


المحرر االقتصادي

أضعف مشاركة في االنتخابات العراقية منذ الغزو األميركي
بغداد - وكاالت

المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  قالـــت 
لالنتخابات في العراق، أمس اإلثنين، 
فـــي  األوليـــة  المشـــاركة  نســـبة  إن 
االنتخابـــات البرلمانيـــة بلغـــت 41 %، 
وهي أقل نســـبة منذ بـــدء االنتخابات 

التعددية في 2005.
وأوضحت المفوضية أن هذه النســـبة 
المحطـــات  “مجمـــوع  مـــن  احتســـبت 
 ”%  94 نســـبتها  والبالغـــة  المســـتلمة 
مـــن مراكـــز االقتـــراع، مشـــيرة إلى أن 

عـــدد المصوتين األولي بلغ أكثر من 9 
ماليين شخص.

وتراوحـــت نســـبة المشـــاركة بيـــن 31 
و34 % وفـــق المفوضية في العاصمة 

بغداد.

تونس ـ وكاالت

الحكومـــة  وزراء  تأديـــة  بعيـــد 
الدســـتورية  لليميـــن  الجديـــدة 
أمامـــه فـــي قصـــر قرطـــاج، أعلـــن 
الرئيس التونســـي قيس سعيد أن 
البـــالد تعيـــش لحظـــات تاريخيـــة 
صعبـــة لكن اإلصرار علـــى النجاح 

حاضر بقوة.
وقـــال فـــي كلمة ألقاهـــا أمس بعد 

اإلعـــالن عـــن التشـــكيلة الوزارية 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  “ســـننجح 
بإخراج تونس التي تتسع للجميع 
من الوضـــع والمحنة التي انزلقت 
علـــى  يعمـــل  أنـــه  وأكـــد  إليهـــا”. 
القائمـــة منـــذ  مكافحـــة المنظمـــة 
سنوات والتي ســـعى الشعب إلى 

إسقاطها.

الحكومة التونسية الجديدة تبصر النور
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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القصيـــر: المواطـــن ال يفكـــر غالبـــا إال فـــي فتـــح مطعـــم أو فـــي االســـتثمار بعقـــار

القبيطي: البحرين األولى خليجيا ببحرنة قطاع مدققي الحسابات

أكد الشـــريك ورئيـــس التدقيق الخارجي في شـــركة 
“كي بي أم جي” البحرين جعفر القبيطي في برنامج 
“البحريـــن في أرقـــام” أن “الظروف التي تســـببت بها 
جائحـــة كورونـــا كانـــت صعبـــة ومريرة والـــكل عانى 
بســـببها، وشركات التدقيق ليســـت استثناء من ذلك، 
بـــل العكس، فهـــي وبســـبب خصوصية عملهـــا والذي 
يعتمـــد حصـــًرا علـــى العنصـــر البشـــري كانـــت األكثـــر 
ضـــرًرا”. وفـــي ســـؤال لــــ “البـــالد” عـــن الشـــوط الـــذي 

حققه قطاع تدقيق الحســـابات على مســـتوى بحرنة 
الوظائـــف، علـــق القبيطـــي “البحرين رقـــم واحد على 
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي فـــي ذلك، 

بنسبة تصل إلى 54 %”.
وأشار مستشار االستثمار أسامة معين إلى أن معدل 
االرتفـــاع فـــي البورصة عـــادي جًدا، مضيًفـــا “بورصة 
البحرين من أفضل البورصات إذا ما نظر إليها بشكل 
طويـــل المـــدى، وليـــس بشـــكل متذبـــذب يقـــوم على 

التداول اليومي”.
وأوضحـــت الشـــريك فـــي شـــركة نجد لالستشـــارات 
المالية نرجس القصير أن “المســـتثمر الذكي هو الذي 
ينتقـــل بقطاعـــات مختلفـــة وفًقـــا للوقـــت المناســـب، 
ويعـــرف متى يلجأ إلـــى مكتب االستشـــارات المالية 
لتنويـــع  حاجـــة  فـــي  “نحـــن  وأضافـــت  الصحيـــح”. 
األنشـــطة االقتصادية لدينا، فالبحريني ال يفكر غالبا 

)١٩(إال في فتح مطعم أو في االستثمار بعقار”.
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صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )102( 
لســنة 2021 بتعييــن رئيــس لجامعــة البحريــن، جــاء فيــه: المــادة األولــى: ُتعيــن الدكتورة 

جواهر شاهين المضحكي رئيًسا لجامعة البحرين، وتكون مدة رئاستها أربع سنوات.

المـــادة الثانيـــة: علـــى رئيـــس مجلـــس أمناء 
جامعة البحرين تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه من تاريخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.
و صـــدر عن جاللة الملك مرســـوم رقم )103( 
لســـنة 2021، بتجديد تعييـــن رئيس تنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
د  الصحيـــة، جـــاء فيـــه: المـــادة األولـــى: ُيجدَّ
الجالهمـــة  الدكتـــورة مريـــم عذبـــي  تعييـــن 
رئيًســـا تنفيذًيا للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
ثـــالث  لمـــدة  وذلـــك  الصحيـــة،  والخدمـــات 

سنوات.
المـــادة الثانية: على رئيـــس المجلس األعلى 

للصحـــة تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
كمـــا صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد مرســـوم رقـــم 
)104( لســـنة 2021، بتعييـــن وكيـــل مســـاعد 
فـــي وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، جـــاء 
نبيـــل  الســـيد  ـــن  ُيعيَّ األولـــى:  المـــادة  فيـــه: 
عبدالحميد عبدالغني الشـــيخ وكياًل مساعًدا 
للمـــوارد والمعلومات فـــي وزارة المواصالت 

واالتصاالت.
المواصـــالت  وزيـــر  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
واالتصـــاالت تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل 
بـــه من تاريخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي: جواهر المضحكي رئيًسا لجامعة البحرين
تجديد تعيين الجالهمة رئيسا لـ “نهرا”... والشيخ وكيال مساعدا في “المواصالت”

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمـــس، وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء 
الكلمـــة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، حيث 
تسلم جائزة ســـموه للعمل التطوعي، 
الداخليـــة  وزارة  لـــدور  تقديـــرا 
الصفـــوف  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتها 

األمامية لمواجهة جائحة كورونا.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية 
عـــن شـــكره وتقديـــره لســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، وما يقدمه 
مـــن دعـــم واهتمـــام بمســـيرة العمـــل 

التطوعي في مملكة البحرين.
كما أكد اعتزازه بمنح وزارة الداخلية 
الجائـــزة، تقديرا للجهـــود والخدمات 
إطـــار فريـــق  فـــي  المقدمـــة  األمنيـــة 
البحريـــن الوطنـــي لمواجهـــة جائحة 

كورونا.

وزير الداخلية: فخورون بجائزة العمل التطوعي

المنامة - وزارة الداخلية
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جاللة الملك



المنامة - وزارة الخارجية

البحرين ترحب 
بتشكيل الحكومة 

التونسية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب 
الحكومة  بتشكيل  البحرين  مملكة 
الــتــونــســيــة بــرئــاســة نــجــاء بـــودن، 
لجهود  البحرين  مملكة  دعم  مؤكدة 
الشقيقة  الــتــونــســيــة  الــجــمــهــوريــة 
ــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق آمـــال  ــمــبــذول ال
الشقيق  التونسي  الشعب  وتطلعات 
والعيش  والتنمية  االســتــقــرار  فــي 
الكريم، متمنية للجمهورية التونسية 

دوام التقدم واالزدهار.

الصحافة المحلية: الخطاب الملكي 
خارطة طريق نحو استدامة اإلنجازات

أشـــادت الصحافـــة المحليـــة الصـــادرة 
اليـــوم بالخطاب الســـامي لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة فـــي افتتـــاح دور االنعقـــاد 
الرابـــع من الفصل التشـــريعي الخامس 
لمجلسي الشورى والنواب، وما اشتمل 
تدعـــو  ســـامية  مضاميـــن  مـــن  عليـــه 
للثقـــة والتفـــاؤل باســـتدامة المســـيرة 
الشـــاملة،  والديمقراطيـــة  التنمويـــة 
وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وفق 
منظور إنســـاني وحضاري شامل بروح 
المســـؤولية الوطنيـــة وتكامـــل جهـــود 

السلطات والمؤسسات كافة.
وتحت عنوان “خطاب الثقة والتفاؤل 
بالمســـتقبل”، أكـــدت صحيفـــة “أخبـــار 
الخليـــج” فـــي افتتاحيتهـــا أن جاللـــة 
ـــر عن  الملـــك فـــي خطابـــه الســـامي عبَّ
مشـــاعر كل أهل البحرين في االعتزاز 
بالجهـــود الكبيـــرة لولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في 
إدارة أزمـــة جائحة كورونا، واجتيازها 
وفق منظور إنســـاني وحضاري شامل، 
للتعامـــل  البحريـــن”  “فريـــق  وقيـــادة 
مـــع هـــذا التحـــدي بنهج علمـــي وطبي 
نموذًجـــا  البحريـــن  لتقـــدم  حصيـــف، 
يحتـــذى بتقديـــر عالمـــي خصوصا من 
منظمـــة الصحـــة العالمية، فـــي تجربة 
ناجحـــة تمثـــل “حافـــًزا لالنطـــالق نحو 

المستقبل بكل ثقة وكفاءة واقتدار”.
البحريـــن  أن  الصحيفـــة  وأفـــادت 
التطـــور  فـــي  مســـيرتها  ســـتواصل 
والتنميـــة وفـــق رؤيـــة 2030 للنهوض 
جهـــود  مثمنـــة  الوطنـــي،  باالقتصـــاد 
المجلس األعلـــى للمرأة بقيـــادة قرينة 
العاهل رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
ودوره  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
الحيوي فـــي اإلعالء مـــن دور ومكانة 
المـــرأة بحيـــث باتـــت “نموذًجـــا للتميز 
والرقـــي الحضـــاري فـــي كل المنطقـــة 
المبـــادرات  واســـتمرارية  العربيـــة”، 
اإلنســـانية الســـباقة والرائـــدة لجاللـــة 
تجربـــة  تطبيـــق  إلـــى  الفتـــة  الملـــك، 
العقوبات البديلة والسجون المفتوحة 
فـــي أنمـــوذج عربي رائد يجســـد النهج 
اإلنســـاني الرحيـــم فـــي رعايـــة حقوق 
اإلنسان، داعية كل الهيئات والفعاليات 
الوطنيـــة إلى اســـتلهام المعاني والقيم 
والمرتكـــزات التي أكدهـــا جاللة الملك 
فـــي خطابـــه الســـامي لتكـــون أساًســـا 
لمنطلقات العمـــل الوطني في المرحلة 
المقبلـــة، والتعـــاون والتكاتـــف لتحفيز 
مسيرة النمو والتعافي االقتصادي في 

مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
فـــي  “األيـــام”  صحيفـــة  ونوهـــت 
افتتاحيتهـــا إلى أن جاللة الملك دّشـــن 
فصـــالً جديـــًدا ضمن مســـيرة اإلصالح 
الرائدة والشـــاملة التي أطلقها جاللته، 
على درب “النهضة المباركة التي بدأها 
اآلبـــاء نحـــو وطـــن المحبـــة والحريـــة 
واإلخاء”، معربة عن ثقتها بدعم جاللة 

الملك، والتعـــاون اإليجابي والبنَّاء من 
قبل الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
مجلســـي  أعضـــاء  وكـــون  الـــوزراء، 
النواب والشـــورى على قدر المسؤولية 
فـــي تجـــاوز أي معوقـــات بـــروح مـــن 

المسؤولية الوطنية.
وأضافـــت أن الكلمـــة الملكية الســـامية 
المضـــي  علـــى  العـــزم  فينـــا  “جـــّددت 
الديمقراطيـــة  مســـيرتنا  فـــي  قدًمـــا 
والتنموية”، وأشـــاعت أجـــواء التفاؤل 
والثقـــة بما هـــو قادم” في ظـــل فعالية 
البرامـــج الحكوميـــة والتزامها بأحدث 
الممارسات اإلدارية والتقنية، وحرصها 
علـــى مشـــاركة المجلـــس الوطنـــي في 
اتخـــاذ القـــرار؛ تكريًســـا لمبـــدأ الفريـــق 
الواحـــد، وهـــو فريـــق البحريـــن الـــذي 
ســـّطر نجاحات عدة وفي كل المواقع، 
إلى جانب ما نعيشـــه اليوم من أجواء 
والمحبـــة  والطمأنينـــة  التوافـــق  مـــن 

كأسرة واحدة في مجتمع آمن.
أن  بتأكيـــد  افتتاحيتهـــا  واختتمـــت 
البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك وهـــي 
الصعيـــد  علـــى  وثقـــة  بثبـــات  تســـير 
الداخلـــي، لـــم ولن تحيـــد عـــن ثوابتها 
والقائمـــة  الخارجـــي،  الصعيـــد  علـــى 
علـــى التـــوازن واالعتـــدال واالحتـــرام 
التمســـك  مقدمتهـــا  وفـــي  المتبـــادل، 
بالعمـــل والمصير المشـــترك بيـــن دولنا 
وشعوبنا الشـــقيقة، في إطار اعتزازها 
المباركـــة”  الخليجيـــة  “بالمســـيرة 
وتطلعها “ألن يعود العمل ضمن مساره 

الطبيعي”.
وتحت عنوان “الكلمة السامية خريطة 
صحيفـــة  أكـــدت  للبحريـــن”،  طريـــق 
“البـــالد” أن الكلمـــة الملكيـــة الســـامية 
بمثابة خريطـــة طريق للبحرين عموًما 
وللســـلطتين تحديـــًدا في ســـبيل أداء 
الدســـتورية،  واختصاصاتهما  مهامهما 
القطـــاع  لتمكيـــن  رؤيـــة  وتمثـــل 

لالضطـــالع  والصناعـــي  االقتصـــادي 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  فاعـــل  بـــدور 
ونوهـــت  واالقتصاديـــة.  الوطنيـــة 
إلـــى دخـــول البحريـــن مرحلـــة جديدة 
بالتعافـــي االقتصـــادي مـــن تداعيـــات 
جائحة كورونـــا بفضل من هللا وجهود 
فريـــق البحرين بقيادة صاحب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، الذي أدار األزمـــة بكل مهنية 
وعزم وتميز، ووصفت برنامج التوازن 
المالـــي بأنـــه قصة نجـــاح بحرينية في 
إدارة الموارد بترشـــيد وكفـــاءة، ولوال 
جائحـــة كورونا لحقـــق أهدافه الكبرى، 
إال أن الفرصـــة تتجدد اليـــوم بتمديده 
مـــن خـــالل حزمـــة التشـــريعات التـــي 

تواكب متطلبات التنمية. 
كمـــا أشـــادت بالتوجيـــه الملكي بشـــأن 
البـــدء فـــي وضـــع اآلليـــات التنفيذيـــة 
اإلصـــالح  لمراكـــز  التحتيـــة  والبنـــى 
والســـجون المفتوحة؛ بوصفه انعكاًسا 
للنجـــاح  وامتـــدادا  األبويـــة،  للـــروح 
المتميـــز في إطالق برنامـــج العقوبات 

البديلة.
وأفـــردت الصحافة المحلية مســـاحات 
واسعة إلشادات الشخصيات الوطنية 
البرلمانيـــة والحقوقيـــة واالقتصاديـــة 
بالخطـــاب الملكـــي الســـامي؛ باعتبـــاره 
“مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل الوطني” 
و”دافعا لمزيد من اإلنجازات الوطنية”، 
وخارطـــة طريق للتعافـــي االقتصادي، 
اقتصاديـــة  رســـائل  مـــن  حملـــه  لمـــا 
وتنموية مهمة. وثمن العديد من كتاب 
الـــرأي واألعمـــدة مـــا تضمنتـــه الكلمـــة 
الملكيـــة الســـامية مـــن رســـائل قيمـــة 
حكيمة تحمل خارطة طريق لمستقبل 
مشـــرق، وتعكس نظرة جاللته الثاقبة 
فيمـــا يتعلـــق بأمن المجتمع وســـالمته 

واستقراره ورفاهيته.
حيث أشـــاد وليد صبري فـــي صحيفة 
“الوطـــن” بتأكيـــد جاللـــة الملـــك علـــى 

بنـــاء مرحلـــة جديدة من العمـــل الجاد 
لجهـــود  جاللتـــه  وتقديـــر  والمثمـــر، 
العهـــد  الملكـــي ولـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيس مجلس الـــوزراء، وإدارته الفذة 
ألزمـــة جائحـــة كورونـــا مـــا أتـــى ثماره 
بتصنيـــف المملكـــة فـــي المركـــز األول 
عربًيـــا والثاني عالمًيا بحســـب مؤشـــر 
“نيـــكاي” للتعافي مـــن الفيروس، مثمًنا 
حـــرص جاللتـــه الدائـــم علـــى تمكيـــن 
الشـــباب، ودعم تقدم المـــرأة، وتطوير 
منظومـــة حقـــوق اإلنســـان مـــن خالل 
ووضـــع  البديلـــة،  العقوبـــات  برنامـــج 
اإلصـــالح  لمراكـــز  التنفيذيـــة  اآلليـــات 

والسجون المفتوحة.
وأشـــاد محميد المحميد فـــي صحيفة 
الملكـــي  بالخطـــاب  الخليـــج”  “أخبـــار 
الســـامي، ومـــا تضمنـــه مـــن مضاميـــن 
رفيعـــة عديـــدة مرتكـــزة علـــى نهضـــة 
دســـتورية، وتقاليـــد رصينة، ومنهجية 
يقودهـــا  البحريـــن  لفريـــق  متميـــزة 
العهـــد  الملكـــي ولـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مع اإلشـــادة 
بالطواقـــم الطبيـــة والصفوف األمامية 
فـــي مواجهـــة كورونا، مؤكـــًدا أن دعم 
مســـيرة تعافـــي االقتصـــاد مســـؤولية 
تحقيـــق  وأن  ومجتمعيـــة،  وطنيـــة 
أهـــداف برامـــج التـــوازن المالـــي بوابة 
للوصول إلى تنمية واســـتدامة الموارد 
ذلـــك  ومـــردود  الوطنيـــة،  والثـــروات 
فـــي الحفـــاظ علـــى اإلنجـــازات، ودعم 
البرامج الشـــبابية، والخطـــط الوطنية 
البحرينيـــة.  المـــرأة  ونهضـــة  لتقـــدم 
واختتـــم مقالـــه بتأكيـــد “إن مضاميـــن 
الخطاب الملكي السامي تحملنا جميًعا 
مســـؤولية وطنيـــة وأمانـــة تاريخيـــة، 
انطالًقـــا مـــن رؤية اقتصادية تســـتلزم 
الغايـــات  لتحقيـــق  الجهـــود  توحيـــد 
واألهـــداف المنشـــودة، وليبقـــى دعـــم 
المرحلـــة  عنـــوان  الوطنـــي  االقتصـــاد 

المقبلة”.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )105( لســـنة 
2021، بتحديـــد الجهـــات المختصة 
طبًقـــا للقانون رقم )10( لســـنة 2006 
بعـــض مهـــام واختصاصـــات  بشـــأن 
الجهـــات المختصـــة بالنفـــط والغـــاز 
المرســـوم  أحـــكام  بعـــض  وتعديـــل 
بقانون رقم )42( لسنة 1999 بإنشاء 

شركة نفط البحرين، جاء فيه:
المادة األولى

تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات 
المختصـــة  الجهـــة  هـــي  الطبيعيـــة 
المنصـــوص عليها فـــي المادة األولى 
مـــن القانون رقـــم )10( لســـنة 2006 

بعـــض مهـــام واختصاصـــات  بشـــأن 
الجهـــات المختصـــة بالنفـــط والغـــاز 
المرســـوم  أحـــكام  بعـــض  وتعديـــل 
بقانون رقم )42( لسنة 1999 بإنشاء 

شركة نفط البحرين.
للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  وتكـــون 
المختصـــة  الجهـــة  هـــي  والغـــاز 
المنصـــوص عليها فـــي المادة الثانية 

من ذات القانون.
المادة الثانية

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء - ُكلٌّ فيمـــا يخصه - تنفيذ 
هذا المرســـوم، ويعمـــل به من تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

مرسوم بشأن مهمات الجهات المختصة بالنفط والغاز

المنامة - بنا

بعث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
إســـبانيا  مملكـــة  ملـــك  إلـــى  تهنئـــة 
فيليـــب  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
اليـــوم  بمناسبــــة  وذلـــك  الســـادس، 
لبـــالده، وأعـــرب جاللتـــه  الوطنــــي 

وســـموه فـــي البرقيتين عـــن أطيب 
موفـــور  لـــه  وتمنياتهمـــا  تهانيهمـــا 
الصحـــة والســـعادة ولشـــعب مملكة 
إســـبانيا الصديق مزيـــدا من التقدم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء برقية 
رئيـــس وزراء  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة 

مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.

