت في “مير أوف 

إيستاون”

* أفضل ممثل في دور ثانوي في  «
مسلسل درامي: توبياس مينزيز في 

“ذي كراون”

* أفضل ممثلة في دور ثانوي في  «
مسلسل درامي: جيليان أندرسون 

في “ذي كراون”

* أفضل ممثل في دور ثانوي في  «
مسلسل كوميدي: بريت غولدستين 

في “تيد السو”

* أفضل ممثلة في دور ثانوي في  «
مسلسل كوميدي: هانا وادينغام في 

“تيد السو”

* أفضل ممثل في دور ثانوي في  «
مسلسل قصير: إيفن بيترز في “مير 

أوف إيستاون”

* أفضل ممثلة في دور ثانوي في  «
مسلسل قصير: جوليان نيكولسون 

في “مير أوف إيستاون”

* أفضل فيلم تلفزيوني: “دولي  «
بارتنز كريسميس أون ذي سكوير” 

)نتفليكس(

إبــراهــيــم  الــشــيــخ  مــركــز  يستهل 
للثقافة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد  بـــن 
والـــبـــحـــوث، مــوســمــه الــثــقــافــي 
من  “أروم  شعار  تحت  العشرين 
األيـــــام”، بــاكــورة مــن األمــســيــات 
ــاضــــرات  ــمــــحــ ــ الـــمـــوســـيـــقـــيـــة وال
الفكرية والمعارض الفنية وورش 
العمل، يبدأها مع الفنانة السورية 
أمسية  في  يونان،  فايا  المتألقة 
الليلة  األغاني”،  “وبتبقى  عنوانها 
في  مــســاًء  الثامنة  الساعة  عند 

مقر المركز.
ــور 50  ــضـ ــكـــون مـــتـــاحـــا حـ ــيـ وسـ

االعتبار  بعين  األخذ  مع  المركز،  لقاعة  االستيعابية  الطاقة  % من 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة، وقــواعــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، ولبس  لـــإجـ

الكمامات.
يذكـــر أن فايـــا يونـــان، مغنية ســـورية نشـــأت في مدينـــة حلب قبل 
انتقالها إلى الســـويد مع عائلتها، استقرت هناك حيث عملت ناشطة 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان والمســـاعدة االجتماعية عبـــر منظمة 
الصليب األحمر الدولي، غادرت 2010 إلى اسكتلندا لدراسة العلوم 
االجتماعيـــة؛ االقتصـــاد واألعمال فـــي جامعة غالســـكو. قررت في 
2015 أن تصبـــح مغنية وانتقلت إلى بيـــروت ألجل عملها. أصدرت 
فايا في 2017 ألبومها الغنائي األول بعنوان “بيناتنا في البحر”، تبعه 
األلبـــوم الغنائي الثاني فـــي 2019 بعنوان “حكايا القلب”. كما أحيت 
فايـــا يونان العديد من الحفالت الموســـيقية في أماكن مختلفة من 

العالم، وها هي تعود للمركز مع بداية موسمه الجديد.
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فايا يونان تحيي أولى أمسيات مركز الشيخ إبراهيم

مــن علــى خشــبة مســرح البحريــن الوطنــي، انطلــق مســاء الســبت مهرجــان البحريــن الدولي 
للموســيقى فــي نســخته الثالثيــن، مقدما أولى حفالتــه التي أحيتهــا الفنانــة اللبنانية جاهدة 

وهبه، حيث استدرجت إلى المسرح أغنيات ألشهر فنانات الوطن العربي والعالم. 

ومـــع انطالقة الحفل توجهت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة رئيســـة هيئـــة البحرين للثقافة 
للمســـرح  الحاضريـــن  لجميـــع  بالشـــكر  واآلثـــار 
الوطنـــي متمنية لجمهور الثقافة موســـًما جديًدا 
مفعًمـــا بالمتعـــة والجمـــال، وقالت “عـــاد مهرجان 
البحرين الدولي للموسيقى، هذا الموسم الثقافي 
الـــذي لطالما أثـــرى حراكنا ونشـــاطنا بمـــا يقدمه 
مـــن إبداعـــات موســـيقية تصنع فيمـــا بيننا وبين 
العالـــم جســـوًرا للتواصـــل اإلنســـاني، ويتحـــدث 
باللغـــة التي يفهمهـــا العالم كله، لغة الموســـيقى”، 
وأضافـــت “بالرغم مـــن األزمة الصحيـــة العالمية 
التـــي أثـــرت على القطـــاع الثقافـــي خصوصا، إال 
أننا تمســـكنا بالثقافة ومنها صنعنا أماًل بالتعافي 
التام من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، واليوم 
مـــع صـــوت عربي جميـــل، صوت الفنانـــة جاهدة 
وهبـــه التي أســـعدنا أن تعلن عبره عـــودة الحياة 
لمســـرحنا، ينطلـــق هـــذا الموســـم الـــذي ســـيأخذ 
جمهـــور الثقافـــة في رحلـــة إلى ثقافـــات عديدة، 
مـــن إرث موســـيقي  لدينـــا  مـــا  إلـــى  وســـيلتفت 

وغنائي عريق في البحرين”. 
وقدمـــت الشـــكر إلـــى كل من ســـاهم فـــي إنجاح 
برنامـــج المهرجان هذا العام من ســـفارات، الهند، 
ُعمان وفرنسا، وكوادر وفريق عمل هيئة الثقافة، 
مشيرة إلى أن تحقيق المنجزات يتطلب تكاتف 

وتعاون جميع الجهات واألفراد. 
مـــن جانبهـــا، شـــكرت الفنانة جاهـــدة وهبه هيئة 
اســـتضافتها  علـــى  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 

لتقديـــم حفل انطالقة مهرجـــان البحرين الدولي 
للموســـيقى، مؤكدة أن الحفل يأتي إلى المســـرح 
بحلتـــه الدرامية والمشـــهدية للمـــرة األولى على 
اإلطـــالق. وأوضحـــت أن الحفـــل يحتفـــي بأكبـــر 
الفنانـــات مـــن الوطـــن العربـــي والغـــرب مثـــل أم 
كلثـــوم، إديـــث بيـــاف، أســـمهان، داليـــدا وغيرها، 
فـــي جولة موســـيقية متناغمـــة باللغـــات العربية 
طياتهـــا  فـــي  وتحمـــل  واإلســـبانية  والفرنســـية 
أغنيـــات شـــَكلت المشـــهد الموســـيقي المعاصـــر 

وحفظها الجمهور عن ظهر قلب.
وأضافـــت أن الحفل يضم مقاطـــع مغناة لقصائد 
لشـــاعرات كبيرات من الوطـــن العربي مثل رابعة 
العدوية، سعاد الصباح، أحالم مستغانمي ووالدة 
بنـــت المســـتكفي، هـــذا باإلضافـــة لمقطوعتيـــن 
مهداتيـــن للبحريـــن تحتفالن بمدينتـــي المحرق 

والمنامة. 
وخـــالل الحفل الذي حمل عنـــوان “هن في مهب 
النغـــم: من بياف إلى أمل كلثـــوم بصوت جاهدة 
وهبـــه” أخـــذت الفنانـــة الجمهـــور في رحلـــة إلى 
عصـــر فنانـــات الزمـــن الجميـــل وعمالقـــة الغنـــاء 
األثـــوي العربـــي والغربـــي، وذلـــك بحلـــة جديدة 
وتوزيع مبتكر، حيث شهد الحفل تقديم أغنيات 
عديدة بأداء درامي وســـينوغرافيا الفتة، برفقة 
نخبـــة مـــن الموســـيقيين اللبنانيـــن واألوروبيين 
بقيـــادة لـــوكاس صقر. كما وشـــهد الحفـــل تقديم 
أغنيات أصيلة لجاهدة وهبه وأغنيتين مهداتان 

إلى مدينتي المنامة والمحرق. 

ومـــن بيـــن األغانـــي األصيلة مـــن ألحـــان جاهدة 
وهبـــه: تانغـــو “نجمـــة الصبـــح” مـــن شـــعر طـــالل 
حيـــدر، “منامـــة” من كلمـــات بروين حبيـــب، “قل 
لي” من كلمات ســـعاد الصبـــاح و ”تحية للمحرق” 
مـــن كلمـــات الشـــاعر حســـن كمـــال. أمـــا األغانـــي 
العريقـــة من فنانات الوطن العربـــي والعالم التي 
تم تقديمها، فمنها: “أعطني الناي” لفيروز، “ال وال 
شـــي” و ”دوالب المالهـــي” إلديث بياف، “شـــكًرا” 
رشـــيدة  وعربتهـــا  لمرســـيديس سوســـا  للحيـــاة 
محمدي وآيـــة الضيقة، “يا حبيبي تعال الحقني” 
ألســـمهان، “حلوة يا بلدي” لداليدا و ”انت عمري” 

ألم كلثوم. 
ويســـتمر مهرجـــان البحريـــن الدولي للموســـيقى 
حتـــى 16مـــن أكتوبـــر، وســـيتنقل ما بيـــن مواقع 
دار  الثقافيـــة،  والصالـــة  مـــن  متنوعـــة  ثقافيـــة 
الرفـــاع.  دار  وحتـــى  حربـــان  بـــن  دار  المحـــرق، 
ففـــي الصالـــة الثقافيـــة، يقـــدم المهرجـــان عـــدًدا 
مـــن األمســـيات الموســـيقية العربيـــة والعالميـــة 

والبحرينية في تمام الساعة 8:00 مساًء 
حيـــث تشـــهد الصالـــة حفـــل “رحلـــة موســـيقية 
مـــن زمـــن موزارت إلـــى اليوم” مع عـــازف البيانو 
ماكســـيم زيكينـــي، ويأتـــي هذا الحفـــل بالتعاون 
مع سفارة فرنســـا لدى مملكة البحرين. ويواصل 
المهرجان فعاليته، فينتقل من فرنسا إلى سلطنة 
عمـــان، مع فرقة “حواس تريـــو” لتقدم يوم 5 و6 
أكتوبر حفاًل بعنوان “خواطر” بالتعاون مع سفارة 
ســـلطنة عمان لدى البحرين. ويـــوم 7و 8 أكتوبر 
تحل على الصالة الفنانة لورا دي لوس أنجيليس 
مع حفلها المقبل من إسبانيا لتقدم عرًضا للبيانو 
والفالمينكـــو يخاطب عشـــاق الثقافـــة الالتينية 

وموسيقاها الرائعة. 
وعودة إلى مملكة البحرين، تقدم هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار يـــوم 9 و10 أكتوبر حفاًل تحتفي 
من خالله بالفنان الراحل ســـلمان زيمان وتحييه 
فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد 
زيمـــان فـــي الصالة الثقافيـــة وبمشـــاركة كل من 
الفنـــان محمد ربيعه والفنانة هند ديتو. واحتفاًء 
بمـــرور 50 عاًما على العالقات الدبلوماســـية بين 
البحرين والهند، وبالتعاون مع ســـفارة جمهورية 
الهنـــد لدى مملكـــة البحرين، يقـــدم الفنان الهندي 
جايوانت نايدو، برفقة مجموعة من الموسيقيين 
المبدعيـــن حفاًل يومـــي 12 و13 أكتوبر الســـاعة 

8:00 مساًء في الصالة الثقافية. 
وتحضر الفنون الشـــعبية البحرينية في مهرجان 
البحريـــن الدولـــي للموســـيقى هـــذا العـــام، بداية 
مـــع فرقة قاللي للفنون الشـــعبية يوم 14 أكتوبر 
المقبل الســـاعة 8 مســـاء فـــي دار المحرق. ويوم 
15 أكتوبـــر ســـيكون الجمهـــور علـــى موعـــد مـــع 

أمســـية الفنـــون الشـــعبية لفرقـــة دار بـــن حربـــان 
الســـاعة 8 مســـاًء فـــي دار بـــن حربـــان بالمحرق. 
وتختتم أمسيات الفنون الشعبية في دار الرفاع 
يـــوم 16 أكتوبـــر مـــع فرقـــة دار الرفـــاع الصغيرة 
التي تقدم حفلها الســـاعة 8 مساًء وتحيي خالله 
فنوًنا شعبية كفن دق الحب والمجيلسي وغيرها 

من الفنون البحرينية األصيلة. 
هذا ويقدم مهرجان البحرين الدولي للموســـيقى 
فـــي نســـخته الثالثيـــن عـــدًدا مـــن ورش العمـــل 
للراغبيـــن  ويمكـــن  بالموســـيقى،  المرتبطـــة 
بالمشاركة التسجيل من خالل زيارة موقع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار على شـــبكة اإلنترنت 

.)www.culture.gov.bh(
 وتزامًنـــا مـــع انطـــالق مهرجان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى، ُتصدر هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الطبعـــة الثانيـــة من كتاب بول روفســـنغ أولســـن 
“الموســـيقى في البحرين: الموســـيقى التقليدية 

في الخليج العربي”. 
تدعـــو هيئـــة  الجمهـــور  علـــى ســـالمة  وحفاًظـــا 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار رواد المهرجـــان إلـــى 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
الفعاليـــات  حضـــور  يقتصـــر  حيـــث  الوقائيـــة، 
والـــورش المقامـــة فـــي المواقـــع الداخليـــة علـــى 
المتطعميـــن والمتعافيـــن الحاصليـــن على الدرع 
األخضـــر، ويســـمح بحضـــور المتطعميـــن وغيـــر 
المتطعميـــن للفعاليـــات المقامة بالخـــارج، ويعود 
تحديـــد العـــدد المســـموح إلـــى فريق عمـــل هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار وذلك حســـب المســـاحة 

االستيعابية لموقع الفعالية.

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق على خشبة مسرح البحرين الوطني
مــع حفـــل ألغنيـــات فنــانـــات الوطـــن العــربـــي والعــالــم بصــوت جــاهـــدة وهبــــة



.

انضمت “إي بي إم تيرمينالز” البحرين 
مؤخـــًرا إلـــى الموانـــئ األخـــرى في 69 
موقًعا لالحتفال بيوم السالمة العالمي 
الســـادس عشر تحت شعار “نحن نعمل 
بأمان”، وذلك من خالل حملة توعوية، 
والتي شـــارك فيها حوالي 300 موظف 
وعميـــل ومقـــاول خـــالل الفعالية التي 
اســـتمرت على مدار 3 أيـــام في ميناء 
خليفة بن سلمان، وإشراكهم لالستماع 
يحتاجـــه  لمـــا  واالســـتجابة  والتعلـــم 

الموظفون للقيام بأعمالهم بأمان.
 قدمـــت إي بـــي إم تيرمينالـــز البحرين 
تدريبـــات وعروًضـــا على مـــدار 3 أيام، 
بكلمـــة  االفتتـــاح  حفـــل  أقيـــم  وقـــد 
ألقاهـــا المدير اإلداري للشـــركة، مورين 
داريـــوس  كارل  وكذلـــك  بانرمـــان، 
الصحـــة  قســـم  رئيـــس  جنلونفيـــن، 
والســـالمة والبيئة. وقد ُســـّلط الضوء 
فـــي  الســـالمة  وأهميـــة  قيمـــة  علـــى 
وضمـــان  ســـلمان،  بـــن  خليفـــة  مينـــاء 

ســـالمة الموظفين.  تمـــت دعوة جميع 
فـــي  للمشـــاركة  المينـــاء  مســـتخدمي 
مســـابقة افتراضية تتضمن اقتراحات 
وأفكار لتحســـين الســـالمة فـــي ميناء 
مكافـــأة  وتمـــت  ســـلمان.  بـــن  خليفـــة 
المشـــاركات المقدمة بوســـام تقديري. 
عالوة على ذلك، شارك الموظفون في 

العديـــد مـــن العـــروض التفاعليـــة التي 
المكاتـــب  لفريـــق  مســـابقات  تضمنـــت 
والصفـــوف األماميـــة، والمشـــاركة في 
جولـــة جمبـــا ))Gemba، باإلضافة إلى 
تدريبـــات لوقـــوع رجل مـــن على ظهر 
سفينة )بواسطة Svitzer( والعديد من 

األنشطة األخرى.

ــان” ــ ــأمـ ــ ــن نـــعـــمـــل بـ ــ ــحـ ــ ــار “نـ ــ ــعـ ــ ــت شـ ــ ــح ــ ت
“إي بي إم تيرمينالز” البحرين تحتفل بيوم السالمة العالمي
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رحبـــت جمعيـــة مصـــارف البحريـــن 
بإطالق مجموعة ســـيتي المصرفية 
مركـــًزا عالمًيـــا للتكنولوجيـــا في مقر 
المجموعـــة بالبحرين، مشـــيدة بدور 
كل من مجلـــس التنمية االقتصادية 
وصنـــدوق العمل “تمكيـــن” في دعم 

هذا المركز.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للجمعيـــة 
الجمعيـــة  حـــرص  القاســـم  وحيـــد 
علـــى التعاون مـــع مجموعة ســـيتي 
المركـــز،  هـــذا  لتفعيـــل  المصرفيـــة 
خصوصـــا تحقيـــق الهـــدف الطمـــوح 
الذي أعلن عنه وهو خلق ألف وظيفة 
البرمجـــة  مجـــال  فـــي  للبحرينييـــن 
على مدى الســـنوات العشـــر القادمة، 
مشـــيرا إلـــى أن الجمعية تضع ضمن 
أولوياتهـــا تدريـــب وتأهيـــل المزيـــد 
من الكوادر البحرينية في المجاالت 
المصرفية المتقدمة بما فيها الحلول 

المصرفية الرقمية.
وأعرب القاسم عن استعداد جمعية 
مصـــارف البحرين لتكون قناة وصل 
فاعلـــة بين مجموعة ســـتي بنك من 
جهـــة ومختلـــف المؤسســـات المالية 

والمصرفيـــة فـــي البحريـــن من جهة 
أخـــرى؛ مـــن أجل توفيـــر فرص عمل 
البحرينييـــن  المتدربيـــن  لهـــؤالء 
القطـــاع  فـــي  دمجهـــم  وضمـــان 
المصرفي واالستفادة من إمكاناتهم 
الصناعـــة  تطويـــر  فـــي  وخبراتهـــم 
المصرفيـــة فـــي البحريـــن ككل مـــن 
جهـــة، وزيـــادة رفـــع نســـبة البحرنـــة 
فـــي القطاع المصرفي ككل من جهة 
أخـــرى، مـــع توجيـــه اهتمـــام خـــاص 
لضمـــان حضـــور المـــرأة فـــي برنامج 
التدريب والتوظيف، مؤكدا في هذا 
الســـياق ضرورة العمل بروح الفريق 

الواحد والمتكامل.