البحرين تهنئ إسبانيا بذكرى اليوم الوطني

جاللة الملك رسم خريطة طريق لمستقبل شعب البحرين
وزير الداخليــة: شرعنــا بوضــع اآلليــات التنفيذيــة للسجــون المفتوحــة

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية شـــكر 
وامتنـــان من وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، رفع 
فيها إلى المقام السامي لصاحب الجاللة 
الملـــك أصدق عبـــارات الشـــكر واالمتنان 
علـــى مـــا تفضـــل بـــه جاللته مـــن خطاب 

ملكي ســـاٍم وتوجيهات ســـديدة بمناسبة 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشـــورى 
والنواب. وأكد وزير الداخلية في برقيته 
أن اهتمـــام ومتابعة جاللتـــه الكريمة عن 
كثب ألبناء شعب مملكة البحرين الوفي 
وأســـلوب  والهنـــاء  االســـتقرار  وتهيئـــة 
مملكـــة  أرض  علـــى  الرغيـــد  العيـــش 
البحرين، لهو نابع من حرصه األبوي، وما 

رســـم جاللته مـــن خريطة طريق لمســـار 
العمل الوطني الســـتكمال مسيرة الوطن 
المباركـــة واستشـــراف المســـتقبل بإدارة 
وخطـــى جاللتـــه الحثيثـــة بـــكل عزيمـــة 
وإصـــرار نحـــو بلـــوغ الغايـــات واألهداف 
النبيلـــة المنشـــودة، لما يخدم االســـتقرار 
واألمـــان والطمأنينـــة والحيـــاة الكريمـــة 

ألبناء شعب البحرين.
قـــد  الداخليـــة  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 

توجيهـــات جاللـــة  تنفيـــذ  فـــي  شـــرعت 
الملك الســـديدة لوضع اآلليات التنفيذية 
لمراكـــز  الالزمـــة  التحتيـــة  والبنـــى 
اإلصـــالح والســـجون المفتوحـــة لتكـــون 
وفـــق منظومـــة حقـــوق اإلنســـان بعدالـــة 
وإنصـــاف لضمان دمج المســـتفيدين من 
البرنامـــج فـــي مجتمعهم، ليبقـــى الوطن 
العزيـــز بقيادة جاللة الملك آمًنا مســـتقًرا 

لمستقبل أكثر إشراًقا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير الداخلية
الــوطــنــي ــب  ــواجـ الـ أداء  فـــي  ــد  ــزي ــم ال ــذل  ــب ل ــز  ــاف ح ــوه  ــم س دعـــم 

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أعـــرب 

فيهـــا عن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
لســـموه بمناســـبة تفضـــل عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بافتتاح دور االنعقاد العادي 
الرابـــع من الفصل التشـــريعي الخامس 
مؤكـــًدا  والنـــواب،  الشـــورى  لمجلســـي 
أن مـــا تفّضـــل بـــه جاللـــة الملـــك فـــي 

الخطاب السامي يشّكل خارطة طريق 
لمســـارات العمـــل الوطنـــي الســـتكمال 
مســـيرة الوطـــن المباركة واستشـــراف 
المستقبل الزاهر. وأشاد وزير الداخلية 
بحـــرص صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الدائم 
ودعـــم ســـموه الكبير للجهـــود الوطنية 

منهًجـــا  يشـــكالن  اللذيـــن  المخلصـــة، 
للعمـــل الجـــاد، وحافـــًزا لبـــذل المزيـــد 
فـــي أداء الواجـــب الوطنـــي لمواصلـــة 
مســـيرة العطـــاء فـــي مملكـــة البحرين 
بقيـــادة عاهـــل البالد، داعًيـــا هللا تعالى 
أن يحفظ ســـموه ويوفقه لما فيه خير 

الوطن ورقيه وتقدمه وازدهاره.

المنامة -بنا

يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة  برقية شـــكر وامتنان 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  مـــن 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 

آل خليفة.
وقد رفع وزير المالية واالقتصاد 
خالـــص  برقيتـــه  فـــي  الوطنـــي 
إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
البـــالد  لعاهـــل  الســـامي  المقـــام 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى مـــا 
تفضـــل بـــه جاللتـــه فـــي خطابه 
الســـامي؛ بمناســـبة افتتـــاح دور 
مـــن  الرابـــع  العـــادي  االنعقـــاد 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب من 
شـــامالً  نهجـــًا  تمثـــل  مضاميـــن 
لكافـــة مراحـــل العمـــل الوطنـــي، 
جاللتـــه  تأكيـــد  عاليـــًا  مثمنـــًا 
علـــى وجاهـــة وفعاليـــة البرامـــج 
الحكوميـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ لتحقيق التوازن 
المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل 
أساس لتنمية واستدامة الموارد 
ثمـــن  كمـــا  الوطنيـــة،  والثـــروات 
أصحـــاب  جاللتـــه  دعـــوة  عاليـــًا 
قطاعـــات  ضمـــن   - األعمـــال 
والخدميـــة  اإلنتاجيـــة  الدولـــة 
اقتـــراح  إلـــى   - واالقتصاديـــة 
المزيـــد مـــن المبـــادرات لتحقيق 
اقتصادية شـــاملة األبعاد. وجدد 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
العهد لجاللة الملك على مواصلة 
العمـــل بعـــزم وعزيمة فـــي تنفيذ 
الســـامية  جاللتـــه  توجيهـــات 
والمكانـــة  التنافســـية  بتعزيـــز 
البحريـــن،  لمملكـــة  االقتصاديـــة 
ووضع الخطط والمبادرات التي 
االقتصـــادي  األداء  قـــوة  تدعـــم 
وتكفـــل زيـــادة وتيـــرة النمو في 
كافة القطاعات؛ تحقيقًا ألهداف 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 

بقيادة جاللته.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر وامتنان من وزير المالية

المنامة - بنا

لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  أشـــاد 
المنـــاخ الرئيس التنفيـــذي للمجلس 
دينـــه  بـــن  محمـــد  للبيئـــة  األعلـــى 
بمضاميـــن الخطاب الســـامي لعاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، فـــي افتتاح 
الفصـــل  مـــن  الرابـــع  االنعقـــاد  دور 
لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 
الشـــورى والنـــواب الـــذي دعـــا فيـــه 
مـــع  التعامـــل  لتطويـــر  جاللتـــه 
التحديات البيئية واألزمة المناخية 

التي تطال كوكبنا. 
وأكـــد أن االهتمـــام الدائـــم بالشـــأن 
البيئي الـــذي يوليه صاحب الجاللة 
ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة  الملـــك، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن الممثـــل 
الشـــخصي لصاحب الجاللـــة الملك 
رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
جعـــل مـــن مملكة البحريـــن نموذجا 
يحتذى بـــه في مجال الحفاظ على 
البيئة واســـتدامة الموارد الطبيعية 
المنـــاخ،  تغيـــر  آثـــار  ومواجهـــة 
البحريـــن  مملكـــة  قطعـــت  حيـــث 
شـــوطا كبيرا في تطوير المشـــاريع 
والبرامـــج والتشـــريعات البيئية، ما 
جعـــل مملكتنا الغاليـــة تحتل مكانة 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  مرموقـــة 

البيئية اإلقليمية والدولية. 

مبعوث المناخ: خريطة طريق شاملة نحو الحضارة
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المنامة - بنا

تعقد المحكمة الدســـتورية جلستها برئاسة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة يوم غد األربعاء الموافق 13 أكتوبر 
الجاري، للنظر في الدعوى الدستورية رقم 
)م.ت/1/2021( بشأن طلب الحكم بالمضي 
في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر 

في الدعوى الدستورية رقم )د/2/2016(.

غًدا تنعقد جلسة “الدستورية”

“األعلى اإلسالمي” يشيد بالتوجيهات الملكية بعودة الصلوات بالمساجد
أشـــاد المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية 
بالتوجيـــه الملكـــي الســـامي مـــن لـــدن عاهـــل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، إلـــى اإلســـراع بالعمـــل علـــى عودة 
الصلـــوات إلـــى مـــا كانـــت عليـــه فـــي الســـابق 
بالمســـاجد والجوامـــع مع األخـــذ باالحترازات 
الازمـــة بمـــا يتفـــق مـــع الضوابـــط والشـــروط 
أداء  مـــن  المصليـــن  تمكـــن  التـــي  الصحيـــة 

عباداتهم وصاتهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلـــس الحرص المتواصـــل والمعهود 
من لـــدن جالـــة الملـــك علـــى إقامـــة العبادات 
والشـــعائر الدينيـــة حتـــى فـــي ظـــل الظـــروف 
االستثنائية بســـبب جائحة كورونا مع التأكيد 
علـــى ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات والقـــرارات 
الصـــادرة من الجهـــات المختصـــة حفاظا على 
صحـــة وســـامة المصليـــن فـــي المقـــام األول، 
الملكـــي  التوجيـــه  هـــذا  أن  المجلـــس  مؤكـــدا 

الكريـــم بث الســـرور والفرح في قلـــوب جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، داعيـــن هللا ســـبحانه 
وتعالـــى أن يحفـــظ جالته ويطيـــل في عمره 
وأن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن عزيـــزة مطمئنة 

تحت ظل قيادته الحكيمة.
انعقـــدت  التـــي  االعتياديـــة  جلســـته  وفـــي 
صبـــاح امـــس اإلثنين عن بعد برئاســـة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفة، 
الصلـــوات  بعـــودة  الجميـــع  المجلـــس  هنـــأ 
والعبادات وقـــراءة القرآن واألنشـــطة الدينية 
المصاحبة في المســـاجد والجوامـــع كما كانت 
مـــع االحتـــرازات الضروريـــة، مؤكـــدا أن هـــذا 

خيـــر  بشـــارة  كان  الكريـــم  الملكـــي  التوجيـــه 
واطمئنان بالتزامن مع توالي النتائج المطمئنة 
والمؤشـــرات اإليجابيـــة بالعـــودة إلـــى الحيـــاة 

الطبيعية قريبا بعون هللا تعالى.

كمـــا نـــوه المجلـــس في هـــذا الســـياق بالجهود 
الجبـــارة التـــي بذلهـــا ويبذلهـــا فريـــق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، والتي أخـــذت البحرين على طريق 
التعافـــي وعـــودة عجلـــة الحياة إلـــى طبيعتها 
بحمـــد هللا تعالـــى، ضارعا إلى المولى عز وجل 
المخلصـــة بتحقيـــق  الجهـــود  تلـــك  يتـــوج  أن 
التعافـــي التـــام وعـــودة الحيـــاة الكاملـــة إلـــى 

طبيعتها بعونه سبحانه.
بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة 
علـــى جـــدول أعمالـــه، واســـتهلها باســـتعراض 
تقرير لجنة إبداء الرأي الشـــرعي بشـــأن طلب 
اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية 
رأي المجلـــس حـــول مشـــروع بقانـــون بشـــأن 
الخايـــا الجذعيـــة المعـــد فـــي ضـــوء االقتراح 
بقانـــون المقـــدم مـــن مجلـــس الشـــورى، وقـــرر 
الموافقـــة على توصيـــة اللجنـــة وإحالتها على 
جهـــة الطلـــب. واختتـــم جلســـته باســـتعراض 
الرســـائل والطلبات الواردة وبحث ما يســـتجد 

من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يقود البحرين 
على طريق التعافي

الثالثاء 12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع األول 1443 - العدد 4746

ماضون بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع السعودية
ـــلمان ـــن س ـــز ب ـــع عبدالعزي ـــتركة م ـــا المش ـــش القضاي ـــد يناق ـــن حم ـــر ب ناص

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أكـــد 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن مجـــال الطاقة فـــي مملكة 
البحريـــن شـــهد طفـــرة نوعيـــة بفضل 
رؤيـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
واهتمـــام ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا سموه 
أن مملكـــة البحرين ماضية في تعزيز 
الشراكة بين مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة في هذا 
الشـــأن فـــي ظـــل العاقـــة المترابطـــة 
والتاريخيـــة التـــي تربط بيـــن البلدين 

الشقيقين.
وكان ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قـــد وصل إلـــى الرياض، حيث 

كان في استقبال سموه، وزير الطاقة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بن 

سلمان آل سعود.
وخال االجتماع بحث ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مع ســـمو 
عبدالعزيـــز  األميـــر  الملكـــي  األميـــر 
بـــن ســـلمان آل ســـعود بحضـــور أمين 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الناصـــر 
أرامكو سبل تعزيز التعاون في مجال 
الطاقة بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وســـبل 
تعزيز التعاون والشـــراكة بين البلدين 
الشـــقيقين، كمـــا تـــم مناقشـــة القضايا 
ذات االهتمـــام المشـــترك في مجاالت 
المنتـــدب  العضـــو  بحضـــور  الطاقـــة 
للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز محمد 
بـــن مبـــارك بـــن دينـــه وعضـــو مجلس 
عبـــدهللا جهـــاد  الشـــركة  فـــي  اإلدارة 

الزين.
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الشيخ خليفة بن راشد

جـاللة المــلك الـداعـم األول لنــساء الوطــن
قرينة العاهل: تعيين المضحكي يؤكد حجم الثقة بالمرأة البحرينية

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  هنـــأت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفة، جواهر المضحكي بمناسبة 
صـــدور األمـــر الملكي الســـامي لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيينها رئيسًا 

لجامعة البحرين.
وأكدت سموها أن “األمر الملكي يأتي 
بمثابـــة تكليـــف رفيع المســـتوى يؤكد 

البحرينيـــة  للمـــرأة  الرفيعـــة  المكانـــة 
بجهودهـــا  واالعتـــزاز  الثقـــة  وحجـــم 
وقدرتهـــا علـــى اإلســـهام المؤثـــر فـــي 
مسيرة التنمية الشاملة تحت القيادة 
الرشـــيدة لعاهل البـــاد، الداعم األول 
لنساء الوطن والذي نستمد من رؤيته 
الرحبـــة والســـباقة العـــزم والحمـــاس 
لتقديـــم كل ما يلزم لتعظيم مكاســـب 

المرأة البحرينية واستدامة تقدمها”.
وأعربت صاحبة السمو الملكي قرينة 

العاهل عن فخر سموها بهذا التعيين، 
متمنية للمضحكي التوفيق والســـداد 
الجديـــدة  مســـؤولياتها  حمـــل  فـــي 
التـــي تأتي في ســـياق خبراتها الثرية 
وإنجازاتهـــا البـــارزة فـــي هـــذا المجال 
الحيـــوي، وبمـــا ســـيصب فـــي اتجـــاه 
المزيـــد مـــن التطويـــر لقطـــاع التعليم 
العالي في مملكة البحرين في ســـياق 
مـــا تصبو له الخطط الوطنية إلصاح 

التعليم وتجويد مخرجاته.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

تطلع لمزيد من التعاون مع الهيئة لخدمة وتمكين المرأة
قرينة العاهل تشيد باختيار عربية لتولي منصب مرموق بهيئة األمم المتحدة

هنَّأت قرينة العاهل رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة، سيما بّحوث بمناسبة تعيينها 
وكيلـــة لألميـــن العام لألمـــم المتحدة 
األمـــم  لهيئـــة  تنفيذيـــة  ومديـــرة 

المتحدة للمرأة.
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  وأعربـــت   
تمنيـــات  عـــن  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة 

ســـموها لبحـــوث بالتوفيق والســـداد 
المنصـــب  هـــذه  مســـؤوليات  لحمـــل 
الدولـــي المهـــم، وقالـــت ســـموها في 
برقيـــة تهنئة بعثت بهـــا لبحوث بهذه 
المناســـبة “يســـعدنا أن نشـــهد اختيار 
امـــرأة عربيـــة لتقود عمليـــات تمكين 
المـــرأة علـــى المســـتوى العالمي، وإنه 
مؤشـــر بالـــغ األهميـــة لمـــا تتمتـــع بـــه 
المـــرأة العربيـــة مـــن قـــدرة وكفـــاءة 

تجعلهـــا أهـــاً لمثـــل هذه المســـؤولية 
الكبيـــرة، لإلســـهام في صنـــع واتخاذ 
التـــي  السياســـات  ورســـم  القـــرار 

تستهدف االرتقاء بواقع المرأة”.
برقيتهـــا  فـــي  ســـموها  وأضافـــت   
“نفخر بشـــراكتنا المتواصلة مع هيئة 
األمـــم المتحـــدة للمـــرأة، التـــي نعمل 
مـــن جانبنا في مملكـــة البحرين على 
تفعيلهـــا وتوثيقهـــا من خـــال إطاق 

المشـــتركة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
وفـــي مقدمتها إطـــاق جائزة عالمية 

لتمكين المرأة لدورتين متتاليتين”.
 وأكـــدت ســـموها تطلعـــات المجلـــس 
األعلى للمرأة إلى المزيد من التعاون 
المتحـــدة لخدمـــة  مـــع هيئـــة األمـــم 
وتمكيـــن المـــرأة ومن منطلـــق التزام 
مملكة البحرين باألجندة الدولية في 

هذا الشأن.
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حقوق اإلنسان بين اإلنجاز 
البحريني واالستغالل العالمي

Û  إن أي نجــاح يرتبــط بالعمــل والســعي واإلرادة والتخطيــط المنّظــم والتفكير
الهــادف، كمــا أن تحقيقــه يكــون مبعًثــا لارتياح والســعادة ودافًعــا لمزيد من 

النجاحات.
Û  وال شك أن حجم العمل ومبلغ السعادة يزداد كلما عظم النجاح واتسع مداه

وتعــددت منافعــه وتخطــت آثــاره، وهــذا ما حــدث فــي النجاح الدبلوماســي 
المبهر واإلنجاز الحقوقي العالمي لمملكة البحرين في مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة، والذي تّوج بقرار المجلس بإنهاء تفويض محققيه في 
جرائــم الحــرب باليمــن، بعد أن تمكنــت مملكة البحرين بتحركاتها السياســية 
الواعيــة وعاقاتها الدبلوماســية المثمرة، وشــراكاتها اإلقليمية والدولية في 
كسب ثقة المجتمع األممي للتصويت بالرفض على هذا القرار بالمجلس في 

سابقة هي األولى في مسيرته.
Û  عندمــا يتــم تســييس أي ملــف لحقوق اإلنســان تصــل األمور إلى ســحق هذه

الحقوق، وهذا ما كان يحدث لألســف تحت مرأى وعيون العالم ســواء األمم 
المتحدة أو اإلعام أو الرأي العالمي في هذا الملف الذي يحمل عنواًنا سامًيا 
لكنه تحّول في اليمن إلى ســبب لســحق المجتمع اليمني وســلب حقوقه بعد 
أن تــم اســتغاله مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان لتحقيق أجنــدات لم تعد 
خفيــة لقــوى ودول إقليميــة وعالميــة أرادت أن تجعل من اليمــن بؤرة دائمة 
للتوتــر وعــدم اســتقرار المنطقــة، وأن تجعــل مــن ملــف اليمــن وقــوًدا تتــزّود 
بــه لتحقيــق غايــات أخــرى في ملفــات مختلفــة كالبرنامــج النــووي اإليراني، 
واســتنزاف قــدرات دول التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمن ووضع 
المعوقــات التــي تمنعــه مــن تحقيــق أهــداف الشــعب اليمنــي فــي االســتقرار 
والســام وإنقــاذه من اإلرهــاب الحوثي، وغيرها من الملفــات التي تبتعد عن 

الملف اليمني لكنها تحمل كل األضرار على الشعب اليمني الشقيق.
Û  الدبلوماســية البحرينية التي حملت على عاتقها هذه القضية بكل مســؤولية

وشــجاعة، وعملــت على إعادة تصحيــح األوضاع وفرض االلتــزام بالبوصلة 
الصحيحــة التــي مــن شــأنها إيصــال اليمــن لاســتقرار، فتمكنــت مــن إنهــاء 
واليــة ومهــام فريــق الخبــراء بعد أربع ســنوات كان فيها منحــاًزا لطرف دون 
آخــر، وســبًبا فــي جعل الحوثيين أمــًرا واقًعا في اليمن، وحريًصا على كســب 
ود وإضفــاء “شــرعية” علــى ميلشــيا إرهابيــة تابعــة لدولــة إيرانيــة وحاملــة 
لصواريخهــا الباليســتية وطائراتهــا المســيرة التــي تصوبهــا باتجــاه األهداف 
المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك فــي مخالفــة صريحــة لقرار 
مجلــس األمــن “2216” والصــادر فــي شــهر مايو لعــام 2015، والذي وصف ما 
حــدث فــي اليمــن باالنقاب يفرض عقوبات على الحوثييــن، فكانت النتيجة 
ـ المرجــوة مــن قبــل بعض القوى العالميةـ  هي إطالة أمد الصراع واســتفحال 

األزمة اليمنية.
Û  هنــا نطــرح مجموعــة مــن التســاؤالت عمن لــه المصلحة في مد زمــن الحرب

فــي اليمن وعرقلة عودة الشــرعية؟ وأســباب صمت المجتمــع الدولي وغض 
الطرف عن التمويل اإليراني لميلشيا الحوثي ومده بالصواريخ والطائرات؟ 
المراقبيــن  مــن  الواضحيــن  والتعاطــف  االنحيــاز  عــن  الســكوت  ومبــررات 
األممييــن للحوثييــن واعتبارهــم طرًفــا رئيســا فــي الحــل رغــم أن وجودهــم 

وأفعالهم وإرهابهم هو السبب الرئيس في األزمة باليمن ومآسي شعبه؟
Û  اســتقرار اليمــن مرفــوض فــي الوقــت الحالــي، واســتقرار المنطقــة لــم يحن“

بعد”، واضح أن هذا هو شعار وقناعة بعض القوى العظمى في هذه المرحلة، 
وواضــح أن المراقبيــن األممييــن المعنييــن في مجلس حقوق اإلنســان كانوا 

األداة األهم لهم لتحقيق مآربهم.
Û  لقــد باتــت الكثيــر مــن الجرائــم ترتكب، وأضحــت العديد من االنتهــاكات تقع

باسم حقوق اإلنسان، بفعل التناقض ما بين األفعال واألقوال من قبل بعض 
الدول العظمى، وإعاء األجندات الخاصة لهذه الدول فنقشت ثقوًبا سوداء 

في ثوب حقوق اإلنسان الذي يفترض ويجب أن يظل أبيَض ناصًعا.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 
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اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، بالقيادة 
 Brendon العقيـــد  امـــس،  العامـــة، 
Clark بمناســـبة توليـــه قيـــادة قـــوة 
 ،)CTF 150( المشـــتركة  الواجـــب 
بحضور رئيس هيئة األركان الفريق 

ورحـــب  النعيمـــي.  ذيـــاب  الركـــن 
القائـــد العـــام بقائـــد قـــوة الواجـــب 
الجديـــد   )CTF 150( المشـــتركة 
متمنًيا لـــه التوفيق في قيادة القوة 
المشـــتركة. كما تم استعراض مهام 
قـــوة الواجـــب المشـــتركة ودورهـــا 
فـــي تأميـــن المالحـــة البحريـــة في 

المنطقة.

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة، بالقيادة العامة صباح امس، الملحق العســـكري الفرنســـي 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم فـــي الريـــاض المقـــدم كليمون نويـــل، وذلك 

بمناسبة تعيينه، بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
ورحـــب القائـــد العام بالملحق العســـكري الفرنســـي الجديد، متمنًيـــا له دوام 
التوفيـــق والســـداد فـــي مهـــام عملـــه الجديـــدة، مشـــيًدا بعالقـــات الصداقـــة 

المتميزة التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة.

استعراض مهمات قوة الواجب المشتركة

عالقات صداقة متميزة مع فرنسا

وزير الداخلية: منح “الداخلية” جائزة العمل التطوعي محل اعتزازناالثالثاء 12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع األول 1443 - العدد 4746
نقدر جهود سمو الشيخ عيسى بن علي بتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، أمس، وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء الرئيـــس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة، حيث 
تسلم جائزة سموه للعمل التطوعي، تقديرا لدور وزارة 
الداخليـــة ومشـــاركتها الفاعلـــة في الصفـــوف األمامية 
لمواجهة جائحة كورونا. وبهذه المناســـبة، أعرب وزير 
الداخلية عن شـــكره وتقديره لســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفة، وما يقدمه من دعم واهتمام بمســـيرة 
العمـــل التطوعـــي فـــي مملكـــة البحرين، عبـــر مبادرات 

بنـــاءة مـــن شـــأنها تعزيز هـــذه الثقافـــة وجعلهـــا واقعا 
وممارسة داخل المجتمع البحريني.