“المصارف” ترحب بالشراكة مع مجموعة “سيتي”

أســعار فائدة خاصــة على الســيارات الكهربائيــة والهايبرد

“البحرين الوطني” يطلق منتجه التمويلي “تمويل السيارات”

  أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
)NBB( عن تدشين منتج “تمويل 
الســـيارات” الجديـــد للعمـــالء في 
المملكـــة، حيـــث يقدم لهـــم خيار 
مـــن  نـــوع  أي  لشـــراء  التمويـــل 
الســـيارات، بمـــا فـــي ذلـــك توفير 
معـــدالت فائـــدة خاصـــة للعمـــالء 
ســـيارة  بشـــراء  يرغبـــون  الذيـــن 

كهربائية أو هايبرد.
 ويأتـــي تدشـــين أحـــدث برنامج 
بنـــك  مـــن  الســـيارات  لتمويـــل 
مـــع  الوطنـــي، تماشـــًيا  البحريـــن 
التزامه بتقديم أفضل المنتجات 
التمويليـــة  المصرفيـــة والحلـــول 
الكـــرام.  للعمـــالء  الُميســـرة 
وســـيحصل العمالء المستفيدون 
التمويـــل علـــى نســـب  مـــن هـــذا 
وإجـــراءات  تنافســـية  فائـــدة 
مواَفقة سلســـة ُتقربهـــم أكثر من 
شـــراء ســـيارة األحالم. وتتضمن 
علـــى  تأميـــن  البرنامـــج،  مزايـــا 
الحياة وتمويل يغطي حتى 100 
% مـــن قيمة الســـيارة، فضاًل عن 
تمويل العمالء إلى ســـن 70 عاًما 
عنـــد االســـتحقاق. كمـــا يخصص 

الذيـــن  للعمـــالء  البرنامـــج 
يتطلعون لشـــراء ســـيارات 
هايبـــرد،  أو  كهربائيـــة 
عروًضـــا تمويلية خاصة 
بأسعار مخفضة وبدون 

رسوم معاملة القرض.
 وبــهــذه الــمــنــاســبــة، 
قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي 
لــــــــلــــــــخــــــــدمــــــــات 

الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة 
لـــــــأفـــــــراد فــي 
البحرين  بــنــك 

الـــوطـــنـــي، 
صــــــــبــــــــاح 

في  “نــحــن  الــزيــانــي  عبداللطيف 
يسعدنا  الوطني،  البحرين  بنك 
فرًصا  الــكــرام  للعمالء  نــقــّدم  أن 
من  ُتــمــّكــنــهــم  حــصــريــة  تمويلية 
لديهم،  المفضلة  السيارات  شراء 
عالقات  لتأسيس  أيًضا  ونتطلع 
وطــيــدة مــع وكــــاالت الــســيــارات 
لعمالئنا.  ُمميزة  عــروض  لتقديم 
ونـــســـعـــى عـــبـــر هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
للمساهمة في تحفيز الطلب على 
والهايبرد،  الكهربائية  السيارات 
وذلك التزاًما بالرؤية االقتصادية 
للمملكة لعام 2030 والتي تهدف 
النظيفة  الــطــاقــة  على  لالعتماد 
ــبــعــاثــات  والـــمـــتـــجـــددة بـــــدون ان
كربونية. ونواصل تعزيز وتطوير 

تنا  لخدمة منتجا التمويلية 

على  والــجــدد  الحاليين  العمالء 
بأفضل  ولتزويدهم  وجــه،  أكمل 
ــدة.  ــ ــرائ ــ ــمــصــرفــيــة ال الـــحـــلـــول ال
وكجزء من جهودنا لنشر الثقافة 
البيئية على نطاق أوسع، تتوّجه 
العمالء  وتشجيع  لتوعية  غايتنا 
الكهربائية  السيارات  شراء  على 
والهايبرد للمساهمة بدعم إرساء 

ممارسات االستدامة بالمملكة”.
رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن   
المنتجـــات المصرفية لأفراد في 
أحمـــد  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك 
المســـقطي “تـــم تصميـــم برنامج 
تمويـــل الســـيارات ليمنـــح عمالء 
“البحرين الوطني” حلواًل ميّسرة 
تتيح امتالكهم لســـيارة األحالم، 

توفيـــر  مـــع  ر وذلـــك  خيـــا

تقديـــم طلـــب التمويل بـــدون أو 
مـــع تحويـــل الراتـــب. ويعـــد هذا 
البرنامـــج مـــن محصـــالت التـــزام 
عمالئـــه، وحرصـــه  تجـــاه  البنـــك 
المتواصـــل على توســـيع وتطوير 
وحلولـــه  المصرفيـــة  خدماتـــه 
لمتطلباتهـــم  وفًقـــا  التمويليـــة 
وتطلعاتهم الخاصة. ومن منطلق 
سعينا لترسيخ مبادئ االستدامة 
منتجاتنـــا  فـــي  وتوطيدهـــا 
المصرفيـــة، نهدف من خالل هذه 
تحفيـــز  إلـــى  الُمميـــزة  العـــروض 
تّحول العمالء العتماد نمط حياة 

أكثر استدامة”.
وكجـــزء مـــن جهـــوده المســـتمرة 
البيئـــة،  علـــى  للمحافظـــة 
يواصـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
تقديـــم تشـــكيلة مـــن المنتجـــات 
والخدمـــات التي ُتحفـــز المجتمع 
على المســـاهمة الفعالـــة في دعم 
االســـتدامة البيئية، ومـــن ضمنها 
طرحـــه لعـــروض تمويـــل تركيب 

ألواح الطاقة الشمسية.
ــحــلــول  ــمــعــرفــة الـــمـــزيـــد عــــن ال ل
البحرين  التمويلية لدى بنك 
بإمكانكم  الــوطــنــي، 
ــمــــوقــــع  ــ زيـــــــــــارة ال
اإللــــــكــــــتــــــرونــــــي 
n b b o n l i n e .
االتصال  أو   com
ــاتـــف رقــم  عــلــى هـ
أو   17214433
زيــارة أّي من فروع 
ــــالطــــالع  ــــك ل ــن ــ ــب ــ ال
الــخــيــارات  على 
الــتــمــويــلــيــة 
المتوفرة.

انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لـ “األهلي المتحد” للدورة 2021 - 2024
ــبـــنـــك” الـ “عـــمـــومـــيـــة  ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ اج ــم خــــــال  ــهـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ  / ــم  ــه ــن ــي ــي ــع ت ــم  ــ تـ

أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحـــد عـــن قائمـــة 
أســـماء مجلـــس اإلدارة الذين تـــم تعيينهم 
/ انتخابهـــم خالل اجتمـــاع الجمعية العامة 
العاديـــة المنعقـــد فـــي تاريـــخ 30 ســـبتمبر 

2021، وذلك للدورة )2021 - 2024(، وهم: 
مشـــعل العثمـــان ممثـــاًل عـــن شـــركة وفـــرة 
لالســـتثمار الدولي عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي، أحمد العبدالجليل ممثاًل عن شركة 

المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة 
بدولـــة الكويـــت عضـــو مجلـــس إدارة غيـــر 
تنفيـــذي، خالـــد محمـــد نجيبـــي ممثـــاًل عن 
الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي عضو 

مجلـــس إدارة غير تنفيذي، محمد المرزوق 
عضـــو مجلـــس إدارة غيـــر تنفيـــذي، محمد 
الغانـــم عضـــو مجلـــس إدارة غيـــر تنفيذي، 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  بهبهانـــي  عبدالغنـــي 

مســـتقل، عبـــدهللا المضـــف عضـــو مجلـــس 
إدارة مســـتقل، جمال النايف عضو مجلس 
إدارة مســـتقل، وعادل اللبان عضو مجلس 

إدارة تنفيذي.
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المنامة - البحرين الوطني

أحمد المسقطيصباح الزياني

تمويل العمالء 
إلى سن 70 

عاًما عند 
االستحقاق

تمويل يغطي 
حتى 100 

% من قيمة 
السيارة

وحيد القاسم

للســـيارات  التســـهيالت  شـــركة  أعلنـــت 
 GAC الوكيل والموزع الحصري لعالمات
وهافـــال   Motor, Great Wall Motor
الفتتـــاح  اســـتعدادها  عـــن  وفوتـــون، 
مركـــز ضخـــم لصيانة ســـيارات عالماتها 
التجاريـــة فـــي منطقـــة الســـهلة، ويأتـــي 
افتتـــاح هذا المركـــز الجديد ضمن خطة 
التوســـع االســـتراتيجية التـــي وضعتهـــا 
الشركة لمقابلة النمو الكبير الذي تحققه 
مبيعاتهـــا والتزايـــد الطردي فـــي الطلب 

على مختلف عالماتها التجارية.
وتعليًقـــا علـــى هذا االفتتاح قـــال المدير 
“نقـــف  جاســـم  بريـــر  للشـــركة،  العـــام 
اليـــوم أمـــام إنجاز جديـــد بافتتـــاح هذا 
ســـياراتنا  لصيانـــة  المتخصـــص  المركـــز 
بمختلـــف أنواعها وأحجامهـــا وبمختلف 
احتياجاتهـــا للصيانـــة، فقـــد زود بأماكن 
مخصصة للســـمكرة ومقصورات خاصة 
بمـــزج الطالء مـــزودة بأحـــدث التقنيات 
المركـــز  هـــذا  افتتـــاح  وإن  المطلوبـــة 
لخدمة السيارات يعد برهاًنا قاطًعا على 

التزام الشـــركة بتقديـــم أفضل الخدمات 
المرموقـــة التـــي تتناســـب مـــع متطلبات 
وتطلعات جميـــع زبائننـــا وتحقيق أعلى 
مســـتويات الجودة، كما أن المركز مزود 
بطاقـــم عمـــل فنـــي محترف يســـعى إلى 
تقديـــم األفضليـــة لزبائنه ونيـــل رضاهم 
التـــام ويأتـــي هذا االفتتاح متماشـــًيا مع 
اســـتراتيجية عمليتنا في الشركة والتي 
اعتمدناهـــا لخدمة زبائننـــا الكرام، حيث 
سنســـتمر فـــي تطويـــر تقنياتنـــا لخدمـــة 
عمالئنـــا وبنـــاء جســـور قويـــة مـــن الثقة 

ا بهذا  بيننـــا وبينهم ونحن فخـــورون جدًّ
المركز وبالفنييـــن الذين يتواجدون فيه 
فهم من أصحاب الخبـــرة الطويلة، وهم 
مؤهلـــون بالكامـــل للتعامـــل مـــع جميـــع 
متطلبات خدمة السيارات برقي وتفان.

ويشـــار إلـــى أن مركـــز الخدمـــة الجديـــد 
مرافـــق  مـــن  العديـــد  يضـــم  المتكامـــل 
الصيانـــة بمـــا فـــي ذلـــك مرفًقـــا لتقديـــم 
خدمات الســـمكرة والصباغة ومستودًعا 
لقطع الغيار، وســـاحة واســـعة الستقبال 
الســـيارات، باإلضافة إلى مرفق متكامل 
لتوفيـــر خدمـــات الصيانـــة الميكانيكيـــة 
رافعـــة،   12 علـــى  يحتـــوي  للســـيارات 
تقديـــم  علـــى  قـــادر  الجديـــد  والمركـــز 
خدمات متنوعة لعدد 35 ســـيارة في آن 
واحـــد، كما ويحتوى على مكاتب إدارية 
وقاعـــة اســـتقبال، وذلـــك ضمـــن خطـــة 
ا في إنشـــاء  اســـتراتيجية للتوســـع أفقيًّ
مراكـــز متكاملـــة لخدمة ســـياراتها حتى 
توفر لهم الخدمـــات المطلوبة في أقرب 

وقت.

برير جاسم

ضمـــــــن خطـــــــة التـوســـــــع االستـراتيجيــــة للشــركــة
التسهيالت للسيارات تفتتح مركز صيانتها الجديد

الحد - إي بي إم تيرمينالز

عبدالله المضفمحمد الغانممحمد المرزوقمشعل العثمانأحمد العبدالجليلعبدالغني بهبهانيجمال النايفعادل اللبانخالد نجيبي

https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727402.html
http://www.mydsf.com/
https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727404.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727405.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727406.html
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700 منتج أميركي على رفوف “لولو هايبرماركت” في البحرين
ـــف األول 2021 ـــار دوالر بالنص ـــز ملي ـــن يناه ـــن البلدي ـــارة بي ـــي التج إجمال

دشنت القائم بأعمال السفارة األميركية في البحرين، مارغريت ناردي، أمس، 
المنتجات األميركية في أســواق لولوهايبرماركت بمجمع الدانة في الســنابس 
في أول أيام انطالق أســبوع “اكتشــف أميركا 2021”، الذي يســتمر من 3 إلى 7 
أكتوبــر الجــاري، وذلك بحضــور المدير اإلقليمي لــدى لولوهايبرماركت، جوزير 
راباواال. وأخذت المســؤولة األميركية جولة شــاملة في أنحاء األسواق برفقة 
لفيف من المسؤولين في السفارة األميركية والموظفين في لولو واإلعالميين.

إنـــه موجـــود  نـــاردي:  وقالـــت مارغريـــت 
رفـــوف  علـــى  أميركـــي  منتـــج   700
تعـــاون  علـــى  مثنيـــة  لولوهايبرماركـــت، 
األســـواق مع الجانب األميركي. وأضافت 
“يســـعدني أن أدشن اليوم أسبوع اكتشف 
أميـــركا 2021 فـــي البحريـــن، الـــذي يأتـــي 
هـــذه المرة بالتزامن مع مرور 15 عاما منذ 
أن دخلـــت اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة حيـــز 

التنفيذ في العام 2006”.
الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وأوضحـــت 
االتفاقيـــة  أن  المنامـــة  فـــي  األميركيـــة 
تضاعفت 3 مـــرات وخلفت فرصا جديدة 
لالســـتثمارات فـــي كال البلديـــن. وتابعـــت 
“تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين 
العالقـــات  فـــي  الزاويـــة  حجـــر  وأميـــركا 
االقتصادية بين البلدين الشقيقين، وعلى 
الرغـــم من أن جائحة كورونا تســـببت في 
تراجع الحركـــة التجارية العالمية وخلقت 
تحديـــات فريدة للشـــركات المحلية إال أن 
اتفاقية التجـــارة الحرة بين البلدين ظلت 

جـــزءا مهمـــا فـــي المســـاهمة فـــي تعافـــي 
االقتصاد الوطني البحريني. واستطردت 
ناردي بالقول “من خالل أســـبوع اكتشـــف 
للبحرينييـــن  ســـيتاح   2021 أميـــركا 
والمقيميـــن فـــي المملكـــة على حد ســـواء 
فرصة الستكشاف االمتيازات والعالمات 
التجاريـــة األميركيـــة الشـــهيرة، والفـــرص 
الجديدة في قطاعات الســـياحة والصحة 
والطاقة والمركبـــات والتي تخلق بدورها 
فرصـــا لالزدهـــار االقتصـــادي للمواطنيـــن 

والمقيمين في مملكة البحرين. 
وقد وصل إجمالـــي التجارة بين الواليات 
المتحـــدة والبحريـــن إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 
مليـــار دوالر فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 
2021. وعلى مدى السنوات الخمس عشر 
الماضيـــة، كانـــت اتفاقيـــة التجـــارة الحرة 
تولـــد باســـتمرار أحجامـــا ســـنوية للتجارة 
دوالر.وأشـــارت  مليـــار  تتجـــاوز  الثنائيـــة 
المســـؤولة األميركيـــة أن بالدهـــا تســـعى 
إلـــى تزويد األســـواق البحرينية بمزيد من 

المنتجـــات التي من شـــأنها تعزيز وتقوية 
العالقات االقتصادية بين البلدين.

والبحريـــن هـــي أول عضـــو فـــي مجلـــس 

التعـــاون الخليجـــي وثالـــث دولـــة عربيـــة 
مـــع  حـــرة  تجـــارة  اتفاقيـــة  فـــي  تدخـــل 

الواليات المتحدة األميركية.

مندوب “البالد” بمعية المسؤولة األميركية
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نحتفل مًعا بمرور 15 عاًما على اتفاقية عزوز علي | تصوير: رسول الحجيري
التجارة الحرة بين أميركا والبحرين

Û  يســعدنا االحتفال بأســبوع اكتشف أميركا في كل عام؛ لتسليط الضوء
على مساهمات السلع والخدمات والمنتجات األميركية في حياتنا. إن 
أســبوع اكتشــف أميركا هذا العام مميز ألنه يصادف الذكرى الخامســة 
 ،)FTA( عشرة التفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة والبحرين
وهــي حجــر الزاويــة للعالقــات االقتصاديــة التــي تربط بلدينا. ســيوفر 
أسبوع اكتشف أميركا الذي ينطلق في 3 أكتوبر فرصة لسفارة الواليات 
المتحــدة فــي البحرين وغرفة التجارة األميركية وأصدقائنا وشــركائنا 
في البحرين إلبراز الفوائد االقتصادية الثنائية وتعزيز شراكاتنا القوية 

والوطيدة عبر مختلف القطاعات.

Û  ،2006 فمنــذ دخــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة حيــز التنفيــذ فــي العــام
تضاعفت التجارة الثنائية 3 مرات وأوجدت فرًصا اســتثمارية جديدة 
فــي كل مــن الواليــات المتحــدة والبحريــن. كمــا بلغ حجم التجــارة بين 
بلدينا 3 مليارات دوالر في العام 2018، وهو أعلى رقم تم تسجيله في 
تاريــخ اتفاقية التجــارة الحرة، بعد بيع طائرة بوينج 9-787 دريمالينر 
لدعم استعدادات طيران الخليج الستئناف الرحالت الجوية المباشرة 
إلى الواليات المتحدة. وعلى الرغم من أن التباطؤ االقتصادي العالمي 
الناجــم عــن الوباء أدى إلى خفض التجارة الثنائية إلى 1.5 مليار دوالر 
فــي العــام 2020، فقــد وصــل إجمالــي التجــارة بيــن الواليــات المتحدة 
والبحريــن إلــى مــا يقــرب مــن مليــار دوالر فــي النصــف األول مــن عــام 
2021. وعلــى مــدى الســنوات الخمســة عشــرة الماضية، كانــت اتفاقية 
التجارة الحرة تولد باســتمرار أحجاما ســنوية للتجارة الثنائية تتجاوز 

مليار دوالر.

Û  كمــا تســهل اتفاقيــة التجــارة الحــرة االســتثمار الثنائــي بيــن البحريــن
والواليــات المتحــدة. ووفًقا آلخر إحصائيــات وزارة التجارة األميركية 
لعــام 2020، اســتثمرت الواليــات المتحــدة أكثــر من 570 مليــون دوالر 
في البحرين، أي أكثر من 3 أضعاف رصيد االســتثمار األجنبي المباشــر 
البالــغ 161 مليــون دوالر فــي العام 2016. وبالمثل، اســتثمرت البحرين 
365 مليــون دوالر فــي الواليات المتحدة، بزيادة من 190 مليون دوالر 
فــي العــام 2018. يذكر أن تدفق االســتثمار الخارجــي من البحرين إلى 
الواليــات المتحدة يدعم أكثــر من 8,600 وظيفة أميركية في مجاالت 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وصناعات المعادن الثقيلة.

Û  الفرصــة لنــا  ُســتتاح  أميــركا،  اكتشــف  أســبوع  فعاليــات  خــالل  ومــن 
الستكشــاف تنوع االمتيازات األميركية والعالمات التجارية الشــهيرة، 
فضــاًل عــن اكتشــاف فــرص جديــدة فــي قطاعــات الســياحة والصحــة 
والطاقة والسيارات التي تخلق فرص عمل وتعزز االزدهار االقتصادي 

في البحرين للمواطنين والمقيمين.