كمـــا أكـــد اعتزازه بمنـــح وزارة الداخلية هـــذه الجائزة، 

تقديـــرا للجهـــود والخدمات األمنيـــة المقدمة في إطار 
فريق البحرين الوطني لمواجهة جائحة كورونا، معربا 

عن تمنياته للجميع بالتوفيق في خدمة الوطن.

المنامة -وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، بالقيادة العامة، امس، مستشار مجلس التنمية االقتصادية إيان ليندسي. 
ورحـــب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمستشـــار مجلـــس التنمية االقتصادية، 

مشيًدا بدور مجلس التنمية االقتصادية في دعم االقتصاد الوطني.

المشير يشيد بدور “التنمية االقتصادية” في دعم االقتصاد

تطوير التعاون والتنسيق األمني مع السعودية
استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، سفير 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة لدى 
مملكـــة البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل 

سعود.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير 
الســـعودي، مشـــيدا بالعالقـــات التاريخية 

واألخوية التي تجمع البلدين الشـــقيقين، 
والحـــرص المتبـــادل علـــى تطويـــر آفـــاق 
مســـتوى  مثمنـــا  المشـــترك،  التعـــاون 
التنسيق، خصوصا في المجاالت األمنية.
اللقـــاء، اســـتعراض العالقـــات  وتـــم فـــي 
الثنائيـــة المتميـــزة بيـــن البلديـــن، وبحث 
عدد من الموضوعات التي من شأنها دعم 

وتطوير التعاون الثنائي.

المنامة - وزارة الداخلية

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
يعزي

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
رئيس مجلس اأُلمناء

معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

 والدته

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

مواقف مشرفة للبرلمان العربي مع البحرين
استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
بالعســـومي، مثمنـــا دور البرلمـــان العربـــي 
وموقفـــه المشـــّرف مـــع مملكـــة البحريـــن 
ورفضـــه كل مـــا يمـــس أمنها واســـتقرارها 
في إطار التأكيد على نبذ كافة التدخالت 
اإلقليميـــة أو الدولية في الشـــأن الداخلي 

للـــدول العربية. كما أشـــاد وزيـــر الداخلية 
بـــدور البرلمـــان العربـــي في تطويـــر العمل 
العربي المشـــترك من خالل ما يطرحه من 
مبادرات، تسهم في تعزيز حقوق اإلنسان 

في العالم العربي.
وقد تم خالل اللقاء، بحث الســـبل الكفيلة 
بتعزيـــز التعـــاون والتنســـيق، انطالقـــا من 
الحرص المتبادل على تطوير آليات العمل 

العربي المشترك.

 المنامة - وزارة الداخلية



المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ترأست رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة أمـــس االجتماع الخامس والعشـــرين لـــوزراء الثقافة في 
دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربية، والـــذي أقيم عبر تقنية 
االتصال المرئي، بمشاركة وحضور الممثلين عن الشؤون الثقافية في 
دول المجلس. وفي مســـتهل كلمتها تقّدمت الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة بالشـــكر إلى األمين العـــام لمجلس التعاون نايف الحجرف 
وجميع اللجان المشرفة على تنظيم االجتماع، مؤكدة أهمية الثقافة 
خالل هذه المرحلة؛ كونها “تمنح األمل بوجود الغد األفضل”. وقالت 
“إن الثقافـــة هـــي صوت األوطـــان الذي يـــرّوج لمقوماتنـــا ومنجزات 
شـــعوبنا، ومن أجل تمكين هذا الصوت من الوصول إلى كافة أنحاء 
العالـــم، البـــد من التركيـــز على عدد مـــن المجاالت، كاالهتمـــام باللغة 
العربيـــة وتعزيـــز مكانتهـــا بين األجيـــال الصاعدة، العمـــل على تقوية 
الحضـــور الخليجـــي والعربي بشـــكل عام فـــي قائمة التـــراث العالمي 
لمنظمة اليونيســـكو من خالل تســـجيل المزيد من المواقع الطبيعية 
والثقافية على القائمة”، مشـــيرة إلى أهمية االعتناء بالتراث الثقافي 
غيـــر المـــادي الذي تمتلكـــه شـــعوب دول مجلس التعاون، واســـتثمار 
اليـــوم العالمـــي للفن اإلســـالمي، والذي أقرتـــه اليونيســـكو بناء على 
مقتـــرح مملكـــة البحريـــن، ليكـــون يومـــًا لمخاطبـــة العالـــم بلغـــة الفن 
واإلبداع واالبتكار. ودعت الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة جميع 
وزراء الثقافـــة فـــي دول مجلـــس التعاون إلى حضور تدشـــين كتاب 
التـــراث العالمي في الوطن العربي يوم 19 نوفمبر المقبل، وذلك في 

مقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

مي بنت محمد: الثقافة 
صوت يروج لمنجزات أوطاننا

local@albiladpress.com05

عوالي - بابكو

المنامة - بنا

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
نفـــط  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نصيـــف،  داود  )بابكـــو(  البحريـــن 
أمـــس بمكتبـــه فـــي مصنـــع التكريـــر 
ســـفير إسرائيل لدى مملكة البحرين 
إيتاي تجنر.  وفي مســـتهل الزيارة، 
أعـــرب نصيف عن ترحيبه بالســـفير 
اإلســـرائيلي، وتمنى له كل التوفيق 

والنجاح في مهام عمله. 
وخـــالل االجتمـــاع، بحـــث الجانبان 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــددًا 
االهتمام المشـــترك، والسبل الكفيلة 
بتطوير آفاق التعاون المشـــترك بين 
الجانبين. وشدد نصيف على التزام 

شركة بابكو بمؤازرة خطط وبرامج 
التنميـــة وفق التوجيهات الســـديدة 
للقيادة الرشـــيدة. ومن جانبه، أشاد 
السفير اإلسرائيلي بجهود بابكو في 
إثـــراء منظومة الصناعـــة، واالرتقاء 
فـــي  الحيـــوي  القطـــاع  بطموحـــات 
دعم مسيرة التنمية المستدامة في 

ربوع مملكة البحرين.

قامت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفـــة بزيارة إلـــى كليـــة البحرين 

الجامعيـــة، التقـــت خاللهـــا رئيـــس 
مجلـــس األمنـــاء الشـــيخ خالـــد بن 
محمـــد آل خليفـــة، والقائـــم بأعمال 
رئيس الكلية رشا هارون، وأعضاء 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.

نصيف يستقبل السفير اإلسرائيلي

أمين “التعليم العالي” تزور “البحرين الجامعية”
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(                            بآالف الدوالرات األمريكية

20212020األنشطة التشغيلية
)المعاد عرضه(

 )٥٤,٥00( )15,184(صافي الخسارة للفترة

تعديالت على:

الحصة من خسائر )أرباح( شركات زميلة و مشروع مشترك

 )9٤( 16   محسوبة بطريقة حقوق الملكية

 18,326  - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 11,016  )1,496(مخصصات الخسائر األتمانية )معكوسة( محتسبة

 681  4,050 اإلضمحالل على اإلستثمارات

 -  15,095 مخصصات أخرى

)أرباح( خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 21,963  )9,727(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )769( 20 خسارة )ربح( من بيع أستثمار

 2٤3  340 اإلستهالك 

 )1,٤96( 8 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 -  )794(أرباح أسهم

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )٤,630( )7,672(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )16,86٥( )5,822(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٥7  764    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 )1( - ذمم عقود وكالة مدينة

 20  747 ذمم مدينة

 3٥8  655 تمويل لشركات المشاريع 

 8,809  4,339 موجودات أخرى

 )1,18٤( 130 مستحقات الموظفين

 -    3,219 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 )7,01٤( 1,156 مطلوبات أخرى

 )20,٤٥0( )2,484(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 1,٤96  - أرباح أسهم مدفوعة

 2,8٥٤  - أرباح أسهم مستلمة

 1  2,130 المحصل من بيع استثمار

 ٤,3٥1  2,130 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 29,1٥6  346 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 )21,873( )38(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 7,283  308 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )96( 167 تعديالت تحويل العمالت األجنبية

 )8,912( 121 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 10,17٥  505 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

مخصصات اإلضمحالل )المحتسبة( المرجعة

 21  )1( - أرصدة وإيداعات لدى البنوك

 1,28٤  625 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وما في حكمه كما في

   بيان الوضع المالي الموحد

 1,28٤  625 أرصدة مع البنوك

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(                                                  بآالف الدوالرات األمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في 31 مارسللثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2021
مراجعة

2020 
معاد عرضها

 2021 
مراجــعة

2020 
معاد عرضها

اإليرادات
ايرادات الخدمات المصرفية 

 1,612  ٥23  -    61 اإلستثمارية - صافي

 769  )20( 36  1 )خسارة( ربح من بيع أستثمار

 608  -  81  - ايرادات التمويل

 1,٤96  79٤  282  269 أرباح أسهم

 2,821  1,993  39  539 إيجار وإيرادات أخرى

 7,306  3,290  ٤38  870 مجموع الدخل

أرباح )خسائر( أخرى

أرباح )خسائر( القيمة العادلة من 
استثمارات مدرجة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 )21,963( 9,727  )3,3٤1( - الخسارة - صافي

 870 )2,903(  13,017 )1٤,6٥7( 

المصروفات 

 2,٥٤6  2,٥3٥  8٥7  896 تكاليف الموظفين 

 127  2  32  1 مصاريف السفر و تطوير األعمال

 390  1,32٤  8٤  536 أتعاب قانونية ومهنية 

 3,311  3,238  1,060  1,049 تكاليف التمويل 

 2٤3  3٤0  80  146 اإلستهالك 

 3,297  3,097  1,106  932 مصروفات أخرى 

 9,91٤  10,٥36  3,219  3,560 مجموع المصروفات 

الربح )الخسارة( قبل مخصصات اإلضمحالل و 
حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

 )2٤,٥71( 2,٤81  )6,122( )2,690( ومشروع مشترك

 )18,326( )٤,0٥0( )3,89٥( )14(اإلضمحالل على اإلستثمارات

مخصصات الخسائر األتمانية 
 )11,016()13,٥99( ٤٤  )2,029()محتسبة( معكوسة

 )681( -  -    - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

حصة المجموعة من )خسارة( ربح شركات 
 9٤  )16( -  - زميلة ومشروع مشترك  - صافي

 )٥٤,٥00( )1٥,18٤( )9,973( )4,733(صافي الخسارة للفترة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في 31 مارس 2021)مراجعة(                                            بآالف الدوالرات األمريكية

معاد عرضهامراجــعة

31 مارس 
2021

30 يونيو 
2020

1 يوليو 
2019

الموجودات

 10,17٥  505  625 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 119,119  83,029  93,134 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة 
ومشروع مشترك 

   محتسبة بموجب طريقة 
 22,701  14,656  13,914 الحقوق

تمويل المرابحة للشركات 
 30,٤06  472  87 المستثمر فيها

 10,672  6,670  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 1,976  2,020  1,488 ذمم مدينة

 ٥,693  3,181  2,678 تمويل شركات المشاريع

 26,0٥3  8,909  4,853 موجودات أخرى

 -    3,831  3,187 الحق في استخدام الموجودات

 7,٤80  4,947  4,703 عقارات ومعدات 

 23٤,27٥  128,220  131,339 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 109,692  88,901  92,120 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 1,٤٤0  796  926 مستحقات الموظفين 

 -    3,894  3,316 التزامات عقد اإلجارة

 20,88٥  13,589  28,954 مطلوبات أخرى

 132,017  107,180  125,316 مجموع المطلوبات

الحقوق

 190,000  190,000  190,000 رأس المال

 ٥,8٥9  5,859  5,859 إحتياطي قانوني

احتياطي تحويل العمالت 
 )71( )167( -   األجنبية

 )93,٥30()174,652( )189,836(خسائر متراكمة

 102,2٥8  21,040  6,023 مجموع الحقوق

 23٤,27٥  128,220  131,339 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان 
الوضع المالي

حقوق أصحاب حسابات 
 1,887  1,118  1,212 االستثمار

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(                                                                                                                                                                                                                                                                                                بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 22,129  )173,٥63( )167( ٥,8٥9  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2020 ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )1,089( )1,089( -  -  - تأثير إعادة العرض

 21,040 )174,652( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2020 )المعاد عرضه(

 )1٥,18٤( )1٥,18٤( - - -صافي الخسارة للفترة
الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 167 -  167  -   -  من اإلستثمار في شركة زميلة

 6,023  )189,836( -    5,859  190,000 الرصيد في 31 مارس 2021

 102,٤86  )93,302( )71( ٥,8٥9  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2019 ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(
 )228( )228(---تأثير إعادة العرض

 102,2٥8  )93,٥30( )71( ٥,8٥9  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2019 )المعاد عرضه(

 )٥٤,٥00( )٥٤,٥00(---صافي الخسارة للفترة )المعاد عرضه(

الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 )96( -  )96( -  - من اإلستثمار في شركة زميلة

 47,662  )148,030( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 31 مارس 2020 )المعاد عرضه(

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل 
ارنست و يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 29 

سبتمبر 2021 

مالحظة: تمت مراجعة هذه البيانات المرحلية الموجزة المالية من قبل شركة قبل أرنست و يونج التي أبدت رأيًا مخالفًا للمراجعة بسبب بعض األمور التي تم تحديدها أثناء مراجعتها والتي تشير وفقًا لتقديرهم أن افتراض االستمرارية المستخدم في إعداد البيانات المالية المرحلية 
الموجزة الموحدة ليس مالئم. ويمكن االطالع على رأيهم التفصيلي حول المراجعة مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على موقع البنك على اإلنترنت

عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد جمعان
عضو مجلس إدارة

كما في 31 مارس 2021

البيانات المالية المرحلية الموحدة

“األشغال”: تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شارع النخيل
“الــشــرقــيــة” عــلــى  ديــنــار  ــف  ألـ  400 بقيمة  ــروع  ــش ــم ال تــرســيــة 

وصيانـــة  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني سيد بدر علوي بأن 
الوزارة تعمل على تنفيذ أعمال المرحلة 
الثانية من مشـــروع إعادة تأهيل شـــارع 
وذكـــر  الشـــمالية.  بالمحافظـــة  النخيـــل 
أن شـــارع النخيل يعتبر شـــريانا رئيسيا 
يربـــط قـــرى شـــمال البحريـــن، عـــدا عن 
كونـــه ذا أهميـــة تاريخيـــة والـــذي يعتبر 
أقـــدم الطـــرق في المملكـــة، الفًتا إلى أن 
الشـــارع يتميـــز بمحاذاتـــه أكثـــر مناطق 
وأضـــاف  بالمـــزارع.  كثافـــة  البحريـــن 
مديـــر إدارة مشـــاريع وصيانة الطرق أن 

أعمـــال المشـــروع تشـــتمل علـــى تعديل 
األرصفـــة وأغطيـــة فتحـــات الخدمـــات 
إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة  المتبقـــي،  للجـــزء 
وتركيب األرصفة في بعض التقاطعات، 

اســـتبدال األجزاء المتضررة من حواجز 
المشـــاة، وإزالة طبقة األســـفلت الحالية 
للجـــزء المتبقـــي الممتد مـــن دوار كرانة 
الداخلـــي إلـــى شـــارع الشـــيخ خليفة بن 

سلمان شـــرقا. وكانت الوزارة قد انتهت 
فـــي وقـــت ســـابق من رصـــف نحـــو 4.9 
كيلومتـــر، كمـــا اشـــتمل المشـــروع علـــى 
إعادة رصف شـــارع النخيل من تقاطعه 
مع شارع 36 بمنطقة الدراز إلى تقاطعه 
وتحســـين  خليفـــة  الشـــيخ  شـــارع  مـــع 
مســـتوى اإلنـــارة، وضـــع قنـــوات أرضية 
لتجنـــب  الخدمـــات  مـــن  الســـتخدامها 
قطع األســـفلت مســـتقبالً، باإلضافة إلى 
إنشـــاء مرتفعات تخفيف السرعة. يذكر 
أنـــه تمت ترســـية المشـــروع من مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات بقيمـــة بلغـــت 
407.000 دينـــار على الشـــركة الشـــرقية 

إلنتاج اإلسفلت والخرسانة.

المنامة - وزارة األشغال

سـوق الهنـد الصغيـرة تعـود إلـى المنامـة
انطالق فعاليات االحتفاء بيوبيل العالقات اليوم بباب البحرين

يشهد باب البحرين اليوم الثالثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 انطالقة 
فعاليـــات االحتفـــاء باليوبيـــل الذهبـــي للعالقـــات الدبلوماســـية بيـــن 
مملكة البحرين وجمهورية الهند، في تمام الساعة 6:00 مساًء، حيث 
تنظـــم هيئـــة البحرين للثقافة واألثار برنامًجـــا ثقافًيا يمتد على مدار 
أســـبوع كامـــل بالتعاون مع الســـفارة الهندية لـــدى البحرين ويتضمن 
أنشـــطة تتنوع ما بين السوق والعروض الموسيقية المباشرة وورش 

العمل والمحاضرات.
 وتعـــود ســـوق الهنـــد الصغيـــرة مـــن جديـــد إلـــى المنامة بالقـــرب من 
بـــاب البحريـــن، حيث تقـــام يومًيـــا حتـــى 19 أكتوبر الجـــاري ما بين 
6:00 و9:00 مســـاًء. وتســـاهم فـــي الســـوق الجاليـــة الهنديـــة وتقدم 
خاللها أنشـــطة متنوعة، حيث تباع فيها مختلـــف المنتجات الهندية 
والبحرينيـــة وتقـــدم فيهـــا األطعمـــة التقليديـــة والحـــرف اليدويـــة 
والعروض الثقافية لفنانين بحرينيين وهنود، لتعكس متانة الروابط 
الثقافيـــة مـــا بين مختلف فئات المجتمع في المملكة، وتشـــكل موقع 
جذب للزوار والســـكان المحليين على حد سواء، كما ويتضمن سوق 
الهنـــد الصغيـــرة متجر “صنع فـــي البحرين”.  ومن بـــاب البحرين إلى 
الصالة الثقافية، التي تستضيف يوم غد الثالثاء حفاًل للفنان الهندي 
جايوانت نايدو في تمام الساعة 8:00 مساًء، ويأتي هذا الحفل ضمن 
مهرجـــان البحرين الدولي للموســـيقى في نســـخته الثالثين. وخالل 
الحفـــل يقـــدم الفنـــان جايوانـــت برفقة مجموعـــة من الموســـيقيين، 
الموسيقى الهندية الكالسيكية لشمال الهند على غيتار هاواي، وهي 
اآللة الموسيقية التي بدأ بتعلمها حين كان يبلغ من العمر 8 سنوات. 

ويقام الحفل على مدار يومي 12 و13 أكتوبر 2021.
 وإضافة إلى ذلك، يســـتضيف متحـــف البحرين الوطني محاضرتين 
حـــول العالقـــات مـــا بيـــن البحريـــن والهنـــد، األولـــى يـــوم 13 أكتوبر 
الجاري في تمام الســـاعة 7:00 مســـاًء ويقدمها المتحدث بوب ثاكير 
ويتناول فيهـــا العالقات التجارية بين البحرين والهند خالل القرنين 
الماضيين. أما الثانية فســـتقام يوم 17 أكتوبر الجاري الســـاعة 7:00 
مســـاًء ويقدمهـــا يوســـف صـــالح الدين عـــن العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين خصوًصا خالل السنوات الخمس الماضية.
وحرًصـــا علـــى ســـالمة الجمهـــور واتباًعـــا لإلجـــراءات االحترازيـــة 
والوقائيـــة للحد من تفشـــي فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، فإن هيئة 
الثقافـــة تنوه أن حضور الفعاليـــات الداخلية يقتصر على المتطعمين 
والمتعافيـــن الحاصليـــن على الدرع األخضر، فيمـــا يمكن للمتطعمين 
وغير المتطعمين حضور الفعاليات الخارجية ضمن األعداد المسموح 

بها والتي تحددها الهيئة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار



المنامة -وزارة الداخلية

في إطـــار الجهـــود التـــي تقوم 
بهـــا قيـــادة خفر الســـواحل في 
المتعلقة  للمخالفـــات  التصـــدي 
المستخدمة  واألدوات  بالصيد 
فيـــه، تمكنت الدوريـــات البرية 
مـــن ضبـــط 300 كيلوجرام من 
الطـــازج علـــى متـــن  الروبيـــان 
عســـكر،  ســـاحل  فـــي  قاربيـــن 
بواســـطة  صيـــده  تـــم  والـــذي 

شـــباك الجـــر القاعيـــة “الكراف” 
اســـتناًدا  اســـتخدامها  الممنوع 
للقـــرار الوزاري رقم 205 لســـنة 

2018 الصادر في هذا الشأن.
وأشـــارت قيادة خفر السواحل 
إلى أنه جـــار اتخاذ اإلجراءات 
تمهيـــًدا  الالزمـــة،  القانونيـــة 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة 

العامة.

ضبط 300 كيلوجرام من 
الروبيان لصيده بطريقة مخالفة

local@albiladpress.com 06

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، بمكتبه 
فـــي مقـــر الـــوزارة أمس، وفـــًدا من 
موظفي مجلسي النواب والشيوخ 
األميركيـــة؛  المتحـــدة  بالواليـــات 
التـــي  الرســـمية  الزيـــارة  بمناســـبة 

يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
بالوفـــد  العـــدل  وزيـــر  ورحـــب 

األمريكي، مشيدًا بمستوى عالقات 
الصداقة الوطيـــدة التي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الصديقين، وما 
تشـــهده من تطـــور وتقدم مســـتمر 

في سائر المجاالت.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
التعاون القائم في المجالين العدلي 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والقانونـــي 

والواليات المتحدة األمريكية.

وزير العدل يستعرض التعاون 
العدلي والقانوني مع أميركا

المنامة - بنا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلس 
النـــواب محمد السيســـي البوعينين 
أن “تحقيـــق وزارة الداخليـــة ممثلة 
بإدارة مكافحـــة المخدرات باإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية، 
بالمركز الثاني عن فئة أفضل تعاون 
مجـــال  فـــي  معلوماتـــي  عملياتـــي 
األمانـــة  مـــن  المخـــدرات  مكافحـــة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 
العـــرب للعـــام الرابـــع علـــى التوالي، 
إنجـــاز دولي جديد يضـــاف لرصيد 
المملكـــة ويؤكـــد مكانتهـــا اإلقليمية 
“اإلنجـــاز  أن  وأضـــاف  والدوليـــة”. 
الخطـــط  يعكـــس  المهـــم  األمنـــي 
والمنهجيـــة المدروســـة التي تســـير 
عليها الوزارة انطالقا من توجيهات 
وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
ومتابعة ســـعادة رئيس األمن العام 
لتحقيـــق  الحســـن،  طـــارق  الفريـــق 
األهداف االســـتراتيجية التي تعمل 

عليهـــا الـــوزارة في ســـبيل مكافحة 
السيســـي  وأشـــار  المخـــدرات”. 
البوعينين إلـــى أن “الجهود الكبيرة 
المبذولـــة مـــن وزارة الداخلية على 
جميع المستويات المحلية والعربية 
واإلقليمية والدولية، ارتقت بالعمل 
األمنـــي وعززت من مكانـــة المملكة 
إقليميـــا وعالميـــا مـــن خـــالل نيلهـــا 
العديـــد مـــن الجوائـــز المختلفة في 
المجـــاالت كافة، األمـــر الذي يعكس 
جهوزيـــة ومتانـــة وكفـــاءة الـــوزارة 
ناهيك عن قدرة الوزارة على العمل 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وتحقيـــق 
أعلى المراكز وحصد أعرق الجوائز 
العربية والعالمية”، معبرا عن عظيم 
الجهـــود  بتلـــك  وامتنانـــه  تقديـــره 
التـــي يبذلهـــا جميـــع العامليـــن فـــي 
الـــوزارة مـــن ضبـــاط وضبـــاط صف 
وأفـــراد وعامليـــن من أجـــل تحقيق 
األمن واالســـتقرار واالرتقاء بالعمل 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  الحكومـــي 

المصالح الُعليا للوطن.

السيسي: اإلنجاز يعكس المنهجية المدروسة لـ “الداخلية”

“اإلسكان”: خطة لتطبيق آليات الذكاء االصطناعي في الخدمات اإللكترونية
الحكومـــي العمـــل  برنامـــج  وأهـــداف  القيـــادة  رؤى  مـــع  تماشـــيا 

للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
والخدمـــات اإلســـكانية خالـــد الحيدان أن 
المنظومة اإلســـكانية اإللكترونية ساهمت 
في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، 
اســـتقبلت  “اإلســـكان”  أن  إلـــى  أشـــار  إذ 
العديد من الطلبات اإلسكانية منذ تدشين 
منصتهـــا  علـــى  الرقميـــة  خدماتهـــا  آخـــر 
اإللكترونية وتطبيـــق األجهزة الذكية في 
فبراير الماضي مـــن العام الجاري، وهو ما 
يمثـــل العمل الدؤوب الذي تنتهجه الخطة 
اإلســـكانية التي تتماشـــى مع رؤى القيادة 
الحكومـــة  برنامـــج  وأهـــداف  الرشـــيدة 
الراميـــة لتطوير منظومة العمل الحكومي 
الشـــامل، ال ســـيما علـــى صعيد االســـتثمار 
التكنولوجـــي والرقمـــي. وأوضـــح الوكيل 
المتزايـــد  المراجعيـــن  عـــدد  أن  المســـاعد 
على الخدمات اإللكترونية يعكس سهولة 
والخدمـــات  الطلبـــات  تقديـــم  إجـــراءات 
الخدمـــات  جـــودة  ويعكـــس  الحكوميـــة، 

اإللكترونية المقدمة للمواطنين، إذ جاءت 
الطلبات اإلســـكانية عبر قنواتها االتصالية 
الحكومـــة  بوابـــة  خـــالل  مـــن  الرقميـــة 

اإللكترونية أو تطبيق الهاتف.
المنظومـــة  هـــذه  أن  الحيـــدان  بّيـــن  كمـــا 
اإللكترونيـــة قد جاءت في إطـــار االلتزام 
التـــي  الحكومـــة  توجهـــات  بتحقيـــق 
أكـــدت أهميـــة تحقيـــق التحـــول الرقمـــي 
وتوظيـــف التقنيـــات الحديثـــة في شـــتى 
المجـــاالت، وذلك مـــن أجل االرتقـــاء بكل 
ما يقدم للمواطنيـــن من خدمات وأنظمة، 
وبمـــا يســـهم فـــي دعـــم وتحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة. وتســـريع للخدمـــات 
التـــي تقدمهـــا هـــذه الجهـــات للمواطنيـــن 

والمقيمين.
اإلســـكانية  الخدمـــات  أن  وأضـــاف 
اإللكترونية تأتي تماشـــًيا أيًضا مع اإلطار 
الموحـــد للبرامـــج الحكوميـــة، فيما يتعلق 
بهـــدف  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  بتطويـــر 
المراجعيـــن،  علـــى  اإلجـــراءات  تســـهيل 

خصوصـــا في ظل حجم المعامالت الكبير 
الذي تعالجه الوزارة ســـنوًيا، والتي سيتم 
التعامـــل معها عبـــر القنـــوات اإللكترونية، 
مشـــيًرا إلـــى أن الوزارة قد بـــدأت بتطوير 
تقنيات بوضع خطة لتطبيق آليات الذكاء 
االصطناعـــي فـــي الخدمـــات اإللكترونيـــة 

للمرحلة المقبلة.
وفـــي شـــأن قاعـــدة البيانـــات اإلســـكانية 

قاعـــدة  إن  الحيـــدان  قـــال  اإللكترونيـــة 
البيانـــات مرتبطـــة بمختلـــف الجهـــات من 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يوفر 
بيانات محدثة ودقيقة بصورة مســـتمرة، 
ويســـهم فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة والوقـــت 
المخصـــص الســـتكمال إنجـــاز المعامـــالت 

اإلسكانية وتدقيقها بشكل أسرع. 
يذكـــر أن الخدمـــات التي تقدمهـــا الوزارة 
عبـــر منصتها اإللكترونية وبوابة الحكومة 
اإللكترونية وتطبيق الهاتف النقال تشمل 
جميـــع الخدمات المقدمة من الوزارة مثل 
تقديـــم طلـــب جديـــد، وتحديـــث الطلبات 
القائمـــة، إلـــى جانـــب خدمـــة تقديم طلب 
الصيانة وغيرهـــا كما يحتوي الموقع على 
معلومـــات شـــاملة حـــول برنامـــج “مزايـــا” 
بما فيهـــا الممولين والمطوريـــن العقاريين 
وطـــرق االســـتفادة وشـــروط االســـتحقاق 
الخدمـــات  إلـــى  إضافـــة  البرنامـــج،  لهـــذا 
الجديدة مثل خدمة حق التصرف وإقرار 

أفراد األسرة وغيرها.

المنامة - وزارة اإلسكان

خالد الحيدان

البحرين تحتل مرتبة عالية في مسح الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدةالثالثاء 12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع األول 1443 - العدد 4746
“اإلنمائي”: المنطقة العربية تساعد في االستفادة من التحضر المستدام

 أكـــد األميـــن العـــام المســـاعد والمديـــر 
المســـاعد ومدير مكتب دعم السياسات 
والبرامـــج فـــي برنامـــج األمـــم المتحدة 
اإلنمائي هاو لينغ شـــاو أن قمة البحرين 
نســـختها  فـــي   2021 الذكيـــة  للمـــدن 
الخامســـة تعتبـــر منتـــدى عالمًيا لحشـــد 
المعرفة وتســـليط الضـــوء على الحلول 
اليـــوم  للمـــدن،  والمســـتدامة  الذكيـــة 
ومســـتقبال، األمـــر الـــذي يوضـــح الدعم 
الكبيـــر مـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
لخطـــة التنمية المســـتدامة لعام 2030، 
وقـــال “تحتـــل مملكـــة البحريـــن مرتبـــة 
عالية في مســـح الحكومـــة اإللكترونية 
لألمم المتحدة، وتعتبر المنطقة العربية 
واحـــدة مـــن أكثـــر المناطـــق الحضريـــة 
فـــي العالـــم والتي يمكن أن تســـاعد في 
االســـتفادة من التحضر المستدام كقوة 
تحويليـــة لالنتعـــاش األخضر، كمـــا أنها 

تتبنى التقنيات الرقمية سريعا”.
 وأضـــاف هاو لينغ خالل كلمته في قمة 
البحرين للمدن الذكية 2021 “فخورون 
جـــًدا بأن نكون شـــريًكا معرفًيا لحكومة 
وزارة  خـــالل  مـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، لتنظيـــم هـــذه القمـــة الهامة، 
ونتطلـــع إلـــى تعـــاون أوثـــق مـــن خـــالل 
مكتب برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي 

فـــي البحرين”، مشـــيًرا إلـــى أن أكثر من 
نصـــف ســـكان العالـــم سيعيشـــون فـــي 
المـــدن بحلـــول عـــام 2050 أي بمعـــدل 
وتعتبـــر  العالـــم،  ســـكان  مـــن   %  70
المـــدن مســـؤولة عن حوالـــي 80 % من 
اســـتهالك الطاقـــة، ومـــا ال يقـــل عـــن 70 
% مـــن انبعاثـــات الكربون، فـــي الوقت 
نفســـه، تولد المدن أيًضـــا حوالي 80 % 
مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي العالمي 

وتعرف باسم مراكز االبتكار”.
 وأوضـــح أن المنتـــدى الحضري العالمي 

الحـــادي عشـــر الذي ســـيعقد فـــي يونيو 
كاتوفيتشـــي،  مدينـــة  فـــي   2022
البولنديـــة يمثـــل فرصـــة حاســـمة لدفع 
كورونـــا  جائحـــة  مـــن  التعافـــي  عجلـــة 
على المســـتوى المحلي.  وأضاف “بينما 
تتعافـــى المـــدن مـــن الوبـــاء، أقتـــرح أن 
نضع في اعتبارنا ثالثة محاور رئيســـية 
لعملنا المستقبلي، األول يجب أن يكون 
الحـــد مـــن التفاوتـــات الحضريـــة حجـــر 
الزاويـــة فـــي جهودنا من أجـــل التعافي 
بشكل أفضل، والثاني العمل على تعزيز 

قـــدرات وتمويـــل الحكومـــات المحليـــة 
دفـــع  والثالـــث  والتعافـــي،  لالســـتجابة 
البلـــدان للتحـــرك نحـــو خيـــارات البنيـــة 
التحتية الخضراء والمستدامة، بما في 

ذلك الحلول القائمة على الطبيعة”.
األمـــم  برنامـــج  أن  لينـــغ  هـــاو  وبيـــن   
دولـــة   120 يدعـــم  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
وطنيـــًا  المحـــددة  مســـاهماتها  لتعزيـــز 
بموجـــب اتفاقيـــة باريـــس فـــي العديـــد 
مـــن البلدان، وأن المدن أصبحت بالفعل 
شريكة في تحديد الحلول لبناء المرونة 
الحضرية للتكيف مع تغير المناخ، وقال 
“نؤمـــن بالعمـــل مع الشـــركاء للمســـاعدة 
فـــي بناء القدرات لجهـــود المدن الذكية 
التـــي تســـتجيب لســـياقهم، فنحن جزء 
مـــن لجنة النطاق العريض التي تســـاعد 
علـــى تعميق فهم التقنيات الجديدة من 
أجل التنمية؛ وسنســـهل تبـــادل المعرفة 
وندعم بناء القدرات المحلية من خالل 

شبكة City2City الخاصة بنا”.
 يذكـــر أن قمـــة البحريـــن للمـــدن الذكية 
2021 تقـــام بمشـــاركة مـــا يقـــارب مـــن 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  ممثـــالً   250
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص المعنيـــة 
المســـتدامة  الذكيـــة  المـــدن  بتحويـــل 
إلـــى  باإلضافـــة  ملمـــوس،  واقـــع  إلـــى 
مشـــاركة أكثر من 15 جهة في المعرض 
المصاحـــب للقمـــة مـــن القطاعيـــن العام 

والخاص.

المنامة - بنا

نصف سكان 
العالم سيعيشون 
في المدن بحلول 

العام 2050

تولد المدن حوالي 
80 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
العالمي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أعـــرب رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان، علي الدرازي عن 
بالغ التقدير واالعتزاز بالتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية لمواصلة الجهود 
الوطنيـــة لالرتقاء بمنظومة حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحرين، من 
خـــالل البـــدء فـــي وضـــع اآلليـــات 
التنفيذية والُبنـــى التحتية الالزمة 
والســـجون  اإلصـــالح  لمراكـــز 
المفتوحـــة وفـــق ضوابـــط محددة، 
لضمـــان إعـــادة دمـــج المســـتفيدين 
مجتمعهـــم  فـــي  البرنامـــج  مـــن 
وتعزيز الترابط األســـري والنســـيج 
المجتمعي. وأشـــار الدرازي إلى أن 
مملكـــة البحريـــن من أوائـــل الدول 
العربية التي طبقـــت نظام العقوبة 
البديلـــة، وهـــو نظـــام يتماشـــى مـــع 
المعاييـــر الدولية لحقوق اإلنســـان، 
والبروتوكـــوالت الـــواردة في العهد 
الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية 
والسياســـية فيمـــا يتعلـــق بمعاملـــة 
حريتهـــم  المســـلوبة  األشـــخاص 
كرامـــة  واحتـــرام  إنســـاني  بشـــكل 
اإلنســـان، فضال عـــن األثر اإليجابي 
تأهيـــل  فـــي  البديلـــة  للعقوبـــة 
المحكوم عليهـــم، وإعادة إدماجهم 
بالمجتمـــع. وأّكد الدرازي أن انتهاج 
المملكة للســـجون المفتوحة، فضاًل 
عـــن كونهـــا نقلة نوعية فـــي النظام 
التشـــريعية  والمنظومـــة  العدلـــي 

المتعلقـــة باإلصالح والتأهيل، فهي 
تعكـــس اإلرادة السياســـية الجـــادة 
والصادقة لتطوير األنظمة العقابية 
بمـــا يتوافق مع المـــدارس الحديثة 
وبمـــا يحّقق االســـتقرار االجتماعي 

والنفسي لذوي المحكوم عليهم.
ودعـــا رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
اإلســـراع  إلـــى  اإلنســـان  لحقـــوق 
فـــي تحقيـــق التوجيهـــات الملكيـــة 
الســـامية لوضع اآلليـــات التنفيذية 
والُبنـــى التحتيـــة الالزمـــة لتطبيق 
العقوبـــات البديلة لتشـــمل شـــرائح 
أكبر من المحكومين، داعيا في ذات 
الوقـــت كافـــة القطاعـــات الخاصـــة 
ومؤسســـات  والهيئـــات  واألهليـــة 
المجتمع المدني للتوجه بقبول من 
تنطبـــق عليهم العقوبـــات والتدابير 
البديلة لإلسهام الفعال في نجاحها 
الغـــرض  لتحقيـــق  وتوســـعتها، 

الجوهري منها.

الدرازي: البحرين من أوائل الدول 
العربية في تطبيق العقوبات البديلة

علي الدرازي

محافظ الشمالية يشيد بمضامين كلمة جاللة الملك
رفـــع محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية علـــي 
العصفـــور باســـم أهالي المحافظة أســـمى 
آيات الشـــكر والعرفان إلى المقام السامي 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، علـــى المضاميـــن 
والدالالت للكلمة السامية لجاللته بمناسبة 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب. وأشـــار المحافـــظ العصفور إلى 
الوطنيـــة  والـــدالالت  المضاميـــن  أهميـــة 
للكلمة الملكية السامية التي تمثل خارطة 
طريـــق للعمل في المرحلة المقبلة، وتدعم 
الحركة اإلصالحية المباركة، وهو ما يؤكد 
دعـــم المحافظـــة الشـــمالية لبرنامـــج عمل 
الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المحافـــظ  تـــرؤس  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
االجتماع التشـــاوري األسبوعي للمديرين 

والمسؤولين بالمحافظة.
مـــن  العديـــد  االجتمـــاع  بحـــث  وقـــد 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
الوطنيـــة  الحملـــة  األعمـــال ومنهـــا دعـــم 
للتطعيـــم لتســـطيح مؤشـــرات اإلصابـــة، 
واإلقبـــال علـــى الجرعة المنشـــطة ألهالي 
المعاييـــر  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  المحافظـــة، 
المعلنـــة من قبـــل الفريق الوطنـــي الطبي 

البحريني.
وبحث االجتمـــاع التعاون والتنســـيق مع 
اإلدارة العامـــة للمـــرور، ووزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
لوضع الخطط والبرامـــج لتنظيم الحركة 
المرورية في شوارع المحافظة الشمالية.

وتابع االجتمـــاع تبني المبادرات والنتائج 
بشـــأن الزيـــارات الميدانيـــة التـــي قامـــت 
بهـــا المحافظـــة مؤخـــًرا لمركـــز ريـــادات، 

ومركـــز عالي الصحـــي، والجامعة العربية 
المفتوحة، ومجمـــع الرملي العتماد عالي 

مدينة صحية.

المنامة - وزارة الداخلية

اليوم الثالثاء

خارطة طريق للعمل 
في المرحلة المقبلة



الشمالي  البلدي  المجلس  رئيس  بحث 
المجلس  وأعـــضـــاء  الــكــوهــجــي  احــمــد 
ــخــدمــيــة في  ــع الـــجـــهـــات ال الـــبـــلـــدي مـ
شرطة المجتمع واإلدارة العامة للمرور 
المستقبلية  الخطط  األشغال  وشــؤون 

لحركة المرور بمحيط المدارس.
 جاء ذلك في االجتماع المشترك الذي 
مع  الــشــمــالــي  الــبــلــدي  المجلس  نظمه 
الجهات المسؤولة وذات العالقة لبحث 
آلية تنظيم حركة المرور وحل مشكلة 
المحافظة  مــــدارس  ــرب  قـ االزدحــــــام 

الشمالية.
ضمن  تصب  التي  الحلول  بحث  وتــم 

المصلحة العامة مع بدء العام الدراسي 
خصوصا   ،2021 سبتمبر  في  الجديد 
التعليمية  المؤسسات  مــن  الكثير  ان 
ــدارس  ــ ــمـ ــ كــــالــــمــــدارس الـــخـــاصـــة والـ
والتي  الخاصة  والجامعات  الحكومية 
عـــادت لــلــحــضــور الــتــدريــجــي لــلــكــوادر 
اإلداريــــــة واإلشـــراقـــيـــة والــطــلــبــة بعد 

انحسار ضرر ومضاعفات الجائحة.
وبـــحـــث الـــمـــشـــاركـــون فـــي االجــتــمــاع 
إجــــــــراءات الـــســـالمـــة الـــمـــروريـــة في 
ــدارس فــــي الــمــحــافــظــة  ــ ــمـ ــ مــحــيــط الـ
الشمالية والحد من الحوادث المرورية 
للمركبات  الــخــاطــئ  الـــوقـــوف  بــســبــب 
مــرور  عملية  وتنظيم  الــمــدارس  قــرب 

ووقوف المركبات والحافالت الخاصة 
السالمة  لمعايير  وفقًا  المدارس  قرب 
المرورية والحد من ازدحام السيارات 
والـــحـــافـــالت قـــرب الـــمـــدارس ووضـــع 
الداخلية  الــطــرق  فــي  حــلــول جــذريــة 

القريبة من المنازل.
تــوصــيــة تضمنت  الــمــجــتــمــعــون  ــع  ورفــ
العمل إشراك طاقم التعليم واإلدارة في 
المركبات وصعود  عملية تنظيم حركة 
الطلبة في المركبات والحافالت، وطرح 
برامج توعوية لجميع الجهات المعنية 
بما فيها الطلبة وأولياء األمور، وتنظيم 
ــشــاحــنــات وضــبــط مــرورهــم  حــركــة ال
فــي الــمــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــمــدارس 

من  للحد  الكفيلة  اإلجـــراءات  واتــخــاذ 
التجاوزات بالتنسيق مع جميع الجهات 
االجتماعي  الجانب  وإشـــراك  المعنية، 
في التعاون للحفاظ على سالمة الطلبة 
وضــرورة  العام  النظام  على  والحفاظ 
التربية  وزارة  مــع  الموضوع  مناقشة 
والــتــعــلــيــم ضــمــن اشـــتـــراطـــات بــرامــج 
التخطيط  إدارة  مع  والتنسيق  الجودة 
مستقبلية  خــطــط  لـــوضـــع  الــعــمــرانــي 
ــام  االزدحــ مشكلة  وتــفــادي  لــلــمــدارس 
التربية  وزارة  مع  والتنسيق  المروري، 
والتعليم لوضع كاميرات أمنية لتفادي 
ــات  ــامـ ــاالزدحـ ــمــشــكــالت الـــخـــاصـــة بـ ال

والمخالفات المرورية.

أكــد رئيــس مجلــس بلــدي المنطقــة الجنوبيــة بدر التميمــي أهمية اســتعادة المجالس البلديــة اســتقالليتها، وإخراجها من تحــت مظلة الوزير 
المختــص بشــؤون البلديــات، وإلحــاق تبعيتهــا بالوزيــر المختــص بشــؤون مجلســي الشــورى والنواب، بمــا يعيــن المجالس علــى أداء أدوارها 
الخدمية والرقابية بشكل أفضل. ولفت في حواره مع “البالد” إلى أن المحافظة الجنوبية ال تعاني من وجود مشروعات معلقة، وأنها تشهد 

مجموعة واسعة من المشروعات التي ترفع من جاذبيتها السياحية والترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار. وفيما يلي نص الحوار:

ما الذي ينتظر المحافظة الجنوبية من مشروعات  «
في الدور الحالي من الفصل التشريعي الخامس؟

ــدور الــرابــع واألخــيــر عــادة ما يكون دور حصاد،  ال
الحيوية  الخدمية  المشروعات  من  العديد  وهناك 
التي من المؤمل أن تشهدها المحافظة في مختلف 

القطاعات.
مع  لتزامنه  محظوظًا  يكن  لــم  الــحــالــي  المجلس 
تبعات  من  خلفته  ومــا   19 كوفيد  كورونا  جائحة 
المشروعات، وتوجيه  العديد من  إلى تأجيل  أدت 
ــرف الــصــحــي  ــظـ الـــمـــوازنـــات لــصــالــح مــواجــهــة الـ

االســـتـــثـــنـــائـــي، ولـــكـــن 
ــإن  ــع ذلـــــــــك، فــ ــ ــ م

لم  ــمــجــلــس  ال
ــف  ــوقــ ــ ــت ــ ي

عــــــــــن 

اقتراح المشروعات ورفع المقترحات.
ويتطلب  ميداني  عمل  هو  بطبيعته  البلدي  العمل 
الميزانية  شح  كان  ولذلك  كبيرة،  موازنات  توفير 
القائم  الصحي  الــظــرف  مواجهة  نحو  وتوجيهها 
سببًا رئيسًا في تأجيل تنفيذ المشروعات المقررة.