Û  كمــا ســيتم مــن خالل أســبوع اكتشــف أميــركا 2021 الترويــج الفتتاح
امتيازات أميركية جديدة في قطاع الضيافة المزدهر في البحرين، بما 
في ذلك افتتاح مطعَمي تشــيليز وبابا جونز، اللذين ســيفتتحان فروعا 
جديدة في المنامة، وكذلك شركة هيلتون التي ستفتتح فندًقا جديًدا 
فــي خليــج البحريــن. وتحمل جميع الشــركات الثالث عالمــات تجارية 
أميركيــة شــهيرة، تقــوم بالتوظيــف وتســاهم فــي النجــاح االقتصــادي 

للبحرين وتوّسع قطاع السياحة فيها.

Û  وبالشــراكة مع هيئة البحرين للطاقة المســتدامة، ستســتضيف السفارة
األميركية عرًضا تقديمًيا افتراضًيا حول فرص االســتثمار الناشــئة في 
مشــاريع الطاقة الشمســية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة. 
ستشــترك ســفارة الواليــات المتحــدة أيًضــا مع ورشــة إصالح ســيارات 
الســيارات  الضــوء علــى جــودة واردات قطــع غيــار  لتســليط  محليــة 
األميركيــة، وســوف تؤكد على معاييــر الصناعة المهمة لخدمات ما بعد 

البيع في البحرين.

Û  ،ولتوسيع العالقات الثنائية بشكل أكبر بموجب اتفاقية التجارة الحرة
ســتطلق ســفارة الواليــات المتحــدة جلســات إعالميــة افتراضية حول 
عمليــة الحصول على تأشــيرات الزيــارة والتجارية من غير المهاجرين، 
إضافة إلى ندوة منفصلة عبر اإلنترنت حول الفرص التعليمية وكيفية 

متابعة الدراسة في الواليات المتحدة.

Û  وختاًما، ســتقدم ســفارة الواليات المتحدة، بالتعاون مع غرفة التجارة
األميركية، ندوة افتراضية عبر اإلنترنت لشرح النظام الصحي الجديد 
في البحرين “صحتي” واستكشــاف فرص االســتثمار لمقدمي خدمات 
التأميــن فــي الواليــات المتحــدة. نأمــل أن تنضمــوا إلينــا لتتعرفوا على 
المزيــد مــن التنــوع الثــري للمســاهمات األميركيــة فــي البحريــن خــالل 
أســبوع اكتشــف أميــركا مــن 3 إلــى 7 أكتوبــر 2021. وعلــى الرغــم مــن 
تخفيــف القيــود التــي فرضتهــا جائحــة “كوفيــد 19” علــى التجمعــات 
الجماهيريــة إال أن معظــم فعالياتنــا العامة ســتكون افتراضية من أجل 
بقاء الجميع في أمان. ويمكنكم حضور الفعاليات بسهولة عبر حسابات 

إنستغرام، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب التابعة للسفارة األميركية.

بقلم مارغريت ناردي

“لولو” ينقل المتسوقين في رحلة عبر مهرجان “اكتشف أميركا”
عــــــروض بخصـــــــم تـــرويجــــــــي تصــــــل نسبتــــــــه إلــــــــى 30 %

افتتح مهرجان اكتشف أميركا السنوي 
فـــرع  لولوهايبرماركـــت  فـــي  الشـــهير 
الدانـــة صباح أمـــس )3 أكتوبـــر 2021(، 
دراجـــات  هديـــر  انطـــالق  مـــع  وذلـــك 
هارلي دافيدســـون الشهيرة في المركز 
التجـــاري. وافتتـــح المهرجان الســـنوي 
للمنتجات األميركية تحت رعاية القائم 
بأعمال الســـفير األميركي في البحرين، 
مارغريت ناردي ومدير مجموعة لولو، 

جوزير روباواال وكبار مديري اللولو.
وعبـــر مجموعـــة المنتجـــات األميركية 
التـــي تعـــرض بخصـــم ترويجـــي تصل 
نســـبته إلـــى 30 %، يشـــمل المهرجـــان 
كافـــة األطعمـــة األميركيـــة والمنتجات 
المبردة والفواكه والخضروات الطازجة 
والســـلع اإللكترونية. ويعتبر المهرجان 
الفرصـــة االســـتثنائية للحصـــول علـــى 
أجهـــزة التواصـــل األميركيـــة. ويمكـــن 
للمتســـوقين الحصـــول علـــى صفقـــات 
رائعـــة تتضمـــن القطـــع الطريـــة للحـــم 
مـــن  نوعـــا   20 مـــن  وأكثـــر  األنجـــوس 

والمخبـــوزات  األميركيـــة  األجبـــان 
الكالســـيكية كالخبز والكعك والفطائر. 
وإلـــى جانـــب العـــروض الجذابـــة علـــى 
واألجهـــزة  الغذائيـــة  غيـــر  المنتجـــات 
مـــن  الذكيـــة  كالهواتـــف  اإللكترونيـــة 

مختلف العالمات التجارية.
الشـــعبية  لولـــو  مطابـــخ  وســـتملئ 
مـــن  المحضـــرة  الســـاخنة  باألطعمـــة 
النكهات األميركية. كما يوفر المهرجان 

خصمـــا ترويجيـــا بنســـبة 30 % علـــى 
جميـــع الســـلع األميركيـــة، وذلـــك عنـــد 
الشـــراء بقيمة 4 دنانير وما فوق، تقدم 

على هيئة قسائم تسوق.
الســـيارات  تكنولوجيـــا  مجـــال  وفـــي 
األميركيـــة، خصصـــت مجموعـــة لولـــو 
الناريـــة  الدراجـــات  لعـــرض  مســـاحة 
األميركيـــة الشـــهيرة كطـــرازات هارلـــي 

ديفيدسون.

وقالـــت القائـــم بأعمال الســـفارة “يعتبر 
أســـبوع اكتشـــف أميـــركا أســـلوب رائع 
األميركيـــة  المنتجـــات  الستكشـــاف 
الجديدة وتنمية العالقات الخاصة بين 
البحريـــن وأميـــركا. لطالمـــا كانـــت لولو 
منصـــة رائعـــة لعرض أفضـــل منتجاتنا. 
المتســـوقين  أن  يقيـــن  علـــى  نحـــن 
المذهـــل  بالتنـــوع  سيســـتمتعون 

والصفقات الترويجية”.
وذكـــر مديـــر مجموعـــة لولـــو، جوزيـــر 
روبـــاواال “تمتلك مجموعـــة لولو مركزا 
نشـــطا للغايـــة وضخمـــا يضـــم العديـــد 
مـــن مصادرنـــا فـــي الواليـــات المتحدة 
األميركية، وينعكس ذلك على شـــبكتنا 
العالميـــة المكونة من 215 متجرا تقدم 
الغذائيـــة  وغيـــر  الغذائيـــة  المنتجـــات 
المتميزة والتي تحمل بصمات االبتكار 
واإلنتاج األميركي. يعد أسبوع اكتشف 
الستكشـــاف  مثاليـــة  طريقـــة  أميـــركا 
المنتجات الشـــعبية التي تمثل األذواق 

الجديدة التي تقدمها أميركا للعالم”.

قص الشريط إيذانا بتدشين المنتجات األميركية

المنامة - لولو

القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين

https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727408.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/finance/727409.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4738/columns/727407.html
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أســفرت انتخابــات مجلس إدارة شــركة فنادق الخليــج أمس األحد، 
عــن فــوز 7 مترشــحين لعضوية مجلــس اإلدارة الجديد لثالثة أعوام 
مقبلــة وهــم: فــاروق المؤيد، فوزي كانــو، خالد كانو، محمــد بوزيزي، 

عادل المسقطي، جاسم عبد العال، وأندرو جون دي.

 جـــاء ذلـــك، علـــى هامـــش انعقاد 
الجمعيـــة العامـــة العاديـــة بنصاب 
قانونـــي 89.1 % برئاســـة رئيـــس 
فنـــادق  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
حيـــث  المؤيـــد،  فـــاروق  الخليـــج 
وافقـــت العموميـــة علـــى تصفيـــة 
إلدارة  الخليـــج  شـــركة  ســـجلي 
هوســـبيتالتي  وشـــركة  الفنـــادق 

رسورسيز.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف   
فـــاروق  الخليـــج  فنـــادق  شـــركة 
المؤيـــد على هامش العمومية عن 
أن الشـــركة تـــدرس عرًضـــا إلدارة 

مجموعـــة من الفنـــادق والمطاعم 
في المملكة العربية السعودية مع 
تجديـــد المناقشـــات بعد انحســـار 
جائحـــة )كوفيـــد 19(، الفًتـــا إلـــى 
أن الجائحـــة تســـّببت فـــي تعليق 
الموضوع ألكثر من عام ونصف. 

تصريحـــات  فـــي  المؤيـــد  وأكـــد 
صحافيـــة أن الشـــركة لـــم تحقـــق 
جائحـــة  تبعـــات  رغـــم  خســـائر 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
وذلك بفضل اعتماد الشـــركة على 
مـــوارد أخرى لتوزيـــع 10 % على 
المساهمين من األرباح المستبقاة.

 وعن نســـبة إشـــغال شركة فنادق 
الخليـــج، كشـــف المؤيـــد أن فندق 
الخليج سجل نسبة إشغال 85 % 
خـــال الشـــهرين الماضيين، عازًيا 
انتعـــاش اإلشـــغال الفندقـــي إلـــى 
العيد الوطني السعودي واستقبال 

أعداد كبيرة من مواطني المملكة 
خـــال  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 

تنظيم فعاليات ترفيهية.
 وبشأن توّجه الشركة للتوسع في 
قطـــاع المطاعـــم، بيـــن المؤيد أن 
الشركة بدأت في دراسة إمكانات 

المقبلـــة،  الفتـــرة  فـــي  التوســـع 
متوقًعـــا قيـــام الشـــركة بافتتاح 4 
مطاعم فـــي مجمـــع 338 بمنطقة 
العدلية خال العام المقبل 2022.