للمجلس أيضا دوره الرقابي والذي ال يتطلب  «
توفير موازنات، كيف مارس المجلس دوره في 

هذا الجانب في الفترة الماضية؟

عــمــد الــمــجــلــس إلـــى تــوجــيــه الــعــديــد مــن األسئلة 
لمختلف الجهات ذات العالقة بالقطاع الخدماتي، 
واسعة  مجموعة  الرقابة  مهام  شملت  حيث 
من المرافق والممتلكات كالمستشفيات 
ــادة  ــ ــب ــعــ ــ ال ودور  والــــــــمــــــــدارس 

واألسواق وغيرها.
في  جهده  العمل  كثف  كما 
الطلبات  ودراســـة  مناقشة 
ــة بـــتـــصـــنـــيـــف  ــقــ ــ ــل ــعــ ــ ــت ــمــ ــ ال

العقارات.
كيف تقيم مدى تجاوب وزير  «

البلديات مع مقترحات وتوصيات المجلس؟

المجالس  مــع  مــتــعــاون  شخص  الــوزيــر 
أن  إال  المراسالت،  كافة  مع  ويتجاوب 
اهتمام  ضعف  في  تكمن  المشكلة 
في  األخــرى  الخدمية  الجهات 
الرد على توصيات المجلس 
ــه، مــمــا  ــ ــات ــرحــ ــتــ ــقــ ومــ
ــر الــــوزيــــر  ــطـ ــضـ يـ
ــال  ــ ــى إرسـ ــ إلـ
الـــعـــديـــد 

ــلــرد عــلــى الــمــواضــيــع ذات  ــتــذكــيــرات لــهــم ل مــن ال
االختصاص.

نــحــن كــمــجــالــس بــلــديــة نــتــطــلــع إلــــى احــتــرامــنــا 
كمؤسسات يجب أن تؤخذ مواقفها بعين االعتبار، 
لجاللة  المشروع اإلصالحي  ثمار  أحد  أنها  السيما 
الملك المفدى، وما للمجالس من دور مكمل لجهود 

مؤسسات الدولة المختلفة.
رسمية  مــؤســســة  ــرب  أقـ هــو  الــبــلــدي  المجلس  إن 
للمواطنين، وهو ما يجب أخذه في االعتبار، إذ إن 
المجلس  بمطالب ومقترحات وتوصيات  االهتمام 

يعكس اهتمام تلك الجهات بتطلعات الناس.
ما الدور األبرز المتوقع أن تمارسه المجالس  «

البلدية في الوقت الحاضر؟

البلدية هي قائمة بدورها بما تملكه من  المجالس 
ــى الــدعــم واســتــعــادة  صــالحــيــات، وهــي بحاجة إل
إطالقها،  بداية  منذ  بها  تتمتع  كانت  التي  هيبتها 

حيث كانت تتمتع باستقاللها المالي واإلداري.
والمرونة  الصالحيات  من  المزيد  يمنح  عمل  كل 
مقيدة،  الــيــوم  فالمجالس  أكــبــر،  دور  لــه  سيكون 
والمطلوب لها أن تصبح مستقلة على غرار مجلس 
النواب، وأن يكون المسؤول عن المجالس هو وزير 
الوزير  وليس  والــشــورى،  النواب  مجلسي  شــؤون 

المختص بشؤون البلديات.
ما تقييمك لوتيرة العمل في المشروعات البلدية  «

في المحافظة الجنوبية؟

الجنوبية محظوظة بسرعة إنجاز مشروعاتها، فال 
يوجد لدى المحافظة مشروعات معلقة، فالجنوبية 
الــمــشــروعــات المهمة  الــعــديــد مــن  على مــوعــد مــع 
كمشروع أكبر مركز معارض في المنطقة، والمركز 
الصحي في مدينة خليفة، ومشروع تطوير تقاطع 
شـــــــــــــارع 
الــشــيــخ 

ألبا، إلى جانب العديد من  جابر الصباح مع شارع 
المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها.

كيف ينظم مجلس بلدي الجنوبية شبكة عالقاته  «
مع الجهات األخرى؟

ــع بقية  ــل مــســتــمــر مـ ــواصـ ــى تـ الــمــجــلــس عــل
العاصمة،  أمــانــة  ومجلس  البلدية  المجالس 
ــعـــاون وثـــيـــق فـــي الــعــديــد من  كــمــا يـــوجـــد تـ
الضالة  الكالب  مواضيع  غرار  على  المواضيع 
واالشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق 

اإلسكانية، والخروج برؤى موحدة بشأنها.
كما أن تواجد مجموعة من أعضاء المجالس 
الــبــلــديــة فــي مجلس الـــنـــواب أعــطــانــا دافــعــا 
المشروعات  تنفيذ  نحو  والدفع  لإلنجاز  أكبر 
ــجــهــود، فــضــال عـــن كـــون رئيسة  وتــنــســيــق ال
تتوانى  وال  الــجــنــوبــيــة”  “بــنــت  هــي  المجلس 
في مد يد العون لخدمة تحقيق المشروعات 
ــتــعــاون بين  وإنـــجـــازهـــا. إن تــعــزيــز عــالقــة ال
بينهم،  األدوار  وتــبــادل  والــبــلــديــيــن  الــنــواب 
دائــمــا مــا يساهم فــي تسريع وتــيــرة اإلنــجــاز، 
تعطيل  ســوى  تنتج  ال  بينهم  الــخــالفــات  أمــا 

المشروعات.
من جهة أخرى، المجلس يتعامل في عالقته 
الواحدة،  األســرة  تعامل  التنفيذي  الجهاز  مع 
تحافظ  أنها  إال  بينها  فيما  اختلفت  إن  التي 
ثــمــار هذا  البيت. ومــن  داخـــل  أســرارهــا  على 
البلدي  المجلس  رئيس  جائزة  ولدت  التعاون 
مشروع  جــانــب  إلــى  منزلية،  حديقة  ألجــمــل 
بالتعاون  انطلق  الذي  القمامة  أكياس  أجهزة 

بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
المحافظة الجنوبية اليوم تزدهر بالعديد من  «

المشروعات الترفيهية والسياحية، ما تقييمكم 
لهذا التحول، وتطلعاتكم نحو االرتقاء به؟

مشروعات  مــن  الــيــوم  المحافظة  تشهده  مــا  إن 
برئاسة  للحكومة  المستنيرة  الــرؤيــة  نتاج  هــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
آل خليفة، حيث  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
من  العديد  لتنظيم  مــركــزًا  المحافظة  أصبحت 
الفعاليات الكبرى على غرار سباقات فورموال 1، 

وسباق القدرة، ومعرض الطيران الدولي.
كما تضم المحافظة الجامعة الوطنية ومجموعة 
ــشــركــات الــصــنــاعــيــة فـــي الــبــحــريــن،  مـــن أكــبــر ال
وموجوعة من المشروعات السياحية الترفيهية 
ــذي يــشــهــد مــشــروعــًا  ــ ــر ال ــجــزائ ــالج ال كــســاحــل بـ
ومحمية  كبيرين،  منتجعين  بإنشاء  تطويريًا 
فضال  وغيرها،  المفقودة  دلمون  وجنة  العرين، 
عن مشروع الشارع الدائري الذي يصل الساحل 
الــغــربــي بــالــشــرقــي مــمــا يــوفــر شبكة مــواصــالت 
في  المرورية  الحركة  سالسة  دعــم  في  تساهم 

المحافظة.
ما رؤيتكم لتعزيز موقع الجنوبية على الخارطة  «

السياحية لمملكة البحرين؟

الـــرهـــان عــلــى األجـــيـــال الــجــديــدة، حــيــث باتت 
المحافظة تشهد توافدًا كبيرًا من قبل المواطنين 
ــزوار، عــلــى مــخــتــلــف الــمــنــاطــق  ــ ــ والــمــقــيــمــيــن والـ
والفعاليات السياحية والترفيهية، دون أن يكون 
بعد المنطقة عن العاصمة حاجزًا أمام جاذبيتها 

للزوار.
المؤسسات  جميع  مــن  المطلوب  المهم  الـــدور 
زيــادة  على  العمل  هــو  المحافظة  فــي  الرسمية 
وبيئة مشجعة  مرافق  المحافظة وخلق  جاذبية 

على زيارتها.
وماذا عن رؤيتكم لتطوير السياحة في جزر حوار؟ «

مازالت جزر حوار غير مستغلة بالشكل الصحيح 
ما  رغــم  لــزيــارتــهــا،  والــســيــاح  المواطنين  لــجــذب 
تــشــهــده مـــن حــركــة ســيــاحــيــة جــيــدة خــصــوصــًا 
لمشروع  أن يكون  المؤمل  اإلجــازات. ومن  أيام 
الجزر  في  المائية  والحديقة  المنتجعين  إنشاء 
عــن طــريــق شــركــة إدامـــة، دور مهم فــي تحفيز 

الجاذبية السياحية للجزر.

خطط مستقبلية لحل ازدحام المدارس بالتنسيق مع “التخطيط”

التميمي: تبعية المجالس البلدية لوزير “البلديات” تقيد صالحياتها

ــرور ــم ال ــة  ــرك ح تنظيم  ــي  ف التعليم  ــم  ــاق ط إشــــراك  يــبــحــث  الــشــمــالــيــة”  ــدي  ــل “ب

استقالليتها ــن  رهـ الــمــجــالــس  وهــيــبــة  ــجــنــوبــيــة”  “ال ــي  ف معلقة  ــات  ــروع ــش م ال 

ــو الــمــواطــنــيــن ــ ــدع ــ الـــــدوســـــري ي
ــوازل ــ ــع ــ ــل لـــتـــركـــيـــب ال ــي ــج ــس ــت ــل ل
ــل ــبـ ــقـ ــمـ ــم األمــــــــطــــــــار الـ ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ اســـــــتـــــــعـــــــدادا لـ

ــلـــن رئـــيـــس قــســم تــنــمــيــة الــمــدن  أعـ
والقرى في لجنة الخدمات والمرافق 
للمنطقة  الــبــلــدي  بالمجلس  الــعــامــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــحـــمـــد الـــــدوســـــري أن 
عــوازل  تركيب  لــمــشــروع  التسجيل 
مازال  الشمالية  بالمحافظة  األمطار 
المواطنين  جميع  داعــيــا  مــســتــمــرًا، 
الراغبين بسرعة تقديم طلباتهم لدى 
المجلس  فــي  االجــتــمــاعــي  الــبــاحــث 
من  لالستفادة  البديع  بمنطقة  الكائن 

الخدمة.
المستندات  أن  الـــدوســـري  وأوضــــح 
البطاقة  تشمل  للتسجيل  المطلوبة 
الطلب  لــمــقــدم  ــيــة  األصــل الــســكــانــيــة 
ونسخة  المنزل  وثيقة  مــن  ونسخة 
مــن إثــبــات مــصــادر الــدخــل، ونسخة 
من كشف حساب البنك آلخر 3 أشهر 
والماء  الكهرباء  فاتورة  من  ونسخة 
للعقار  الشرعية  الفريضة  إرفــاق  مع 
في حال الملكية المشتركة وموافقة 

جميع الورثة.
الــمــشــروع  الـــدوســـري أن  ــح،  ــ وأوضــ
أعــوام تقريبًا على   10 يشترط مرور 
وأال  فــيــه،  واإلقــامــة  المسكن  ملكية 
الطلب  مقدم  دخل  مجموع  يتجاوز 
ــرورة تطابق  ديــنــار مــع ضــ  800 عــن 
المراد تركيب  للمسكن  المالك  عنوان 
المالك قد سبق  العازل له وأال يكون 
أو  الــعــوازل  أن استفاد مــن مــشــروع 

محمد الدوسريالصيانة مسبقًا.

جهات رسمية تضعف 
المجالس البلدية بعدم 

الرد على توصياتها
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سيدعلي المحافظة

بدر التميمي

بدور المالكي

استمارة عوازل األمطار

بدور المالكي

خالل االجتماع
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أعلـــن وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
طالبـــان، أمس اإلثنيـــن، أن حكومته 
دول  مـــع  خاصـــة  عالقـــات  تريـــد 
الخليـــج. وقـــال أميـــر خـــان متقـــي 
فـــي فعالية نظمها مجلس دراســـات 
النزاع والعمل اإلنساني في الدوحة 
“نســـعى إلـــى عالقـــات إيجابيـــة مـــع 
االتحـــاد األوروبي”، معلنـــًا االجتماع 
مع مســـؤولين في االتحاد األوروبي 
اليـــوم الثالثـــاء. كما عبـــر عن رفض 
حكومتـــه لإلمـــالءات الدوليـــة على 
أن  أملـــه  عـــن  معبـــرا  أفغانســـتان، 
يتمخـــض اجتمـــاع ُعقـــد فـــي اآلونة 

األخيرة مع وفـــد أميركي عن نتائج 
إيجابية. وكانـــت مفاوضات امتدت 
المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  يوميـــن 
وطالبان، العدوين السابقين، وصفت 
بالصريحـــة واالحترافيـــة مـــن قبـــل 
الخارجيـــة األميركيـــة، لتعلـــن بعدها 
حركة طالبـــان أن الواليات المتحدة 
مســـاعدات  تقديـــم  علـــى  وافقـــت 
إنسانية ألفغانستان التي تعيش في 
فقر مدقـــع وتقف علـــى حافة كارثة 
اقتصادية، إال أنها رفضت االعتراف 
الجـــدد  طالبـــان  بحـــكام  السياســـي 

للدولة.

حكومة طالبان: نريد عالقات خاصة مع دول الخليج

الخرطوم ـ وكاالت

قال رئيس مجلس الســـيادة االنتقالي 
في السودان عبدالفتاح البرهان أمس 
اإلثنين إنه يجب اإلسراع في تشكيل 
المحكمـــة الدســـتورية وتعيين رئيس 

قضـــاة مســـتقل، وال حـــل للوضـــع 
الراهن إال بحل الحكومة.
ونـــادى البرهـــان متحدثا 
للجيـــش  فعاليـــة  فـــي 
بتشـــكيل برلمـــان يمثل 
كل الشـــعب، كمـــا طالب 

بتوســـيع قاعـــدة األحزاب 
الحكومـــة  فـــي  السياســـية 

االنتقالية.
وجدد الحرص علـــى التوصل لتوافق 
المشـــاركة  قاعـــدة  وتوســـيع  وطنـــي 
الثوريـــة  القـــوى  كل  بإشـــراك  وذلـــك 
والوطنيـــة عدا حزب المؤتمر الوطني 

المحلول.
أمـــام ضبـــاط  أمـــس متحدثـــا  وقـــال 

العســـكرية  بحـــري  منطقـــة  وجنـــود 
بحضـــور عـــدد مـــن قـــادة الجيـــش إن 
الفتـــرة  ســـتحمي  المســـلحة  القـــوات 
إلـــى  الوصـــول  حتـــى  االنتقاليـــة 
انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها 

الشعب السوداني من يحكمه.
تجمـــع  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
الســـودانيين  المهنييـــن 
البـــالد،  فـــي  البـــارز 
الشـــيوعي  والحـــزب 
الســـودانية  الحكومـــة  أن 
بشقيها العسكري والمدني ال تمثل 

الشعب.
وأوضـــح التجمع الذي لعب دورا بارزا 
فـــي انتفاضة ديســـمبر التـــي أدت إلى 
المعـــزول  الرئيـــس  بنظـــام  اإلطاحـــة 
عمر البشـــير فـــي بيان أمـــس اإلثنين، 
أن الحكومـــة الحالية بشـــقيها ال تمثل 

تطلعات الشعب وثورة ديسمبر.

البرهان: ال حل للوضع الراهن إال بحل الحكومة

تونس ـ وكاالت

بعيـــد تأديـــة وزراء الحكومـــة الجديـــدة 
قصـــر  فـــي  أمامـــه  الدســـتورية  لليميـــن 
قرطـــاج، أعلـــن الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيد أن البالد تعيش لحظات تاريخية 
صعبـــة لكـــن اإلصرار علـــى النجاح حاضر 

بقوة.
وقال فـــي كلمة ألقاها أمـــس اإلثنين بعد 
اإلعالن عن التشـــكيلة الوزارية “سننجح 
فـــي هـــذه المرحلة بإخـــراج تونـــس التي 
تتســـع للجميـــع من الوضـــع والمحنة التي 
علـــى  يعمـــل  أنـــه  وأكـــد  إليهـــا”.  انزلقـــت 
مكافحـــة المنظمـــة القائمـــة منذ ســـنوات 

والتي سعى الشعب إلى إسقاطها.
كمـــا اعتبر أنـــه “من أكبـــر التحديات التي 
ســـتواجهها الحكومـــة إنقـــاذ الدولـــة مـــن 
براثـــن الذيـــن يتربصـــون بها فـــي الداخل 
والخـــارج، ومن براثن الذين يعتقدون أن 
المناصـــب غنيمة أو قســـمة لمراكز النفوذ 

أو األموال العمومية.
 إلى ذلك، شـــّدد أن الســـلطة ســـتفتح كل 
مـــا  وســـتحبط  اســـتثناء،  دون  الملفـــات 

يخطط له.
بتأليـــف  كمـــا اعتبـــر أن األمـــر ال يتعلـــق 
الحكومة بل بمنظومة قائمة منذ عشرات 
الســـنين في البالد، أراد الشعب إسقاطها. 

وأوضـــح أن المعركـــة هي معركـــة تحرير 
وطني من المنظومة الراسخة.

وتعليقا على تشـــكيل الحكومة الجديدة، 
قالت رئيسة الوزراء نجالء بودن: “نسعى 
إلعـــادة ترتيب األولويات واســـتعادة ثقة 
المواطن”، مضيفة: “نسعى الستعادة ثقة 

المواطن في العمل الحكومي”.

قيس ســعيد: نعيش لحظــات تاريخية صعبة ونخــوض معركة تحرير وطني
الحكومة التونسية الجديدة تبصر النور وتؤدي اليمين

تل أبيب ـ وكاالت

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينيـــت أمـــس اإلثنيـــن إن إســـرائيل 
ســـتحتفظ بمرتفعات الجـــوالن، التي 
 ،1967 حـــرب  فـــي  عليهـــا  اســـتولت 
حتـــى لـــو تغيـــرت المواقـــف الدولية 

تجاه دمشق.
وأكد رئيـــس وزراء إســـرائيل نفتالي 
بينيـــت خالل كلمـــة ألقاها في مؤتمر 
حـــول الجـــوالن، بحســـب مـــا أوضح 
بيـــان صـــادر عـــن مكتبـــه، أن بـــالده 
تراقب عن كثب ما يجري في سوريا 

وعالقته بإيران.
كما شـــدد على أن تل أبيب ستواصل 
العمل بشـــكل يومي وبكل السبل؛ من 
أجـــل ســـحب التموضـــع اإليراني في 

سوريا.
إلى ذلك، قـــال “ال يوجد ما يصنعونه 
هناك، المغامرة اإليرانية على حدودنا 

الشمالية يجب أن تنتهي”.
وقـــال بينيـــت، إن الصـــراع الســـوري 
الداخلي “أقنع كثيرين في العالم بأنه 
ربما يكون من األفضل أن تكون هذه 
األرض الجميلة واإلســـتراتيجية في 

أيدي دولة إسرائيل”.
وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه 

صحيفـــة ميكـــور ريشـــون المحافظة 
“لكـــن حتـــى في حـــال، كمـــا يمكن أن 
يحدث، غير العالم موقفه من سوريا 
أو فيما يتعلق باألســـد، فإنه لن يكون 
لذلـــك تأثير على مرتفعـــات الجوالن. 
مرتفعات الجوالن إســـرائيلية، انتهى 

الكالم”.

بينيت: المغامرة اإليرانية على حدودنا الشــمالية يجب أن تنتهي
إسرائيل تعتزم مضاعفة االستيطان في الجوالن

كانبرا ـ أ ب

أمـــس  أســـتراليون،  مســـؤولون  قـــال 
اإلثنيـــن، إنـــه “تم إطالق ســـراح جندي 
فـــار مـــن الجيـــش األفغانـــي، كان قـــد 
مـــن  أســـتراليين،  جنـــود  ثالثـــة  قتـــل 

االحتجـــاز فـــي قطـــر، ولـــم يعـــرف 
مـــكان وجـــوده”. وأفـــاد بيان 

بأن  األسترالية  للحكومة 
“موقـــف الحكومـــة كان 
يقضـــي  أن  هـــو  دائمـــا 

حكمـــة هللا عقوبة عادلة 
ومتناســـبة بمـــا يتفـــق مـــع 

إطـــالق  يتـــم  وأال  جرائمـــه، 
سراحه مبكرا أو يمنح عفوا”.

مـــن جانبه، كشـــف قائد قـــوات الدفاع 
األســـترالي، الجنـــرال أنغـــوس كامبـــل، 
أمـــام لجنة بمجلـــس الشـــيوخ، أنه “تم 
عـــن  باإلفـــراج  الجنـــود  أســـر  إخطـــار 

الجندي المعروف باسم حكمة هللا”.
وأشـــار خبير السياســـة الدولية بوزارة 

الدفـــاع، هيـــو جيفـــري، للجنـــة، إلى أن 
“أستراليا اكتشفت إطالق سراح حكمة 
هللا فـــي قطـــر، مـــن خـــالل معلومـــات 
الحساســـية”.  شـــديدة  اســـتخباراتية 
ولـــم تـــرد الحكومـــة القطريـــة على 
للتعليـــق. طلـــب  علـــى  الفـــور 

المعـــروف  الجنـــدي  وكان 
قـــد  هللا،  حكمـــة  باســـم 
قتـــل  بعدمـــا  هـــرب 
األســـتراليين  الجنـــود 
بالرصـــاص وأصاب  الثالثة 
اثنيـــن آخريـــن في إحـــدى القواعد 
العـــام 2012، وحكـــم عليـــه باإلعـــدام 
فـــي 2013، فـــي حيـــن جـــرى نقلـــه من 
أفغانســـتان إلـــى قطر في ســـبتمبر من 
العام الماضي، بموجب اتفاق توسطت 
فيه الواليات المتحـــدة قبل محادثات 
السالم بين أفغانستان وحركة طالبان، 

بحسب “أسوشيتد برس”.

قطر تطلق سراح “حكمة اهلل” األفغاني المدان بالقتل
ان ـ وكاالت عمَّ

األردن،  فـــي  مــلــكــي  مـــرســـوم  ــّر  ــ أق
على  وزاريــا  تعديال  اإلثنين،  أمس 
 9 يشمل  الخصاونة،  بشر  حكومة 

حقائب.
ــق الــمــرســوم الــصــادر عن  ووفـ

الملك  ــي  ــ ــ األردن ــعــاهــل  ال
الــثــانــي، فإنه  عــبــدهللا 
“بمقتضى المادة )35( 
الــدســتــور، وبناء  مــن 
رئيس  تنسيب  عــلــى 

يــعــيــن وجيه  الــــــوزراء، 
مـــوســـى عـــويـــس عــويــس، 

والتعليم، ووزيرا  للتربية  وزيرا 
للتعليم العالي والبحث العلمي”.

كــذلــك “يــعــيــن صــالــح عــلــي حامد 
والثروة  للطاقة  وزيــرا  الخرابشة، 
علي  محمود  ويــوســف  المعدنية، 
والتجارة  للصناعة  وزيرا  الشمالي 
والــــتــــمــــويــــن، وفـــيـــصـــل يـــوســـف 

لشؤون  دولة  وزير  الشبول  عوض 
اإلعالم”.

فقد  الثقافة،  وزارة  إلــى  وبالنسبة 
فضل  يوسف  هيفاء  تعيين  “تقرر 
المنصب،  النجار في هذا  حجار 
ــاء ســعــيــد يــعــقــوب بني  ــ ووفـ
ــفـــى وزيـــــــــر دولـــــة  مـــصـــطـ
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة، 
محمد  خالد  ومعاوية 
الردايدة، وزيرا للبيئة، 
عبدالمنعم  ياسر  وخيري 
ونايف  لالستثمار،  وزيــرا  عمرو 
زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل”.

الدستورية  اليمين  الـــوزراء  وأدى 
أمـــام الــعــاهــل األردنـــــي، فــي قصر 
الحسينية، حيث حضر أداء اليمين 
رئــيــس الـــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة، 
يوسف  الملكي  الــديــوان  ورئــيــس 

حسن العيسوي.

األردن.. تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

السعودية: على مجلس 
األمن محاسبة الحوثيين

المتحدة  األمـــم  لــدى  الــســعــوديــة  البعثة  دعــت 
تهديدها  عــلــى  الــحــوثــي  ميليشيات  لمحاسبة 
مجلس  تحمل  ضـــرورة  إلــى  مشيرة  للمدنيين، 
السعودية  البعثة  وقــالــت  لمسؤوليته.  األمـــن 
صمت  إن  االثنين،  أمــس  المتحدة،  األمــم  لــدى 
ــة خــاطــئــة  ــالـ الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة يــبــعــث رسـ
للحوثيين. وأضافت أن المملكة لن تدخر جهدًا 
في حماية أراضيها، وفق القوانين الدولية. أكد 
مبارك  بن  عوض  أحمد  اليمني  الخارجية  وزيــر 
نتيجة  صعبة  ظــروفــًا  تعيش  بـــاده  أن  أمـــس، 
بدعم  الحوثي  ميليشيات  التي فرضتها  الحرب 

لوجيستي وعسكري من النظام اإليراني.

بينيت يتحدث خالل مؤتمر حول مرتفعات الجوالن 
سعيد يؤكد قدرة الحكومة الجديدة على إيصال تونس إلى بر األمان 
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نسبة اإلقبال تناهز 41 % وال تمّهد لتغيير كبير على موازين المشهد السياسي

أضعف مشاركة في االنتخابات العراقية منذ الغزو األميركي

المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  قالـــت 
لالنتخابات في العراق، أمس اإلثنين، 
فـــي  األوليـــة  المشـــاركة  نســـبة  إن 
االنتخابـــات البرلمانيـــة بلغـــت 41 %، 
وهي أقل نســـبة منذ بـــدء االنتخابات 

التعددية في 2005.
وأوضحت المفوضية أن هذه النســـبة 
المحطـــات  “مجمـــوع  مـــن  احتســـبت 
 ”%  94 نســـبتها  والبالغـــة  المســـتلمة 
مـــن مراكز االقتـــراع، مشـــيرة إلى أن 
عـــدد المصوتين األولي بلغ أكثر من 9 

ماليين شخص.
 31 بيـــن  المشـــاركة  نســـبة  تراوحـــت 
و34 % وفـــق المفوضية في العاصمة 

بغداد. 
زارهـــا  التـــي  االقتـــراع  مراكـــز  وفـــي 
فـــي  بـــرس  فرانـــس  فـــي  صحفيـــون 
العاصمة، كان حضور الناخبين، الذين 
كان عـــدد كبيـــر منهـــم مـــن المســـنين، 

ضعيًفا.
وبالنسبة للنتائج، كانت المفوضية قد 
أعلنت األحد أنها سوف تصدر “خالل 

24 ساعة”.
وكان مسؤولون بالمفوضية قد أشاروا 
فـــي وقت ســـابق إلـــى أن االنتخابات 
البرلمانية شـــهدت أقل نسبة مشاركة 
في ســـنوات، إذ تشير قلة اإلقبال إلى 
تضـــاؤل الثقة في القادة السياســـيين 

والنظـــام الديمقراطـــي الـــذي أتـــى به 
الغزو األميركي في 2003.

وفـــي االنتخابـــات التـــي أجريـــت في 
2018، ُســـجلت نســـبة تصويت بلغت 
حينشـــهدت  فـــي   .%  45 حوالـــي 
نســـبة  و2010   2014 انتخابـــات 
تصويـــت حول  60 %. وبلغت نســـبة 
المشـــاركة فـــي االقتـــراع فـــي 2005 

حوالي 80 %.
ومن المتوقع أن تكتســـح االنتخابات 
الطبقـــة الحاكمـــة، التي يهيمـــن عليها 
الشـــيعة وتملـــك أقـــوى أحـــزاب فيهـــا 
أجنحة مسلحة. كما أن هناك توقعات 
بحصـــول كتلـــة رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر علـــى أكبـــر عـــدد من 
الصـــدر  ويعـــارض  البرلمـــان.  مقاعـــد 
كل أشـــكال التدخـــل األجنبـــي وتمثل 

أكبـــر  إليـــران  المواليـــة  الجماعـــات 
منافس له.

عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول   
ودبلوماســـيون أجانـــب ومحللون إن 
مثل هذه النتيجة لن تغّير بشكل كبير 
موازين القوة فـــي العراق أو المنطقة 
بوجـــه عام، لكنها قـــد تعني للعراقيين 
أن الصـــدر ســـيزيد مـــن ســـطوته فـــي 

الحكومة المقبلة.
 ويذكـــر أن نحـــو 25 مليـــون شـــخص 
إلـــى  دعـــوا  التصويـــت،  لهـــم  يحـــق 
االختيـــار من بيـــن 3200 مرشـــح في 
انتخابـــات العـــام 2021 المبكـــرة وفق 
قانـــون انتخابـــي جديـــد ينـــص علـــى 
التصويـــت األحـــادي للمجلس المؤلف 

من 329 مقعًدا.  
 وتّمـــت الدعوة النتخابـــات هذا العام 

قبـــل موعدهـــا األساســـي فـــي العـــام 
2022، بهـــدف تهدئـــة غضب الشـــارع 
بعد االنتفاضة الشـــعبية التي اندلعت 
فـــي خريف العـــام 2019 ضد الفســـاد 
وتراجـــع الخدمـــات العامـــة والتدهور 
االقتصـــادي فـــي بلـــد غنـــي بالثروات 

النفطية.
 لكـــن االنتفاضـــة قوبلـــت بقمع دموي، 
أســـفر عـــن مقتـــل نحـــو 600 شـــخص 
وإصابـــة أكثـــر مـــن 30 ألًفـــا بجـــروح، 
وتلتـــه حملـــة اغتيـــاالت ومحـــاوالت 
اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى 
فصائل مســـلحة موالية إليران والتي 

باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.
 ويوّضح المحلل السياســـي في مركز 
“ذي سنتشـــوري فاونديشـــن” ســـجاد 
جيـــاد لوكالة فرانس برس أن “نســـبة 
المشـــاركة الضئيلـــة كانـــت متوقعة... 
ثمـــة ال مبـــاالة واضحـــة عنـــد النـــاس، 
ال يعتقـــدون أن االنتخابـــات ســـتنتج 
تغييًرا وال يتوقعون تحســـًنا في أداء 
الحكومـــة أو فـــي مســـتوى الخدمات 

العامة”.
الضئيلـــة  النســـبة  أن  إلـــى  ويشـــير 
“ستضع شرعية رئيس الوزراء المقبل 
محط تســـاؤالت، لكـــن أيًضا شـــرعية 

الحكومة والدولة والنظام بأكمله”.

بغداد - وكاالت

مقاطعة غير مسبوقة لالنتخابات التشريعية في العراق يقودها الشباب

أعلن رئيس الوزراء العراقي  «
مصطفى الكاظمي في تغريدة 

على تويتر، أمس االثنين، أن قوات 
المخابرات العراقية ألقت القبض 

على مسؤول مهم في تنظيم 
“داعش” اإلرهابي.

وقال الكاظمي إن الشخص الذي  «
ألقي القبض عليه هو سامي 

جاسم، مسؤول المالية، ونائب 
زعيم تنظيم “داعش” السابق أبو 

بكر البغدادي.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه  «
“في الوقت الذي كانت فيه عيون 
أبطالنا في القوات األمنية يقظة 
لحماية االنتخابات، كانت ذراعهم 

األصيلة في جهاز المخابرات تنفذ 
واحدة من أصعب العمليات 

المخابراتية خارج الحدود للقبض 
على المدعو سامي جاسم”.

ولم يقدم الكاظمي مزيدا من  «
التفاصيل حول هذه العملية 

التي أسفرت عن اعتقال جاسم، 

حسبما ذكرت “رويترز”.

يذكر أن زعيم “داعش” اإلرهابي  «
أبو بكر البغدادي، كان قد قتل 

في غارة لقوات خاصة أميركية 
بشمال غرب سوريا في العام 

.2019

وكانت الواليات المتحدة أعلنت  «
وقتها عن مكافأة لمن يدلي 

بمعلومات تقود إلى موقع زعماء 
التنظيم ومن بينهم جاسم.

المخابرات العراقية تعتقل نائب أبوبكر البغدادي

نائب أبو بكر البغدادي

العربية. نت
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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

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

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

تاريخ :10/10/2021
) CR2021- 146824( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : سلمى احمد عدنان بلوش بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيد / السيدة در بي بي نور محمد 
قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  عبدهللا  حسن  محمد 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن  التقدم 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 - 93348

االسم التجاري : صالون سمايل غيرل للسيدات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة شركة بي ايه ال دي العالمية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 115268

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة بي ايه ال دي العالمية ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 115268 ، بتصفية  الشركة اختياريا و تعيين السادة / عبدالعال الخليج للتدقيق 

- شركة تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 
تضامن  شركة   - للتدقيق  الخليج  عبدالعال   / السادة  المصفي:  عنوان  التالي:  العنوان 

بحرينية 
تلفون :17500188

منامة – مملكة البحرين

١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )130565( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شركة ورلدوايد لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / رضاء سعد محمد محسن السحيقي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة ورلدوايد لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسئولية 
تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،130565 رقم  القيد  بموجب  محدودة 
وفقا ألحكام  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  اختيارية و شطبها  تصفية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :10/10/2021
 CR2021- 146990  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  قائدي  علي  عبدالعزيز  :سعود  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي : إلى السيد / انتخاب محمد احمد الزوقري 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 : 3 - 117567

االسم التجاري : مفروشات الكازينوا

تاريخ :10/اكتوبر /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن تنازل
) CR2021- 146459 ( طلب رقم

الشخصي  الرقم  العبار  احمد  عيسى  رضي  السيد  عفاف  السادة  إلينا  تقدم 
الى  ادناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل  عن  تنازل  طلب   710304633
السادة / كوثر عبدهللا ابراهيم احمد علي الرقم الشخصي 881200590، فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 94988

الفرع : 1
االسم التجاري : العفاف روزيز

القيد : 109152-1 التاريخ : 11-10-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة الصفقات الذهبية للتجارة ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة الصفقات الذهبية للتجارة ذ م م المسجلة بموجب 
القيد رقم 109152-1 طالبين تغيير االسم التجاري من شركة الصفقات الذهبية 
للتجارة ذ م م الى شركة ريفان لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م فعلى كل من لديه 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم  إلى اإلدارة  باعتراضه  التقدم  اعتراض 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة محالت سنتانا شركة تضامن 
ألصحابها مصطفى عبداللطيف وشركاه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد مصطفى 
تضامن  شركة  سنتانا  محالت  شركة  السادة  عن  نيابة  عبداللطيف  عبدهللا  عبداللطيف 
ألصحابها مصطفى عبداللطيف وشركاه المسجلة بموجب القيد رقم 35004، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم )4( من:
دانة بالزا - شركة تضامن

DANA PLAZA - PARTNERSHIP CO
الى: محالت سنتانا شركة تضامن بحرينية

SANTANA STORES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
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 بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة محالت سنتانا شركة تضامن 
ألصحابها مصطفى عبداللطيف وشركاه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد مصطفى 
تضامن  شركة  سنتانا  محالت  شركة  السادة  عن  نيابة  عبداللطيف  عبدهللا  عبداللطيف 
ألصحابها مصطفى عبداللطيف وشركاه المسجلة بموجب القيد رقم 35004، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم )4( من:
دانة بالزا - شركة تضامن

DANA PLAZA - PARTNERSHIP CO
الى: محالت سنتانا شركة تضامن بحرينية

SANTANA STORES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
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
مخبز الياسمين  ذ.م.م    
سجل تجاري رقم  79654

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تقدم إليها مخبز الياسمين  
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   79654 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م 

وتعيين السيد/ محمد عيسى راشد علي العرادي كمصفي للشركة. 
 

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي   يعلن  بهذا   
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
بنص المادة 335 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
21 لعام 2001 ، يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

بيانات المصفي: 
Mohd5391@yahoo.com    -     39981617

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة انجوم للتسويق والحجوزات ذ.م.م    

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة انجوم للتسويق والحجوزات ذ.م.م ، المسجلة 
بموجب القيد رقم 117038  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / أحمد حقار بشير 

علي مصفيا للشركة.
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا   
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 

بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي
جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

 االسم: أحمد حقار بشير علي 
 +973 35320042

 التاريخ: 2021/10/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

)CR2021- 146537 (  طلب رقم

عن  تنازل  طلب    560132310 الشخصي  الرقم  علي   مريم حسن   / السادة  إلينا  تقدم 
الرقم  يوسف  عبدهللا  أحمد  بدريه   / السادة  إلى   أدناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل 

الشخصي  460035428    
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم السجل : 50381

الفرع: 1
 االسم التجاري: صالون العارضيه للحالقة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة رويال لأليدي العاملة(
وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(   

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 

المؤسسة الفردية المسماة ) مركز الخواجة العقاري( والمملوكة للسيد/السيدة ) أحمد 
مكي أحمد الخواجة ( والمسجلة بموجب القيد رقم  792 بطلب بيع المحل التجاري 

)المؤسسة الفردية(  المذكور وتحويله إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(  برأسمال 
وقدره  )2000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري  ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسمائهم:
 

) أحمد مكي أحمد مكي الخواجه(   بنسبة 50%
)حسن يوسف أحمد علي زايد( بنسبة 50%             
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Vacancies Available الثالثاء 12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع األول 1443 - العدد 104746

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NEW DAMAN BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38391028  or  NAVASCM78@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

MD SHAHJAHAN SIRAJ FOR TEXTILES- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33782310  or  Buayaan75@gmail.com 

RAJASTHAN GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33627823  or  SS2595992@GMAIL.COM 

NASIR MAQSOOD SERVICES CO  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38183610  or  NASIRMAQSOODSERVICEWLL@GMAIL.COM 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

North Bahrain Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

AESHA FAHAD BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33176060  or  AHMED.BUTTI2019@GMAIL.COM 

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com 

Just cup cake 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36122208  or  JUSTCUPCAKEBAKERY@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

KALAAM TELECOM BAHRAIN B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16168609  or  A.SANAD@KALAAM-TELECOM.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464940  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464940  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17254543  or  splashpools.bh@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ICE BERG 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

TMS Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17325118  or  MJABER600@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

AHMED MOHAMED AHMED HUSAIN ALJAZZAF 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 36667708  or  ALJAZZAF80@GMAIL.COM 

AL FARHAN HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332770  or  ALFARHANSALOON@GMAIL.COM 

SALIL AL ANBEAA FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39244471  or  MOHDALARAJ@OUTLOOK.COM 

Blue Sky Line Interior Design And Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISAALAWADHI7@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

Scrap area 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  althuraiya-143@hotmail.com 

FIVE RIVERS GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39632159  or  GHADA.SHUQAIR@YAHOO.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36707004  or  GULFVIEW.BH@GMAIL.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Uniontech computers and technology 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39182771  or  MS.USMANO@GMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

AMEERAAT DESIGNERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33360442  or  ANCHANLATA@HOTMAIL.COM 

Paw Prints W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39579929  or  BARK@PAWPRINTSPARLOUR.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

Bright glass  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER(COLORED GLASS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39807534  or  brightglasswll@gmail.com 

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

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI ( SCARFSCE - 9155 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

FREE LAND AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ROSTOV C LIBRARIES AND ARCHIVES 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

New Green Cleaning Services Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  UMBREELABH@GMAIL.COM 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39195878  or  JABIR.BH@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABU MUNEER MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17686128  or  abumuneer.manpower@gmail.com 

AIR WAFE ELECTRICAL TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273169  or  airwafeelectrical@gmail.com 

ALMALAS ALHAHAHABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33855733  or  WOW-007@HOTMAIL.COM 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  gm@skkitchens.com 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@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 

ALHAJJAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479980  or  ALHAJJANCONT.EST04@HOTMAIL.COM 

EDIT PLUS FOR COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33236825  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

BIN JUMA TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32236588  or  huhun888@hotmail.com 

ALBAHJA FOODSTUFF STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17785115  or  YUSILIVE17@GMAIL.COM 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

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

ROSARIO PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

AHMED SULTAN ALMUTAWA CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773875  or  ASALMUTAWA.39@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 

MOHAMMED ALHARBI ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17330680  or  emudavid23@hotmail.com 

AHMED MAHDI TRADING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  AHMED_MAHDI@AL-FAWZ.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GULF SMART SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17241211  or  aliabdulazizaltaweel@gmail.com 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400386  or  INFO@ALMAWDAH.COM 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

Bahrain Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224198  or  BAHRAINSERVICES.BH@GMAIL.COM 

YASSER ZUHAIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591441  or  sajeda@YASSERZUHAIR.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Green circle  Real Estate management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34443540  or  FAWAZ83IM@GMAIL.COM 

AL KHUBAR BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39342562  or  BO3MER70@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

KABUL BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35653714  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

ALHADHRAMI GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36299953  or  abdulaziz7705@gmail.com 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

CITY FALAZEEN 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39733445  or  MADINAHUSSAIN35@GMAIL.COM 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

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

  DRIVER(MOTOR VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

PACIFIC ALUMINUM SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672294  or  NAIMINFC@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

CAMBRIDGE CONSULTING AND BUSINESS ADVISORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL & ADMINISTRATIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131001  or  wgauhar@ucb.edu.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

Alqalawi cargo 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941151  or  alqalawicargo@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39118624  or  ADARASHKUMAR82@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Anwar Albahrain Phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33886343  or  ALIHASANABDALI@GMAIL.COM 

NUZUL WOOD WORKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36665363  or  ACCOUNTS@NUZULGROUP.COM 

Alif Building Material 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33391015  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

TAIBA GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66764404  or  saudidoorbahrain@gmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300661  or  INFO@MYMEDIA-BH.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 

GHULAM MURTAZA & SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255801  or  ABUKHALID@GHULAMMURTAZA.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  info@elitetechno.com 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

SANAR SAMBOOSA & FALAFEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

ANWAR PASHA CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND LEASING OF EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38459208  or  MDMAMEN3811@GMAIL.COM 

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

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

ROSTOV C COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@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 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

AL DAWAB DETERINARY MEDICINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  VETERINARIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39334733  or  ALASWADN@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

ALDAAYSI TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

ABKAN FOR DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@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 

SVJ LABS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  jey@svjlabs.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

ADDRESS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39797954  or  MUBARAK.ALMOOSA@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@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 

New Moon Installation Sanitary Ware 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  SHAKEEL8607@YAHOO.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 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

ALQAISSAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

Awal ready mix concrete company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

KRK LOUNGE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009009  or  NSD.15@HOTMAIL.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 

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 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  azhar@delmonfish.com 

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

  SENIOR INTERNAL AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.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 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

HUSAIN ALI HUSAIN EBRAHIM/ NOOR MANSOOR2 -8261 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39216820  or  ahm153@live.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.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 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

HUSAIN ALI HUSAIN EBRAHIM/ NOOR MANSOOR2 -8261 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39216820  or  ahm153@live.com 

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

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

ROQITT MARKETING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33166230  or  CHISHTEE1@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

X FORD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446684  or  ABUANTER890@GMAIL.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Lahan Property Management Bahraini Partnership 
Company 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 35434546  or  LAHANCONTRACTING123@GMAIL.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  SERVICES SUPPORT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

A.ghaffar m.alalawi curtain centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36793721  or  AGINXS@LIVE.COM 

Explore Holidays 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39897554  or  EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

ANWAR ALHUDA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733289  or  DUHAD476@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   
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ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.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 

ISA EBRAHIM ISA ALKAABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456431  or  isaalkaabi@hotmail.com 

MASTERY MANAGEMENT CONSULTANCY AND MARKETING Bahraini partnershi 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36191320  or  SALEEMEY@GMAIL.COM 

NAWAB WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17277064  or  ALI.NAJEEB@GMAIL.COM 

FARAH YASMEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826438  or  NASARWARRAICH@OUTLOOK.COM 

THOBLINES TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39796919  or  ASFOORY@GMAIL.COM 

BARED & ISHBA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

MILAN CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  bah.troublefree.creation@gmail.com 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

SPICY FOOD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

M S TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MS8571933@GMAIL.COM 

YAS LAND PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334613  or  MR.FAZEL@GMAIL.COM 

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

  DENTIST(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

JOUBAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39555002  or  JOUBAR.BH@GMAIL.COM 

AL QATTAN SMITHERY AND WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39674100  or  QATTANJAFFER@GMAIL.COM 

COCOTTE STATION DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

MAJED PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33252888  or  majedpalaceconst@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 

BEAUTY FACE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33138616  or  NOUSHADPCALICUT@GMAIL.COM 

FASS FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

WIN SQOT TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39292738  or  AFLAMOL786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

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 

Al Maqsad Contracting and General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@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 

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 

NASREEN MOHAMED TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680433  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36362554  or  WADZAKI741@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

RAFAH RESTAURANT & KITCHEN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242571  or  KARAMHHADAD@HOTMAIL.COM 

MUNICH MARBLE 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280248  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.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 

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

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256262  or  INFO@ALKHALAFINTL.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 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

OZARK CONSULTANCY & DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33216382  or  MFAYYAZ.ACCA@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

JASMICO CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33739990  or  JASMICO.BH@GMAIL.COM 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL ( KHOKHA - 2060 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17736403  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

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

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

Reea Alard Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33277005  or  ALEKRI1961@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77100330  or  CS@RIVANBH.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39674317  or  ammad@mpiwll.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 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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 