وعـــن أداء فنـــدق الشـــركة التابـــع 
فـــي دبـــي ومـــدى اســـتفادته مـــن 

حدث إكســـبو 2020، ذكـــر المؤيد 
فنـــدق  فـــي  اإلشـــغال  نســـبة  أن 
كمبنسكي تجاوزت 85 %، كاشًفا 
عـــن عـــزم الشـــركة زيـــادة أســـعار 
خدمـــات الضيافـــة فـــي فندقهـــم 

التابع في دبي.

انعقاد الجمعية العمومية لفنادق الخليج 

“فنادق الخليج” تتجه إلدارة فنادق ومطاعم في السعودية
ــن ــة سـجـلـيـــــ ــة وتصفـيـــــــ ــد للشــــركـــــــ ــس إدارة جــــديـــــــ ــاب مجلـــــــ انتخــــــ

عسكر - ألبا

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــام 
ألمنيـــوم البحريـــن الشـــيخ دعيـــج بن 
ســـلمان بن دعيـــج آل خليفـــة، بزيارة 
بمحطتـــي  التحكـــم  لغـــرف  تفقديـــة 
الطاقـــة 3 و5 بالشـــركة، وذلـــك يـــوم 
 30 الموافـــق  الماضـــي  الخميـــس 

سبتمبر 2021.
 وتعتبـــر هذه الزيارة هـــي األولى من 
نوعهـــا لرئيـــس مجلـــس اإلدارة منـــذ 

19”، ورافقـــه  بـــدء جائحـــة “كوفيـــد 
فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
البا علي البقالـــي، والرئيس التنفيذي 
للطاقة أمين ســـلطان، وعدد من كبار 

المسؤولين بالشركة.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة “إنه ألمر 
جيد أن نعود مرة أخرى لزيارة مواقع 
العمـــل من أجـــل االلتقـــاء بالموظفين 
واالطـــاع علـــى ســـير العمـــل بشـــكل 

شـــخصي، وذلـــك ألول مـــرة منذ بدء 
الجائحـــة. هـــذه الزيـــارة هـــي بدايـــة 
لسلســـلة من الزيارات الميدانية التي 
أنـــوي القيام بها خـــال العام الجاري. 
وقـــد ارتأيـــت تخصيـــص أول لزيارة 
نظـــًرا  بالشـــركة،  الطاقـــة  لمحطـــات 
لعمليـــات  بالنســـبة  البالغـــة  ألهميتهـــا 
المصهـــر عموما. وأغتنم هذه الفرصة 
لتقديم الشـــكر لجميع فرق العمل في 

عمليـــات وصيانـــة الطاقـــة لجهودهم 
الحثيثـــة فـــي ضمـــان اســـتمرار ســـير 
العمليـــات التشـــغيلية بكامـــل طاقتها 

اإلنتاجية”.
 وأضـــاف “جديـــر بالذكـــر أن محطـــة 
3 توربينـــات  التـــي تضـــم   5 الطاقـــة 
و3  بخاريـــة،  توربينـــات   3 غازيـــة، 
مولـــدات بخـــار باســـترجاع الحـــرارة، 
تعتبـــر أكبـــر محطـــة لتوليـــد الطاقـــة 

واألكثـــر كفـــاءة فـــي البحريـــن. لقـــد 
أهـــم  مـــن   5 الطاقـــة  محطـــة  كانـــت 
مـــن  عـــّززت  التـــي  التحـــول  نقـــاط 
كفاءة العمليات التشـــغيلية بالشركة، 
خصوًصـــا فيما يتعلـــق بخفض تكلفة 
اإلنتـــاج، وخفـــض انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة، وخفض استهاك الغاز، األمر 

الذي يجعل محطـــة الطاقة 5 واحدة 
مـــن أكفأ محطات الطاقة ذات الدورة 

المركبة في منطقة الخليج“.
 وتبلـــغ الطاقـــة اإلنتاجيـــة لمحطـــات 
ميغـــاوات،   3,665 البـــا  فـــي  الطاقـــة 
ويتم اســـتهاك 2,560 ميغاوات منها 
لتلبية متطلبات العمليات التشغيلية.

دعيج بن سلمان: محطة الطاقة 5 تعزز العمليات التشغيلية لـ “البا”
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“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية لتمويل طلبة جامعة المملكة
ــيــمــي بــالــبــحــريــن ــتــعــل ــف ال ــل ــم ــر ال ــوي ــط ــي ت لـــإســـهـــام فـ

أعلـــن بنك البركة اإلســـامي، عـــن توقيعه 
جامعـــة  مـــع  مشـــترك  تعـــاون  التفاقيـــة 
المملكـــة، ضمـــن مبادرته الهادفـــة لتمويل 
التعليـــم في المملكـــة، وذلك بغرض توفير 
التمويـــل الـــازم لتغطية تكاليـــف التعليم 

للطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة.
وشـــهدت مراســـم توقيـــع االتفاقيـــة التي 
ُعقـــدت فـــي المقـــر الرئيس للبنـــك حضور 
كٍل مـــن: رئيس إدارة الخدمات المصرفية 
لألفراد فـــي البنك فاطمة العلـــوي، ونائب 
رئيس جامعة المملكة للشؤون األكاديمية 
والبحـــث العلمـــي نـــادر البســـتكي، إضافة 
إلى عدد من المنتســـبين من كا الطرفين. 
ســـيقدم البرنامـــج تمويـــل يتميـــز بنســـب 

أرباح منخفضة وفترة ســـداد تصل إلى 3 
أعـــوام، وذلـــك لتقديم التســـهيات للطلبة 
مـــن الناحيـــة الماديـــة، وتشـــجيعهم علـــى 
االلتحاق بالمؤسســـات التعليمية المحلية 
الرائـــدة. ويأمـــل البنـــك مـــن خـــال ذلـــك 
تمكيـــن الطلبـــة مـــن مواصلـــة مســـيرتهم 
شـــهادات  علـــى  والحصـــول  التعليميـــة 
التعليـــم العالي، ما يضمن بـــدوره تأهيلهم 
أكاديمًيـــا وتزويدهـــم بالمهـــارات الازمـــة 

لضمان مستقبل وظيفي أفضل. 
وقالـــت رئيس إدارة الخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد في بنك البركة اإلســـامي فاطمة 
العلـــوي “إننـــا لنعتـــز ونفخـــر بشـــراكتنا مع 
جامعـــة المملكـــة، والتـــي تعـــد مـــن أوائـــل 
الجامعـــات المحلية الخاصـــة في المملكة، 

ونتطلـــع للعمـــل جنًبـــا إلـــى جنب مـــع هذه 
لدعـــم  المرموقـــة  التعليميـــة  المؤسســـة 
بهـــا  االلتحـــاق  فـــي  الراغبيـــن  الطـــاب 
وتحقيق تطلعاتهم األكاديمية المنشـــودة. 
كمـــا نؤمـــن فـــي البنـــك بأهميـــة المواصلة 
واالســـتمرار فـــي إطـــاق المبـــادرات التي 
البحرينييـــن  الشـــباب  تنميـــة  مـــن شـــأنها 
الطموحيـــن، وتأهيلهـــم للنجاح في ســـوق 
العمـــل، وبذلـــك يســـهم البنـــك بـــدوره في 
نهضـــة الملف التعليمي فـــي الوطن وصنع 
قادة المســـتقبل، لـــذا نتطلع إلى عقد مزيد 
التعاونيـــة مســـتقبًا مـــع  الشـــراكات  مـــن 

الجامعات المحلية الرائدة في المملكة”.
بهـــذه  ســـعادته  عـــن  البســـتكي  وأعـــرب 
الشـــراكة بالقـــول “يســـرنا أن نكـــون فـــي 

شـــراكة تعاونية مع مؤسســـة مالية رائدة 
كبنك البركة اإلســـامي، في هذه المبادرة 
التمويليـــة التي ستســـهم بشـــكل كبير في 
مســـاندة العديـــد مـــن الطـــاب الراغبيـــن 
بالحصـــول على شـــهادات التعليـــم العالي 
عبر مواصلـــة مســـيرتهم األكاديمية معنا. 
نســـعى في جامعـــة المملكة لطـــرح برامج 
بكالوريوس معتمدة في مجاالت حيوية، 
والهندســـة  والحقـــوق،  األعمـــال،  كإدارة 
المعماريـــة، والتصميـــم، ونحـــن علـــى ثقة 
بأنـــه مـــن خـــال االســـتفادة مـــن حلـــول 
الدعم التمويلي الميســـر، سيتمكن الطلبة 
المســـتفيدون مـــن البرنامـــج مـــن التركيـــز 
على التفوق في مسيرتهم التعليمية دون 
التفكير فـــي األعباء المادية المترتبة على 

مواصلة الدراسة، وهذا ما يضمن تميزهم 
ونجاحهـــم فـــي أي من التخصصـــات التي 

يرغبون باختيارها”.
يذكـــر أن جامعـــة المملكـــة تعد مـــن أوائل 
المؤسســـات التعليميـــة المحليـــة الخاصة، 
وهـــي تقـــدم خدمـــات تعليميـــة وتدريبية 

جهودهـــا  وتكـــرس  عاليـــة،  جـــودة  ذات 
لتطويـــر معاييـــر وجـــودة البحـــث العلمي 
والتعليـــم  المجتمـــع  بخدمـــة  واالهتمـــام 
المســـتمر، الذي من شأنه خلق جيل متميز 
قـــادر على اإلنجاز والعطاء لخدمة ورفعة 

الوطن.
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المؤيد مصرًحا لـ”^”

أحمد منصور العالي... شهرة بلغت اآلفاق في أعمال الخير
وضعـــت عائـــات وشـــخصيات بحرينيـــة بصمات ال 
تخطئهـــا العيـــن مـــن عمـــل الخيـــر، ولكي تظـــل هذه 
البصمـــات والخطـــوات محفورة في ذاكـــرة التاريخ 
والبشـــرية البد اســـتذكارها عبـــر األجيـــال والحقب 
وفـــاء لما قامت به من أعمـــال جليلة. وعائلة العالي 
مـــن العائـــات العريقة فـــي تاريخ البحريـــن وتملك 
البـــاع الطويلة في عمل الخير أو ما يطلق عليه في 

هذا العصر “المسؤولية االجتماعية”. 
فـــي العـــام 1930، ولـــد رجـــل األعمال الحـــاج أحمد 
منصـــور العالي، في منزل ألســـرة فقيرة، حالها حال 
غالبيـــة األســـر البحرينيـــة آنـــذاك. والـــده المرحـــوم 
فاحـــة  فـــي  مزارعـــا  يعمـــل  كان  منصـــور،  الحـــاج 
النخيـــل، وتوفي والحاج أحمد في الثالثة من عمره 

وله شقيقان: عبدالعزيز وعباس رحمهما هللا.
حياتـــه  مـــن  كبيـــرًة  مســـاحًة  أحمـــد  الحـــاج  أفـــرد 
للمســـاهمات فـــي مجـــال العمـــل الخيري فـــي قريته 
المشـــروعات  تلـــك  وشـــملت  خارجهـــا،  أو  عالـــي 
اإلنسانية جوانب مختلفة، منها تعليم وتأهيل أبناء 

البلد حتى اســـتحدثت مجموعتـــه برنامًجا تعليمًيا 
جامعًيـــا البتعـــاث الطلبـــة البحرينييـــن فـــي داخـــل 
البحريـــن وخارجهـــا للدراســـات الجامعية، وأســـهم 
في بنـــاء اقتصـــاد بـــاده البحرين ونهضتهـــا مؤمًنا 
بـــأن ذلك واجبه الديني والوطني، حتى أن شـــهرته 
بلغـــت اآلفاق  لدوره الجلي في النهضة االقتصادية 

بـــارزًة علـــى  والعمرانيـــة، مـــا جعلتـــه شـــخصيًة 
مســـتوى الوطن العربي. ولهذا، فليس 

وســـام  علـــى  يحصـــل  أن  بغريـــب 
الفرنســـي  الرئيـــس  مـــن  الفـــارس 
األســـبق جاك شـــيراك، لمســـاهمته 
في تطوير التجارة بين البحرين 

شـــركات  وفتـــح  وفرنســـا، 
فرنسية في البحرين.

جمعيـــة  وتقـــف   
الخيرية  عالـــي 

االجتماعيـــة 
ا  هد شـــا

علـــى أياديـــه البيضـــاء، اذ  تســـتفيد منهـــا كثيـــر من 
األســـر المتعففـــة. تأسســـت الجمعية عندمـــا تم رفع 
خطاب من أهالي القرية بتاريخ 8 أغسطس 1992، 
للتصريح بإنشاء صندوق خيري لمنطقة عالي، وتم 
الرد عليه واإلشهار في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 
سبتمبر 1993. وتتكون الجمعية من لجان وأعضاء، 
وهي عبارة عن 7 لجان تعمل طيلة السنة، وتبذل 
الكثير مـــن الجهود الطوعيـــة الخيرية، 
عضـــًوا.   80 أعضائهـــا  عـــدد  ويبلـــغ 
والقضايـــا التـــي تتبناهـــا الجمعيـــة 
تتركـــز علـــى 4 محاور ومـــن بينها 
محور الخدمات والدعم، ويشمل 
المباشـــر  والدعـــم  الخدمـــات 
لألســـر  والعينـــي”،  “النقـــدي 
ذوي الدخـــل المحـــدود وبعـــض 
البرامـــج المهمة مثـــل الزواج 
الجماعـــي والعقيقـــة ودعم 
وقد  والمقبرة.  المســـاجد 

واجهـــت الجمعيـــة منـــذ انطاقهـــا في العـــام 1992، 
الكثيـــر مـــن التحديـــات والعقبـــات التـــي تمثلت في 

جوانب منها المادي أو المعنوي والبشري.
وشـــرح عضـــو الجمعيـــة الخيرية محمـــد العالي في 
الخيـــري  العمـــل  أن  ســـابقة  تصريحـــات صحافيـــة 
أصبح ليس كالسابق عمًا تطوعًيا فقط، وإنما عمًا 
مؤسســـًيا، إذ أصبح مـــن الضرورة بمكان أن يحتوي 
تنفيـــذه  فـــي  تســـاهم  قويـــة  تنفيذيـــة  إدارة  علـــى 
بالمســـتوى المطلوب، وأن مجلـــس اإلدارة يجب أن 
يمـــارس دوره اإلرشـــادي والتوجيهـــي لهـــذه اإلدارة 
التنفيذيـــة لكـــي تقوم بالعمـــل على أكمـــل وجه في 

أرض الواقع.
 جمعيـــة عالي الخيرية فـــي تطور دائم وتعمل عمل 
مؤسســـي كأي مؤسســـة خاصة، ولهـــا دور كبير في 
تخفيـــف األعبـــاء الحياتيـــة وإدخـــال البهجـــة فـــي 
نفـــوس العوائل التي تمر بضائقـــة مادية أو معنوية 
أو العوائـــل ذوي الدخل المحـــدود واالهتمام بجميع 

شرائح المجتمع.

ساهم في نهضة 
البحرين بمشروعات 

إنسانية وتعليمية

هبة محسن

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

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.
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أحـــرزت مملكة البحريـــن المركز الخامس 
عربيـــا والمرتبـــة 29 عالميـــا فـــي مؤشـــر 
العالمـــي والصـــادر عـــن  الشـــرائية  القـــوة 
مؤسســـة اإليكونومســـت االقتصاديـــة، إذ 
يســـتهلك المســـتهلك البحرينـــي 75.3 % 
ممـــا يســـتهلكه األميركـــي، لتكـــون ضمـــن 
أعلـــى 30 دولة فـــي العالم بنصيـــب الفرد 
مـــن الناتج المحلي اإلجمالي وفًقا لتعادل 

.PPP القوة الشرائية
وجاءت إمـــارة ليختنشـــتاين في أوروبا 
الوســـطى في المرتبة األولى كأعلى قوة 
شرائية في العالم بنسبة 221.2 %، تليها 
في مركـــز الوصافـــة قطر بنســـبة 202.1 
%، ومـــن ثـــم تأتـــي مـــاكاو ثالثـــا بنســـبة 

 .% 197.3
أمـــا علـــى مســـتوى أقـــل دول العالم في 
القـــوة الشـــرائية، فقـــد كانـــت جمهورية 
بورونـــدي بنســـبة 1.19 % فقـــط، تليهـــا 
جمهورية إفريقيا الوســـطى بنسبة 1.37 
بنســـبة  ثالثـــا  الكونغـــو  وجمهوريـــة   ،%

 .% 1.48
وتعّرف القدرة الشـــرائية بأنها كمية السلع 
والخدمات التي يمكن شراؤها باستخدام 
وحـــدة نقديـــة واحـــدة، إذ ترتبـــط القـــوة 
الشـــرائية بســـعر صـــرف العملـــة، فترتفـــع 
بارتفاع سعر العملة وتنخفض بانخفاضه.
وتعد قدرة المستهلك على الشراء مؤشرا 
مهمـــا لقيـــاس الحالـــة االقتصاديـــة، فكلما 
زادت عمليات الشراء للسلع أو الخدمات، 
كلمـــا زاد النمـــو االقتصادي للبـــاد، وعلى 
قـــدرة  انخفـــاض  حالـــة  فـــي  العكـــس 
المســـتهلك على الشـــراء تنعكس بالسلب 

على االقتصاد.
وعن قراءته لترتيب البحرين في مؤشـــر 
أعلـــى  ضمـــن  العالمـــي  الشـــرائية  القـــوة 
30 دولـــة فـــي العالـــم، أكد رئيـــس جمعية 
االقتصادييـــن البحرينية عمـــر العبيدلي لـ 
“البـــاد” أن مملكة البحريـــن تتميز بمرتبة 
عاليـــة فـــي هـــذا المؤشـــر؛ بســـبب إدارتها 
الطبيعيـــة،  لمواردهـــا  تاريخًيـــا  الســـليمة 

علـــى عكس العديد مـــن الدول التي تملك 
ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية. 

وزاد العبيدلـــي “إضافـــة إلـــى ذلـــك، يعـــزز 
ربط الدينـــار البحريني بالدوالر األميركي 
القوة الشـــرائية لدى االقتصـــاد البحريني 
علـــى المدى الطويل، مـــا يؤكد فوائد هذه 
السياســـة. ومن أهم العوامـــل التي تحدد 
قـــدرة اقتصـــاد ما علـــى االحتفـــاظ بقيمة 
بنظـــام ســـعر صـــرف  عملتـــه، وبااللتـــزام 
ثابت، هو استدامة الميزانية العامة، الذي 
يتطلـــب خطـــة شـــفافة وواقعيـــة لموازنة 

الميزانية العامة”. 
ويـــرى العبيدلـــي أن القرار األخيـــر بزيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة VAT مـــن 5 % 
إلـــى 10 % اعتبارا من مطلع العام المقبل 
لـــه دور إيجابـــي علـــى ترتيـــب  ســـيكون 
المملكة في هذه المؤشـــرات الدولية على 
المـــدى الطويـــل، علـــى عكس مـــا يعتقده 
البعـــض فـــي أثـــره الســـلبي علـــى القـــدرة 

الشرائية للمستهلكين في البحرين. 
وأوضح أن بيانات تعادل القوة الشـــرائية 
PPP تتأثـــر أكثر بقيمـــة العملة، ففي حال 
عدم زيادة الضريبة ســـيكون التراجع في 
حصة الفرد للناتج المحلي اإلجمالي أكبر، 
مشـــددا على ضرورة عـــدم تأجيل موازنة 
الميزانيـــة العامة لوقت أطـــول، خصوصا 
وأن الديـــن العام أصبح عاٍل جدا، لذا فإن 
عـــدم اتخاذ إجـــراءات لموازنـــة الميزانية 