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 

RIZWAN ABDULLAH FOR REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66927651  or  ADNANREPAIRHOUSEBAHRAIN@GMAIL.COM 

SPECIAL HEADBAND LUXURY MENS ACCESSORIES AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34636262  or  ALMUMIZ.VIP@GMAIL.COM 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

HOLLYWOOD MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

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

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

STOP AND GO MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66922881  or  MAHMOUD@DESIGNARABIA-BH.COM 

KALAKENDRA ARTS CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712255  or  KALAKENDRA.BH@GMAIL.COM 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.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 

MTM CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Takhleed Building Solution 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66666737  or  KHALID@TBSGCC.COM 

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

GULF PEARL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17217333  or  JOHNDELMON@GMAIL.COM 

Four Stars Marbles Care 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Flowers By YQ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM 

Golden MOP CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37282426  or  ALLULU.HUSSAIN@GMAIL.COM 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Alyarmook travels 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17325665  or  ADELALMOOSA@GMAIL.COM 

RAMADY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293727  or  laylajaseema@hotmail.com 

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  info.cozydecor@gmail.com 

New Green Cleaning Services Co - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

First Steps Tailoring Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39003440  or  NABEELYATEEM2018@GMAIL.COM 

ALRAHMAN BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35526144  or  ZM6470732@GMAIL.COM 

LEENAZ BEAUTY AND FITNESS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39955621  or  fadhel_jawad@hotmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

AL PRINCE METAL MANUFACTURES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17870096  or  MPSREYAS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

SAAD BIN MOHAMMED ALGHAMDI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13104204 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Abwaab Construction 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact
 39809996  or  abwaabconst@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 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17731285  or  GFGF@BATELCO.COM.BH 

AL ADYAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641244  or  ALADYAAT.CONS@GMAIL.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

AL ADYAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641244  or  ALADYAAT.CONS@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Said Mohammed Obaid Binzagr & Partners Co. Ltd. Branch of Foreig 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR  ACCOUNTING 
 suitably qualified applicants can contact

 17551022  or  ABDUL.NASSER@BINZAGR.COM 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.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 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.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 

BINT AL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RALA-ADEL@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

4g mobile world 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39452741  or  HOORALAND@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 

GULF PEARL LAUNDRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  Gulf.laundry@hotmail.com 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

EUMDAT ALMISRIIYN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33681618  or  BBH27424@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

RAMAK IMPORT AND RE-EXPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33530717  or  PVSASI@MANARAHGLOBAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM 

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

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

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

AMNEH GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66303566  or  MMOHD_22@HOTMAIL.COM 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DROPS SWEET WATER W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877218  or  INFO@DROPSBAHRAIN.COM 

THE INFANT SCHOOL /MANAMA 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252346  or  ADMIN@TALENTSCHOOLS.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.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 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  BRIGHTOBH@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 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

D F C CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34687016  or  AHMEDDANSHdfc@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Y T 2 SPARE PARES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33358836  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

Malayalees Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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 

Fitness track 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 39908040  or  ADELARRAD@YAHOO.COM 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17342454  or  ghada0samy@gmail.com 

Rapid Access Trading Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37778910 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.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 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

AL JASRA JEWLLERS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17255308  or  ALJASRA1948@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36552208  or  mbusandal@thepalace.com.bh 

GULF PEARL LAUNDRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  Gulf.laundry@hotmail.com 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

AL ADYAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641244  or  ALADYAAT.CONS@GMAIL.COM 

THE INFANT SCHOOL /MANAMA 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252346  or  ADMIN@TALENTSCHOOLS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

CAFE’ ITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

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

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MISTER NICE LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66301366  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

Pride Sports Academy.Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  BNGEJANG@GMAIL.COM 

ARABIAN ARROW INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39471947  or  MAHESHVM@SAUDIARACO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 



“فيديريكو فيلليني.. جنون السينما” للناقد أمير العمري
وأعـــمـــالـــه ــي  ــن ــي ــل ــل فــي مـــســـيـــرة  ــن  ــ ع الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــب ــت ــك ــم ال ــي  ــ ف ــه  ــوعـ نـ ــن  ــ م األول  ــاب  ــتـ ــكـ الـ

ليــس غريبــا أن تكــون األفــام التــي قدمها عبقري الســينما اإليطاليــة “فيديريكو فيلليني” قد تركــت آثارها العميقة في الفكر الســينمائي، وكانت 
نقطــة تحــول تاريخيــة فــي مســار الســينما العالمية، وبيــن يدينا كتاب زاخــر بالحركة واللــون والقطع للناقد الســينمائي المصــري المعروف أمير 
العمري بعنوان “فيديريكو فيلليني.. جنون الســينما” والصادر حديثا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر ويقع في 341 صفحة من القطع 
المتوسط، ويعتبر األول من نوعه في المكتبة العربية عن مسيرة فيلليني وأعماله، وهو الذي احتفل في العام 2020 بمرور مئة عام على مولده، 
ويتضمن تحليا تفصيليا شــاما لكل ما أخرجه من أفام روائية طويلة وقصيرة وتســجيلية عبر أربعين عاما، ويناقش العمري أفام فيلليني 
منــذ عاقتــه األولــى بحركــة الواقعيــة الجديدة والجدل الــذي أثير حول خيانته لتلك الحركة، واتجاهه نحو “ســينما التعبيــر الذاتي” مبتعدا عن 
فكرة تصوير اإلنسان في سياق الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها، مفضا التركيز على الشخصيات الفردية وعاقة الفرد بالعالم في عذابه 

وبحثه عن الخاص.

ويــحــلــل الــمــؤلــف فــي كــتــابــه الــقــيــم هــذا، 
سينما فيلليني من خالل األعمدة السبعة 
أفالمه  كــل  فــي  إليها  يستند  كــان  الــتــي 
التحليل  الــكــاريــكــاتــيــر،  األحــــالم،  ــي:  وهـ
ــمــديــنــة، الــفــاشــيــة  الــنــفــســي، الــســيــرك، ال

والعالقة مع المرأة”.
الفصل األول من الكتاب يسلط األضواء 
وعالقته  فيلليني،  وتكوين  حياة  على 
الرسم والكاريكاتير، وأهم  بعالم  الوثيقة 
فـــي مسيرته  قــطــعــهــا  الــتــي  الــمــحــطــات 
التي صنعت  المختلفة  والمراحل  الفنية، 

منه أحد أساطير السينما في العالم.
ــنـــاول الــمــؤلــف  وفــــي الــفــصــل الـــثـــانـــي، تـ
مع  مشاركته  فيها  بما  األولـــى،  ثالثيته 
مخرج آخر في إخــراج أول أفالمه وهو 
اعتبره  الــذي   1950 المنوعات”  “أضـــواء 
هــنــا جــاء  فــیــلــم”. ومـــن  “نــصــف  فيلليني 
الشهير  فيلمه  على  أطلقه  الـــذي  االســـم 
“ 8 ونــصــف” الـــذي يعد أحــد أهــم أفــالم 
أفضل  وأحــد  األوروبــيــة  الحداثة  سينما 
أقبل  فعندما  السينما،  تاريخ  األفالم في 
على إخراجه، لم يجد له اسما، ففضل أن 
يمنحه عدد األفالم التي كان قد أخرجها 
“نصف  فيها  بما   1963 الحين  ذلك  حتى 

المخرج  مــع  المشترك  فيلمه  أو  الفيلم” 
ألبرتو التوادا.

ما  العمري  تــنــاول  الثالث،  الفصل  وفــي   
عن  نوعيا  تختلف  ثانية  ثالثية  اعتبره 

الــقــارئ،  سيالحظ  كما  ــى،  ــ األول ثالثيته 
مــن فصول  كــل فصل  أصبح  ذلــك  وبعد 
الكتاب يحمل اسم فیلم من أفالم فيلليني 
التالية، ويشمل تحليل هذا الفيلم وحده، 
السابع  الفصل  باستثناء 
الــــــذي خــصــصــه لــتــحــلــيــل 
القصيرة  الــثــالثــة  أفــالمــه 
فترات  على  أخرجها  التي 

متباعدة. 
يقول أمير العمري عن هذا 

المخرج العبقري:
كــــان فــيــلــلــيــنــي مـــن أكــثــر 
األوروبــيــيــن  السينمائيين 
قربا منا نحن أبناء الثقافة 
العربية، من عشاق السينما 
ــتـــمـــيـــن بــــهــــا، فــهــو  والـــمـــهـ
المتوسطي، مثلنا،  بمزاجه 
الصريحة  األلـــــوان  يــحــب 
الـــقـــويـــة، والــــصــــور الــتــي 
والحيوية  بالحركة  تزخر 
والحياة، كما يؤمن بالسحر 
والـــروحـــانـــيـــات والـــوجـــود 
ولديه  لألشياء،  الالمرئي 
بــأنــنــا لسنا  شــعــور راســــخ 

لقوانين  العالم، ويرى أن  وحدنا في هذا 
الصدفة منطقها الخاص، لكن من دون أن 

ينحو نحو الفوضوية فكرا”. 
 وأضاف “فيلليني أيضا، يرى أن الســـينما، 
أي مـــا نعتبره من الخيال، يمكن أن تكون 
بديـــال للعالـــم الواقعـــي، لكنـــه ال يعتقد أن 
الفيلـــم يجـــب أن يكـــون امتـــدادا للواقع، 
وهـــو لم يكـــن ينطلق في عملـــه من خطة 
صارمة دقيقة، أو سيناريو تفصیلي دقیق 
محكـــم يحدد خطواته، بل كان يميل إلى 
ترك مساحة ما لالرتجال، إال أنه ليس في 
الحقيقـــة ارتجـــاال فوضويـــا، بل اســـتلهام 
فني من الحالة الذهنية والشـــعورية التي 
يجد الفنان نفســـه يعيشها، مع نفسه ومع 

المكان الممثلين”. 
يــذكــر أن أديــبــنــا الــقــديــر أمــيــن صــالــح له 
كتاب مترجم بعنوان “حوار مع فيديريكو 
عــبــارة عــن حــوار مطول  فيلليني”، وهــو 
مع  الثمانينات  بداية  في  المخرج  أجــراه 
الناقد اإليطالي جيوفاني جرازيني، ويعد 
أيضا من اإلصدارات القيمة والقليلة عن 
في  والجمالي  الفلسفي  المنهج  صاحب 

عالم السينما.

غالف الكتاب

من أفالمه “المصدر موقع إيجي بست”

أسامة الماجد

طارق البحار 
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تصور النجمة نيللي كريم 
مشاهدها في مسلسل “الجسر” 

بمدينة الشرقية بمصر، إذ أوشكت 
على االنتهاء من تصوير مشاهدها 

بالكامل في المسلسل. ومن 
المقرر عرضه 
على إحدى 

المنصات 
اإللكترونية.

نظــًرا إلــى إقبــال الجمهــور الســعودي على مشــاهدة 
مســرحية “قحفية وغترة وعقال”، قرر المستشار تركي 
آل الشــيخ بالتنســيق مع فريق عمل المسرحية تمديد 
العروض، إذ تمت إضافة 10 عــروض في الرياض، بينما 

جرى تقديم عرضين في اليوم الواحد في مدينة جدة.
يذكــر أن المســرحية مــن تأليف أحمــد العوضــي، وإخراج 

عبداللــه البدر، ومن بطولة: حســن البــالم، أحمد العونان، زهــرة عرفات، فهد 
البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، عبدالله البدر وخالد السجاري.

بعــد صراع مــع مرض الســرطان، عادت الممثلــة العمانية 
فخرية خميس إلى الســاحة الفنية، بعد ابتعادها بســبب 
تلقيها للعالج، إذ ظلت أســيرة المــرض وتابعها الجمهور 
الخليجي بقلق وترقب العودة إلى كل المحبين واألصدقاء.

ونشــر المخــرج والممثل الســوري عــارف الطويــل صورة 
جمعتــه بفخريــة عبر صفحتــه الخاصة على موقــع التواصل 

االجتماعي، وأثناء وجودهما في موقع التصوير، وهي ترتدي الحجاب، أثناء التحضير 
لمشاهدها في مسلسلها الجديد “اسمع وشوف”.

يظهــر الفنان محمد كيالني، فــي دور مغٍن خالل أحداث 
مسلسل “ورق التوت” مع الفنان شريف سالمة والذي 
يجســد دور مخرج ســينمائي، ويعمــل كيالني في أحد 
المالهي الليليــة ويغني فيها وتتوالى األحداث، إذ صور 

العديد من المشاهد في مصر الجديدة.
ويشــارك في المسلســل بطولته: شريف ســالمة، محمد 

كيالنــي، أســماء جالل، ثــراء جبيل، ســلوى عثمان، معتز هشــام، خالــد ٔانور 
مصطفى منصور، سمر عالم ؤاحمد ثابت.

مخرج سينمائيعودة فخريةقحفية وغترة

“ساينفيلد”.. يحجز موعده في “نتفلكس” بنجاح

مسلســـل  عـــن  يقـــال  أن  يمكـــن  مـــاذا 
“ساينفيلد” ولم نقله بعد؟ فهو من ضمن 
أكثـــر المسلســـالت نجاحـــا منـــذ 20 عاما 
عندما عرض على “ان بي ســـي”، ومازال 
إلى يومنا هذا موضوعا شعبيا بين هواة 

المسلسالت والتلفزيون. 
حيـــاة  يـــؤرخ  الكالســـيكي  المسلســـل 
)الـــذي  ســـاينفيلد  الكوميـــدي  وتجـــارب 
بتقديـــم دوره جيـــري ســـينفيلد(  يقـــوم 
وهـــو  نيويـــورك،  مدينـــة  فـــي  ورفاقـــه 
والـــذي  الرائـــد  الكوميـــدي  المسلســـل 
خالـــف االتجاهـــات وأعطى المشـــاهدين 
اقتباســـا مناســـبا ألي مناســـبة، في وقت 
تمكنـــت عـــدد قليـــل مـــن المسلســـالت 

اقتبـــاس الفكاهة الســـريعة الشـــعبية 
مـــن الحياة اليومية، وهذا ما يجعل 
“ســـاينفيلد” من أفضل مسلســـالت 
الكوميديـــا فـــي كل العصـــور، فهو 
مازال يستقطب عشاق الكوميديا 

الخفيفة، واألجيال الجديدة التي لم 
تعرف تشـــاهده من قبل، خصوصا 
مع وصوله إلى أشهر منصة عالمية 
فـــي الشـــرق األوســـط حاليـــا، وبال 
شـــك ســـيرفع ذلك من شـــعبيته من 

جديد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عشـــاقه يحفظون 
الجمل عن ظهر قلب، بعد أن شاهدوا كل 
حلقة عدة مرات وحفظوا كل التفاصيل 
فهم ســـيالحظون بعض التغييرات التي 

أدخلتها “Netflix” عليه.
تبـــث  ســـتون،  رولينـــج  لمجلـــة  ووفقـــا 
المنصة المسلسل بنسبة جديدة افضل و 
بارتفاع تبلغ 16:9، بدال من 4:3 األصلية، 
فقد تـــم تقديم الشـــكل الجديد من أجل 
إعطـــاء العمـــل الكوميـــدي الـــذي بث في 
“مظهـــرا  التســـعينات 

حديثا” ألجهزة الشاشات عالية الوضوح. 
وبالطبـــع مع بعض الســـلبيات جراء ذلك، 
فمثال في الحلقة األصلية الثامنة جورج 
كوستانزا )جيســـون الكسندر( يشكو من 
حفرة في الشـــارع، والتـــي يمكن رؤيتها 
بوضوح في النســـخة األصلية، ومع ذلك 
لـــم يظهـــر جليا للمشـــاهدين فـــي إصدار 

“Netflix” من الحلقة. 

حيـــاة  عـــن  “ســـاينفيلد”  قصـــة  وتـــدور 
جيـــري وأصدقائـــه الذي يمـــرون بالعديد 
مـــن المواقـــف الغريبـــة والتـــي يســـعون 
لمناقشـــتها خصوصـــا أنهـــا تمـــس حيـــاة 
العديـــد منهـــم اليومية وتحديدا ســـكان 
المتحـــدة  بالواليـــات  نيويـــورك  مدينـــة 
األميركيـــة. تـــم تقديم العمل مـــن الفترة 
1989 حتـــى العام 1998، بعد 9 مواســـم 
المسلســـل قائمـــة  ناجحـــة تصـــدر فيهـــا 
األعلى مشاهدة في التلفزيون األميركي 
 NBC في عصره الذهبي، وحاولت شبكة
إقنـــاع ســـاينفيلد بإنتـــاج موســـم عاشـــر، 
وعرضـــوا عليـــه 110 مالييـــن دوالر عـــن 
هـــذا الموســـم، لكنه رفض هـــذا العرض 

االستثنائي وقرر إنهاء المسلسل.
مـــن  العديـــد  المسلســـل  حقـــق 
الجوائـــز الفنيـــة، إذ حصـــد 10 
علـــى  إيمـــي موزعـــة  جوائـــز 
نجومـــه وفريـــق عملـــه، كمـــا 
رشـــح العمل ألكثـــر من 186 
تمثيـــل:  مـــن  وهـــو  جائـــزة 
جيسون الكســـندر وجوليا 
لـــوي دريفـــوس ومايـــكل 
بكتابته  وقام  ريتشاردز، 
ديفيـــد  الري  مـــن  كال 

وجيري ساينفيلد.

تنظم الدورة الخامســـة مـــن مهرجان الجونة الســـينمائي معرًضا ألعمال وحياة 
المخـــرج البولندي الشـــهير كريســـتوف كيشلوفســـكي إحياًء للذكرى الخامســـة 

والعشرين لوفاته.
ويصمم ويجهز المعرض االســـتعادي منســـق المناظر ومهندس الديكور الشـــهير 
أنســـي أبو ســـيف، وســـتتم إعادة األعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى 
مـــن خـــالل عدســـة ســـينمائية. والمعرض يضـــم 23 ملصًقـــا مؤطًرا مـــن متحف 
الســـينما في لودز، وكلها مســـتوحاة من أفالم كيشلوفســـكي. كما يتضمن مواد 
أصلية من أرشيف السينما “سينماتيك”، بإجمالي 50 صورة لملصقات وصور من 
أفالم كيشلوفســـكي األيقونية، ُتظهر مواقع وعمليات التصوير إلى جانب صور 
شـــخصية للمخرج. ومن بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي، يعرض بشكل 
متتـــاٍل، جوانـــب مذهلة من حيـــاة المخرج الراحـــل وأفكاره ومجمـــوع أفالمه. 
والفيلم بعنوان “كريســـتوف كيشلوفســـكي: أنا بين بين” من إخراج كريســـتوف 
فيشبيسكي.  ويعرض المهرجان من أعماله، “ثالثية األلوان: أزرق” إنتاج 1993، 
و “ثالثيـــة األلوان: أبيض” و “ثالثية األلوان أحمر” اللذين تم 
انتاجهما العـــام 1994، إضافة “الحياة 
إنتـــاج  لفيرونيـــك”  المزدوجـــة 
1991، و “الوصايـــا العشـــر: ال 
تقتـــل” إنتـــاج 1988. يذكر 
الخامســـة  الـــدورة  أن 
الجونـــة  مهرجـــان  مـــن 
السينمائي من المقرر أن 
تتـــم فـــي الفترة مـــن 14 
أكتوبـــر الجـــاري إلـــى يوم 
22 أكتوبـــر وســـيتم تكريـــم 
الفنان أحمد الســـقا والمخرج 

الفلسطيني محمد بكري.
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المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي في “الجونة”



opinions@albiladpress.com13

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قيم ودروس وعزيمة في خطاب سيدي جاللة الملك
الحرص والعزم على متابعة الخطوات الرائدة لمملكة البحرين وشعبها 
في كل الميادين، كان عنوان الخطاب الســـامي لســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، فـــي افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشـــريعي الخامس 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، بحضور ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 

حفظه هللا ورعاه.
كان خطابا مجســـدا لتطلعات شـــعب البحرين وبناء المستقبل، وزاخرا 
بالقيم اإلنسانية، وناقال لصوت مملكة البحرين التي يشار إليها بالبنان، 
بلـــد أصحاب الهمـــم العالية والمقاصـــد الكبيرة واالزدهـــار والوئام، إلى 
أرجـــاء المعمـــورة، كان خطابـــا مليئا بالقيـــم والـــدروس والعزيمة، وقد 
نحتاج تفصيال طويال لتحليل كل مفرداته وتنوع تجلياته العظيمة في 
كل المجاالت، كيف ال وهو خطاب ملك القلوب واإلنسانية المشهود له 

بالفكر الثاقب، والرأي الصائب، حمد القائد واألب والملك.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعاه “ومن منطلـــق اعتزازنا بمـــا ُيبذل من 

جهـــد وطنـــي مخلـــص فـــي مياديـــن اإلنتـــاج والبنـــاء، نتوجـــه بالتحية 
والثنـــاء والتقديـــر لعطـــاء مواطنينا الكـــرام، برجالهم ونســـائهم، ونحن 
نمضـــي – معهـــم - بمعنويـــات عاليـــة لنحقـــق للجميـــع الحيـــاة الحـــرة 
والكريمـــة، واضعيـــن تقدمنـــا الحضاري نصـــب أعيننا تحت لـــواء دولة 
المؤسســـات والقانون. مع خالص التمنيات لـــدور انعقاد موفق يواصل 
بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية، التي ما كان لها أن تتحقق، 
إال بتوفيق من هللا، ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي، كل من 
موقع مسؤوليته، وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين 

األعزاء”.
ســـيدي جاللة الملك حفظكم هللا ورعاكم، لقد قدتم هذا الوطن العزيز 
بحكمتكـــم نحـــو حياة كاملة متعافية تســـودها الديمقراطية وترســـيخ 
وكل  والعصـــري،  الحضـــاري  بمفهومهـــا  والقانـــون  المؤسســـات  دولـــة 
خطواتكم المباركة موفقة لتلبية طموحات وآمال شـــعبكم الوفي الذي 
يجدد لجاللتكم البيعة وكامل الوالء والعمل بجد وإخالص وتفان لرفع 

اسم البحرين عاليا بكل الفخر واالعتزاز.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تواصل رسمي
في البداية دعوني أتقدم لصاحب حســـاب تواصل البحرين 
األخ أحمـــد الغريـــب وزمالئه بخالص الشـــكر والتقدير، على 
جهودهم الخيرة والذاتية من خالل هذا الحســـاب الذي مد 
جســـور التواصل مع مكونات الشعب البحريني في األفراح 
واألتراح، وال شك أن هذه المهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى 
الكثيـــر مـــن الدقة والمتابعة المســـتمرة في نقـــل المعلومات 
التي يجب أن تكون موثوقة، كما ال ننسى دورهم المحوري 
أثنـــاء جائحـــة كورونا، فقـــد كانوا خير عون فـــي نقل أخبار 

الوفيات لمتابعي حسابهم في اإلنستغرام.
ظهر مؤخرا صاحب هذا الحســـاب في مقطع فيديو يوضح 
فكرتـــه أو مبادرتـــه في تحويل هذا الحســـاب إلى مؤسســـة 
تجاريـــة، وفـــرض رســـوم اشـــتراك ١٠ دنانير ســـنوًيا بهدف 
وتطويـــره  الحســـاب  هـــذا  واســـتدامة  اســـتمرارية  ضمـــان 
إلـــى األفضل، ما يتطلـــب تخصيص ميزانيـــة مالية وتوفير 
موظفين إلدارته بصورة رسمية، وعلى الرغم من أن الفكرة 
صائبـــة ومنطقية إال أنني أجد أنه من األولى أن يتم تنظيم 
هذه المهمة من قبل جهة رسمية، أي أن تكون مسؤولة عن 
هـــذه الخدمة، حيث إن الهدف األســـمى يتطلب وضع خطة 
عمـــل متكاملة وجادة والعمل بطريقة احترافية، ونحن نثق 
في إمكانياته وفريق العمل بقيادة رئيســـه التنفيذي يوسف 

محمد البنخليل.