العامـــة سيتســـبب بضـــرر أكبـــر مـــن رفـــع 
القيمة المضافة. 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
جفكون لاستشـــارات اإلنتاجيـــة المحّلل 
االقتصـــادي أكبر جعفـــري أن قياس مدى 
قـــدرة تحمـــل تكاليـــف الســـلع والخدمات 
والمســـتهلك  البحرينـــي  المســـتهلك  بيـــن 
األميركي هو في صالح المملكة، خصوصا 
وأن القوة الشـــرائية في المملكة أعلى من 

الواليات المتحدة بمعدل 25 %. 
وبيـــن جعفـــري أن زيـــادة ضريبـــة القيمـــة 
فـــي  المقبـــل ستتســـبب  العـــام  المضافـــة 
انخفـــاض القـــوة الشـــرائية فـــي العاميـــن 
بيـــن شـــريحة ذوي  المقبليـــن، خصوصـــا 
مـــن  األكبـــر  المتضـــرر  المحـــدود  الدخـــل 

الزيادة المرتقبة. 
وأضـــاف جعفـــري “تعديل ضريبـــة القيمة 
لـــه  ســـيكون   %  10 لتصبـــح  المضافـــة 
الشـــرائية  القـــدرة  علـــى  الواضـــح  وقعـــه 
للمستهلكين البحرينيين، ولذا يحتم على 
الحكومـــة التدخـــل لحمايـــة ذوي الدخـــل 
المحدود، الســـيما وان النظـــام المالي في 
المملكة شـــمولي في فرض أي ضرائب أو 
إصاحـــات ماليـــة، مســـتهدفا بذلـــك ذوي 
الدخـــل المرتفـــع والمتوســـط والمحـــدود 
على الســـواء دون أن يكـــون هناك مراعاة 

للفئة الضعيفة ماليا من المستهلكين”.

من هو المرّشح األنسب؟
يقــول جــاك ويلــش إن 10 % مــن موظفيك هــم األفضل، وهم الذيــن يتم تدليلهم 

بالمحفزات والرواتب ألنهم يستحقون ذلك بناًء على أدائهم المميز. 
و70 % مــن الموظفيــن هــم الذيــن يقعــون فــي المنتصــف. هــم ليســوا ســيئين وال 
رائعين. محفزات بسيطة كافية على إبقائهم والتركيز على تدريبهم ليكونوا ضمن 
الفئة األولى وهي 10 %. أما النســبة الباقية وهي 20 % فهم في المرتبة الســفلى 
مــن ســّلم األداء، ويتــم االســتغناء عــن خدماتهم لفســح المجــال للجدد فــي نهاية 

كل عام.
تلــك المقولــة أو النظريــة وضعــت أمــام ثاثة من المرشــحين لمنصــب إداري رفيع 
في إحدى المؤسسات للتعرف على آرائهم ومواقفهم والتي ستكون أحد المعايير 
المهمة في اتخاذ القرار الختيار األنسب منهم لذاك المنصب. فماذا كانت إجاباتهم 

وآراؤهم؟
المرشح األول: أتفق مع المقولة وخاصة بالنسبة لفئة 10 %، فهم العنصر األساسي 
الــذي يعتمــد عليــه فــي تحقيــق المؤسســة ألهدافها. لذا ســأعمل علــى توفير كافة 
االمتيــازات والمحفــزات لهــم مــن أجــل إبقائهم. أمــا فئة 20 % فإني ســأعمل على 
توفيــر التدريــب الــازم لهــم لارتقــاء بأدائهم قبــل اتخاذ قرار غيــر محمود. يجب 
أن نعترف بأن هذه الفئة تم اختيارها بعد المقابات الشــخصية واالختبارات كما 

يجب أن نعي بأنهم تركوا وظائفهم والتحقوا بهذه المؤسسة طامحين لألفضل.
المرشــح الثانــي: أتفــق مع كل ما ورد في تلــك النظرية وخاصة الفئة 20 %، فهذه 
الفئــة هــم الكســالى والخاملــون وأصحــاب األعذار الذيــن ال تفــارق أعينهم عقارب 
الســاعة ينتظــرون نهايــة الــدوام. هــذه الفئــة ربمــا تكــون غيــر قابلــة للتدريب ألن 
المشــكل ليــس فــي مــدى افتقارهم للقــدرات إنما المشــكل الحقيقي هــو افتقارهم 

للوالء واإلخاص للمؤسسة وشغفهم بالعمل واإلنجاز، إنهم كلفة دون مردود. 
المرشــح الثالــث: أتفــق مع المقولة ماعدا أســلوب التعامل مــع فئة 20 % يجب أن 
نرّكز على إيجاد األسباب لتدني إنتاجية هذه الفئة قبل أي قرار بحقهم. فربما فقد 
بعضهــم الحماس بســبب روتين العمل ومســتواه فهم يعتقــدون بأن قدراتهم أرفع 
مــن مهامهــم الحاليــة. العــاج هو إغنــاء وظائفهم بمهام ومســؤوليات أرفــع وأكبر 

تحاكي قدراتهم وإمكاناتهم. سيدي القارئ من هو المرشح األنسب في رأيك؟
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التغييرالسعر + 0.2040.002 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

البحــــريـــنــــــــــي يستـهـلــــــــك 75.3 % ممـــــــــا يستهلكــــــــــه األمــيـــــــركـــــــــي

البحرين الخامسة عربيا و29 عالميا في ارتفاع القوة الشرائية

التغييرالسعر - 0.0830.001 دينار
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 0.99+0.204 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

التغييرالسعر 0.60+0.506 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب

التغييرالسعر 0.29+0.342 دوالر
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب

أعلن مصرف السالم – البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم وبدء مباحثات مع شركة 
اإلثمــار القابضــة؛ وهــي الشــركة المالكة لبنك اإلثمار، الســتحواذ مصرف الســالم 
علــى مجموعــة مــن األصــول التابعــة لمجموعة شــركات اإلثمــار القابضــة. وتأتي 
هذه الخطوة كجزء من سعي مصرف السالم للحفاظ على وتيرة التوّسع والنمو 
وقد بدأت المناقشات حول استحواذ مصرف السالم على مجموعة من األصول 
التابعة لمجموعة شركات اإلثمار القابضة، والتي من شأنها أن تمثل إضافة قّيمة 
ألنشــطة وأعمال مصرف الســالم. وســتكون عملية االستحواذ خاضعة للحصول 
علــى نتائــج إيجابيــة من خالل دراســات العناية الواجبة التي ســيجريها مصرف 
الســالم، االتفــاق علــى الشــروط بين الجهتيــن والموافقــات التنظيميــة والرقابية 

الالزمة.

 وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلس 
إدارة مصرف الســـام- البحرين، الشيخ 
خالـــد بـــن مســـتهيل المعشـــني “يتمّتـــع 
مصرف الســـام بخبرة طيبة في مجال 
االســـتحواذات، حيث أكمـــل بنجاح من 
قبـــل عمليتـــْي اســـتحواذ علـــى كلٍّ مـــن 
مـــن البنك البحريني الســـعودي في عام 
2009، وبنـــك بـــي.ام.اي )BMI( في عام 
2014. وانطاًقـــا من جهودنـــا المتتابعة 
لبحـــث فرص التوّســـع والتقّدم لمصرف 
توقيـــع  عـــن  نعلـــن  أن  يســـرنا  الســـام، 
المباحثـــات  وبدايـــة  تفاهـــم  مذكـــرة 
مـــع شـــركة اإلثمـــار القابضـــة، وهـــي من 
الشـــركات التـــي تمتلـــك تاريًخـــا متميًزا 
فـــي الخدمـــة المصرفيـــة فـــي البحرين 

تمتـــد لمـــا يقـــارب 4 عقـــود. ومـــن أجـــل 
تعزيز المكانة الريادية لمصرف الســـام 
في القطاع المصرفي والمالي بالمملكة، 
بادرنـــا بإجـــراء هـــذه المناقشـــات التـــي 
تّتسق مع اســـتراتيجية مصرف السام 

للســـنوات الثـــاث القادمـــة، وتزيـــد من 
وتيـــرة النمـــو لمصـــرف الســـام وتعـــّزز 
مـــن مكانته في الســـوق”. وقـــال رئيس 
مجلـــس إدارة اإلثمـــار القابضة، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر عمـــرو الفيصـــل 

“إن اإلثمـــار القابضة تمتلك محفظة من 
األصول المالية المتنوعة والتي تتضمن 
فـــي  المصرفيـــة  التجزئـــة  فـــي  أصـــول 
البحرين وباكســـتان، وعمليات رئيســـية 
عقاريـــة  واســـتثمارات  التكافـــل  فـــي 
مصـــرف  مـــع  المناقشـــات  إن  مهمـــة. 
اســـتراتيجية  مـــع  تتماشـــى  الســـام 
اإلثمـــار القابضة التي تهـــدف إلى تعزيز 
وزيادة قيمة حقوق مســـاهميها ويسرنا 
عنـــد  التفاهـــم.  مذكـــرة  علـــى  التوقيـــع 
تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة، ســـيكون لعمليـــة 
االستحواذ تأثير إيجابي على االقتصاد 
الوطنـــي وســـيؤدي إلـــى تعزيـــز مكانـــة 
مملكة البحريـــن كمركز رئيس للصيرفة 

اإلسامية في المنطقة.

األمير عمرو الفيصل الشيخ خالد المعشني

إضافة قّيمة ألنشــطة وأعمال المصرف تنتظــر الموافقات التنظيمية 
“السالم” يبدأ مباحثات لالستحواذ على أصول تابعة لـ “اإلثمار القابضة”
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