وحول موضوع اإلبالغ عن الوفيات، فكما كان متبًعا سابًقا  «
وقبل طفرة الهواتف الذكية ووسائل التواصل االجتماعي، 

حيث كنا نضطر إلى التوجه لبوابة وزارة شؤون اإلعالم لإلبالغ 
عنها ليتم بثها في فقرة الوفيات بعد نشرة أخبار الثامنة 

مساًء، إذا هذا ليس جديدا، وأتمنى أن يؤخذ هذا االقتراح 
المتواضع بعين االعتبار لما له من مردود إيجابي على جميع 

المواطنين. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

حكاية الدينار المفقود
فـــي حياتنا اليومية الكثير من المواقـــف التي تبين أن الواحد 
منـــا قد يشـــقي نفســـه ويعرضهـــا لالكتئاب والضغـــط والمرض 
ألســـباب أو ألطمـــاع يمكـــن االســـتغناء عنهـــا، ألنها ببســـاطة ال 

تضيف إلى ما لديه أو تصنع فرقا في الحال الذي هو عليه.
فالفـــرق بين الــــ ١٠٠٠ دينار والـ ٩٩٩ دينارا ليس شـــيئا مؤثرا، 
وال يـــكاد يصنع فرقا إال في العمليات الحســـابية في البنوك أو 

غيرها من المؤسسات التي تعنيها مسألة ضبط األرقام.
جاءتنـــي هـــذه الخاطرة وأنا أســـتمع إلـــى إنســـانة عزيزة على 
نفســـي تعمـــل في وظيفة مرموقـــة في مكان مرمـــوق، ولديها 
زوج وأوالد وحياة أســـرية مستقرة، لكنها تشتكي مر الشكوى 
مـــن تنكـــر زمالئهـــا لجهودهـــا ومحاوالتهـــم الكثيرة تهميشـــها 
وحرمانها من التقدير المعنوي الذي هو مهم جدا لإلنســـان في 

أي عمل، خصوصا النساء.
فقلت لها إن المهم هو أنك تجتهدين وتقومين بما في وسعك 
لالرتقـــاء بعملك وخدمـــة مجتمعك، واتركـــي الباقي على هللا، 
وحتمـــا ســـيأتي اليـــوم الذي تحصليـــن فيه علـــى التقدير الذي 
تريدين، وانظري إلى النصف المملوء من الكوب وليس النصف 
الفارغ وهو أن لديك وظيفة جيدة وأسرة جميلة، واعتبري أن 
معاناتك مع الزمالء هي جزء البد منه من وظيفتك المرموقة 

التي تحبينها.

وتذكرت قصة طالما حكتها لي أمي كلما تلبدت سمائي بغيوم  «
اإلحباط تارة واالنكسار تارة أخرى، وهي حكاية الرجل الذي وضعوا 

له على باب بيته صرة بها مبلغ من المال، ومكتوب عليها ألف 
دينار، فلما فتحها الرجل وأحصى ما فيها وجد المبلغ ٩٩٩ دينارا 
فقط، فظل يبحث ويسأل ويتضجر بسبب هذا الدينار المفقود، 

وبدال من أن يستمتع بالـ ٩٩٩ دينارا التي جاءته أشقى نفسه 
وعاش في توتر بسبب الدينار الناقص. ما أحوجنا في كثير من 

المواقف ألن نسعى لالستمتاع بالـ ٩٩٩ دينارا ونترك الدينار 
المفقود، لفاقدي العقل واألخالق.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

رائدنا الخامس، اليوم، من رواد التنمية البشرية بالمحرق “أم المدن” هو األستاذ 
عبدالرحيـــم محمـــد عبدالكريـــم الُمـــال روزبـــه، إلى جانـــب رفقائه األربعـــة الذين 
عرضنا سيرهم آنفًا، وهم األستاذ أحمد العمران، والشاعر عبدالرحمن المعاودة، 

واألستاذة سكينة القحطاني، واألستاذ إبراهيم محرم.
ولد األستاذ روزبه في )1320هـ( أي )1899م( وفقًا لكتاب نادي المحرق )1996م(، 
ـ اللقب مكون من مفردتين فارسيتين،  وذكر الدكتور عبدهللا المطوع أن “روزبهـ 
ـ ولد في  أوالهمـــا ُروز بمعنـــى اليـــوم، وثانيهما بـَـــه )بفتـــح الباء( بمعنى الجميـــلـ 
عاصمـــة البحريـــن القديمة، مدينة المحرق الشـــّماء، عام )1911م( )في قول آخر 
عـــام )1902م( لعائلـــة تنحدر من بر فـــارس العربي، وتحديدًا مـــن قرية ُيقال لها 
“بهـْـــده” )بفتح الباء وكســـر الدال(، كان والده الحاج محمد روزبه صاحب دكان 
صغير في ســـوق القيصرية بالمحرق، ويقيم في فريج “إستيشـــن” )انتقل الحقًا 
إلـــى فريـــج العمامرة(، وكان ابنه عبدالرحيم يحضر إلى الدكان ليســـاعده، وكان 
األب فـــي أوقـــات فراغه يعلم ابنه الخط والكتابة ويســـأله عن دروســـه، فإذا لم 
يجب اإلجابة الصحيحة عاقبه بالضرب )اســـتنادًا إلى رواية جارهم في السوق 

عبدالحميد األنصاري”.
ويـــورد الدكتور عبدالحميد المحادين، في مقابلة شـــخصية مع األســـتاذ روزبه، 
أجريت في أبريل )1995م(، قوله “أنا من مواليد المحرق، ولدت عام )1320هــ(، 

فأنـــا محرقـــي المولـــد والمنشـــأ والمربى، وتلقيت علـــوم القرآن الكريـــم بادئا ذي 
بـــدء علـــى يد الكتـــاب )المطوع( ثـــم تتلمذت على يدي الســـيد علي الرســـتاقي، 
حيـــث درســـت الدين اإلســـالمي الحنيـــف، والحســـاب والجغرافيا، وقـــد قادني 
طموحـــي إلى اســـتكمال تعليمي غير النظامي لدى الســـيد إبراهيـــم كلندر، الذي 
درســـني إتقان الخط العربي )بقلم القصب( المشـــقوق آنذاك”، ويضيف “درســـت 
فيهـــا – الهدايـــة – فـــي المبنـــى الدائم، في شـــمال المحرق، وكنت مـــع أول فوج 
التحـــق بهـــا.. أيام محمـــد اليماني )اليماني هـــو ثالث مدير للمدرســـة بعد حافظ 
وهبـــة وعبدالعزيـــز العتيقي(”، ويســـتطرد “بعـــد إتمام الدراســـة النظامية تأهلت 
لاللتحـــاق موظفـــًا ببلديـــة المحـــرق، والتـــي كان يرأســـها الشـــيخ محمـــد صالح 
خنجـــي، وبقيـــت في البلدية مدة 15 ســـنة، ونظرًا لحاجة دائـــرة المعارف آنذاك 
التحقت بالتدريس، بادئًا حمل الرســـالة في مدرســـة الهداية الخليفية، ثم نقلت 
إلى مدرســـة الحد مدرســـًا وكان مديرها يعقوب يوســـف القوز، وقد أحلت على 
التقاعد، ولســـوء الحظ أنني أحلت قبل قانـــون التقاعد الحديث لعام )1975م(، 
لذا فإنني بعد عمل )15( سنة في البلدية و)35( في التعليم أتقاضى الحد األدنى 
من الراتب التقاعدي، وإنني أتقدم بالشكر )للمرحوم( طارق عبدالرحمن المؤيد، 
وزيـــر اإلعالم )األســـبق(، فعندما أحلت على التقاعد، عيننـــي مصححًا لغويًا في 

مجلة )البحرين(”، وتوفي األستاذ روزبه رحمه هللا في )2000م(.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. عبدالرحيم روزبه )6(

مـــن أهـــم المعلومات التـــي قرأتها عن األخطبـــوط أنه الحيـــوان األذكى في 
عالـــم الالفقاريات، والســـبب إمكانياته الهائلة في تعلم أي ســـلوك من خالل 
المالحظـــة، فهـــو يحتـــاج إلـــى أقل مـــن ثانيـــة للتالعب بجلـــده بدقـــة بالغة 
وتغييـــره بســـرعة كبيـــرة، ويســـتطيع أن يغير ســـلوكه ليحاكـــي المخلوقات 

البحرية األخرى بقدرة قائقة.
واســـتطاع العلماء تحديد ذكاء األخطبوط وفًقا لعدد الخاليا العصبية التي 
يملكها، ووجدوا أن خالياه العصبية ال تتركز في رأســـه، فنحو ثلثي دماغه 
فـــي أذرعه، وهذا هو الســـر فـــي غرابة هذا الكائن الذي يســـتطيع عبور عدة 
متاهات في لحظات وجيزة، واألمر الذي أود مناقشته اليوم موجه لكل من 
يقـــف ســـًدا منيًعا ضد أفكاره الشـــخصية، حتى تضمحـــل ويصبح بال أفكار، 

وربما يتطور ليعمل على محاربة أفكار غيره بوضع العقبات والصعوبات.
كثيـــرون منـــا في عالمنـــا المتغيـــر هـــذا، مازالوا قابعيـــن مكانهـــم يخضعون 
لروتيـــن محدد، ويتعاملون معه كمن يحســـب جرعاتـــه اليومية من الدواء، 
فهـــذا األمر فـــي غاية الخطورة ألنه يقطـــع األفكار والفرص فـــي آن واحد.. 
على إثر ذلك، اخترت ثالثة نماذج، وهي لشخصيات تختلف في التوجهات 

والميول والتخصصات في أسبوع واحد، ألتعرف ما الذي أمامهم، فوجدتهم 
ينظـــرون إلـــى الخلف مع نظرة خجولـــة إلى األمام تعتريها مشـــاعر الخوف 
والتردد والقلق، توقفت عن النقاش معهم تماًما حول األمر ذاته، وتساءلت 
فيمـــا لـــو أننا أمام ظاهرة مجتمعية، لكنني حاورتهم حول أجمل ما يقضون 
فيه يومهم وكيف لهم استشـــعار اإلنجاز الذي يصنع اليوم ذاته ويدفع نحو 

المزيد من العطاء.
ربما يكون ذلك بمثابة الجرس الذي يســـاعد أولئك األشـــخاص على االنتباه 
واالســـتعداد للنظـــر لألمام وبالتالـــي تغيير االتجاه، ومن هنـــا تتولد الحاجة 
الســـتقبال األفـــكار مهمـــا كانت صغيـــرة، والتي ســـتتناثر تباًعا فـــي حاجتها 
لالندمـــاج مـــع غيرها لتكون تعبيًرا عن كيان اجتماعـــي تتبادل أطرافه ذات 

المنهجية لتنمو وتزدهر.
حتًما ســـيكون األمر مختلًفا، وربما تكون منهجية األخطبوط العمالق الحل 
األمثل، عندما يثق كل شـــخص بما يمتلك من قدرات ويتيقن من مســـتوى 
ذكاءاتـــه ومـــكان تمركزها لديه، ثـــم يتواءم مع الحاضـــر، حتى تكون نقطة 
الثبات التي تشكل حالة النضج في تعميق النظرة للتكيف مع كل الظروف.

د. حورية الديري

األخطبوط العمالق



يخـــوض منتخبنا الوطنـــي األول لكرة 
القـــدم اليـــوم )الثالثـــاء( مبـــاراة ودية 
دوليـــة أمـــام نظيـــره نيوزلنـــدا، وذلـــك 
في تمام الســـاعة 7 مســـاًء على استاد 

البحرين الوطني.
فتـــرة  ضمـــن  المبـــاراة  هـــذه  وتأتـــي 
التوقف الدولية لشـــهر أكتوبر الجاري، 
المنتخـــب  تحضيـــرات  إطـــار  وفـــي 
لالســـتحقاقات المقبلة، حيث اســـتعد 
منتخبنا لهـــذه المباراة فور انتهائه من 
مواجهـــة كوراســـاو األســـبوع الماضي 
والتـــي فـــاز بنتيجتهـــا )0/4(. وتعتبـــر 
هذه المباراة هي األخيرة لمنتخبنا في 

الشهر الجاري.
وتضـــم قائمـــة المـــدرب ســـوزا: عباس 
العصفور، ســـيد هاشـــم عيســـى، هزاع 
علـــي، جاســـم الشـــيخ، كميل األســـود، 

محمـــد مرهـــون، ســـيد رضـــا عيســـى 
وســـيد مهـــدي باقـــر )الرفـــاع(، أحمـــد 
نبيـــل، عمار محمد ومهـــدي عبدالجبار 
)المنامـــة(، عبدالوهـــاب المالـــود، وليـــد 
الحيـــام وراشـــد الحوطـــي )المحـــرق(، 
ســـيد شـــبر علوي، إبراهيـــم لطف هللا، 
ســـعيد  ضيـــاء  ســـيد  بوغمـــار،  أحمـــد 
ومهـــدي حميـــدان )الخالديـــة(، عباس 
عيـــاد ومحمـــد عبدالوهـــاب )األهلـــي(، 

اإلماراتـــي(،  )العروبـــة  مـــدن  علـــي 
محمـــد الرميحـــي )الرفـــاع الشـــرقي(، 
عبدهللا يوســـف )ليبريتس التشيكي(، 
عبـــدهللا الهزاع وعلي حـــرم )التضامن 
لعـــب  قـــد  منتخبنـــا  وكان  الكويتـــي(. 
بشـــهر  دوليتيـــن  وديتيـــن  مباراتيـــن 
ســـبتمبر الماضـــي، وفاز علـــى منتخب 
خســـر  فيمـــا   )6-1( بنتيجـــة  هاييتـــي 

مباراة األردن )2-1(.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

آخــر تجاربــه الوديــة وعلــى اســتاد البحريــن الوطنــي
“األحمر” يواجه نيوزلندا اليوم

ســـيكون عشـــاق كـــرة اليـــد علـــى 
موعـــد مرتقـــب اليـــوم )الثالثـــاء( 
الشـــباب  فريـــق  يواجـــه  حينمـــا 
نظيـــره باربار في افتتـــاح الجولة 
الثالثـــة مـــن دوري خالـــد بن حمد 
لكـــرة اليد في تمام الســـاعة 5.30 
مســـاًء، وتليهـــا مبـــاراة التضامـــن 
واالتحـــاد عنـــد الســـاعة 7 مســـاًء، 
وذلـــك على صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.
غـــٍد  يـــوم  الجولـــة  وتســـتكمل 
والنجمـــة  توبلـــي  بمباراتـــّي 
أن  علـــى  واألهلـــي،  وســـماهيج 
تختتم يوم الخميـــس بلقاء الدير 

والبحرين.
وعودة للقاء األول لهذا اليوم، فإن 

المؤشرات تفيد بلقاء مثير وقوي 
حينما يصطدم الشباب الذي حقق 
انتصارين متتالييـــن وباربار الذي 
فـــاز فـــي مباراتـــه الوحيـــدة التي 
لعبهـــا، ما يعني أن أحـــد الفريقين 
ســـيتجرع الخســـارة األولى إذا لم 

يخرجا بنتيجة التعادل. 
وفـــي اللقاء اآلخـــر، فـــإن التكافؤ 

سيكون سيد الموقف بين فريقّي 
التضامـــن واالتحـــاد، ويتوقـــع أن 
تكـــون مواجهتهما أكثـــر إثارة في 
هذا المســـاء بسبب ســـعي “االتي” 
علـــى  الثانـــي  االنتصـــار  لتحقيـــق 
التوالـــي، والتضامن يريد تعويض 

خسارة مباراته الماضية.

موقف الفرق

الشباب والنجمة )6 نقاط(، األهلي 
االتحـــاد  نقـــاط(،   5( واالتفـــاق 
 3( باربـــار  نقـــاط(،   4( والبحريـــن 
نقاط( من مباراة واحدة، سماهيج 
لـــكل  )نقطتيـــن(  والديـــر وتوبلـــي 
نقطـــة  التضامـــن  وأخيـــًرا  منهـــم، 

واحدة من مباراة.

لقاء مرتقب بين الشباب وباربار والتضامن يلتقي االتحاد
افتتاح الجولة الثالثة لدوري خالد بن حمد

خـالـد بـن حمـد يـزور نـاديـي االتفـاق وبـاربـار

قــام النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، رئيــس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، أمس “اإلثنين” بزيارة لنادي االتفاق ونادي باربار، وذلك في إطار 
الزيــارات الميدانية لســموه؛ بهــدف تعزيز التواصل ودعم ومســاندة الجهات 
الرياضيــة؛ لتنفيــذ الخطط والبرامج التي تســهم في تطور وارتقاء مســتوى 
الرياضــة والرياضييــن، على الشــكل الذي يتوافق مع سياســات الهيئة العامة 
للرياضــة؛ مــن أجــل اســتمرار الجهــود التــي تحقــق مزيــدا مــن المنجــزات في 

الرياضة البحرينية.  

وشـــهدت الزيـــارة حضور نائـــب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفـــة، والرئيس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن صادق عسكر.  
 وقد التقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة خـــالل الزيـــارة، رئيس نادي 
االتفاق فوزي عبدهللا الدرازي، ورئيس 
نـــادي باربار علي حســـن محمـــد، وعدد 

من أعضاء الناديين.  
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
باربـــار  ونـــادي  االتفـــاق  نـــادي  يبذلهـــا 
لخدمـــة الرياضـــة بالمملكـــة، مـــن خالل 
إقامـــة األنشـــطة والفعاليـــات الرياضية 
المختلفة، وتشـــجيع الناشـــئة والشباب 
الرياضـــة واحتضانهـــم  علـــى ممارســـة 
الفـــرق الرياضية بالناديين، والمشـــاركة 
الفاعلـــة فـــي المســـابقات المحليـــة، بما 
ينعكـــس علـــى إبـــراز دور األنديـــة فـــي 

تنمية وتطوير القطاع الرياضي. 
وقـــد اســـتمع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة إلى عـــرض موجز من 
رئيـــس الناديين، حول خطـــط وبرامج 
الناديين للمرحلة المقبلة، منوها ســـموه 
مـــن  المســـتقبلية  الرؤيـــة  تحملـــه  بمـــا 
نهضـــة تنموية شـــاملة تســـهم في تقدم 
الرياضـــة وتدفعهـــا نحـــو إحـــراز المزيد 
مـــن النجاحـــات التـــي تضـــاف لسلســـلة 

النجاحـــات التـــي حققتهـــا، وعـــزز مـــن 
موقـــع مملكـــة البحريـــن علـــى خارطـــة 

الرياضة القارية والدولية.  
من جهتهمـــا، قدم رئيس نـــادي االتفاق 
فـــوزي عبـــدهللا الـــدرازي، ورئيس نادي 
الشـــكر  محمـــد،  حســـن  علـــي  باربـــار 
والتقديـــر إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة، علـــى تفضـــل ســـموه 
هـــذه  أن  مؤكدّيـــن  النادييـــن،  بزيـــارة 
الزيـــارة تعكس حرص واهتمام ســـموه 
فـــي تعزيـــز التواصـــل الميدانـــي وتفقد 
احتياجـــات األندية الوطنيـــة؛ من أجل 
تطويرهـــا ودفعهـــا نحو االســـتمرار في 
بـــذل الجهـــود الـــذي يعـــزز مـــن دورهـــا 
ومشـــاركتها الحقيقية فـــي بناء وتقدم 
الرياضة، معاهدّين ســـموه على المضي 
قدما نحو المواصلة في العمل؛ لتحقيق 
كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة.
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سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي باربار

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي االتفاق

زهيـــر  الســـابق  الرئيـــس  اســـتقالة  بعـــد 
كازرونـــي من رئاســـة مجلـــس إدارة نادي 
المنامـــة، أطاحـــت الخالفـــات مـــن جديد 
تقـــدم  الـــذي  القصيـــر  بالرئيـــس حســـين 
باســـتقالته الرســـمية هـــو اآلخـــر ليتولـــى 
الرئاســـة نائـــب الرئيـــس الشـــاب يوســـف 
زمان الذي خســـر فـــي انتخابـــات النادي، 
قبل أن يصل إلى عضوية مجلس اإلدارة 
بصفته “عضو احتياط” إثر استقالة أربعة 
أعضاء ثم يجد نفســـه مؤخـــرا في مقعد 

الرئاسة.

ووفقـــا لمصـــادر “البـــالد ســـبورت”، فـــإن 
ســـيقبل  المنامـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
اســـتقالة الرئيس حســـين القصيـــر وذلك 
على خليفة التباينات الحادة في وجهات 
النظـــر بينه وبين باقي األعضاء وبســـبب 
وجود بعض المخالفات التي ســـببت هذا 
االنقســـام ليرى القصير نفسه مجبرا على 
التقـــدم باالســـتقالة فـــي ظـــل مواجهتـــه 
لكافـــة األعضـــاء الذين أبـــدوا معارضتهم 

الشديدة للرئيس في الكثير من األمور.
اإلدارة  مجلـــس  بـــأن  المصـــدر  وأوضـــح 
الحالـــي قانوني بوجـــود 8 أعضاء، حيث 
ســـيتولى منصب الرئاســـة يوسف زمان؛ 

كونه نائب الرئيس حاليا حســـب الالئحة 
لألنديـــة  األساســـي  للنظـــام  النموذجيـــة 
الخاضعة إلشـــراف وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، وســـيكون زمـــان قائما بأعمال 
رئيس النادي مؤقتا لحين اعتماد تعيينه 
رسميا من الهيئة العامة للرياضة كإجراء 

قانوني.
وكان مجلس إدارة نـــادي المنامة يتكون 
مـــن 12 عضـــوا قبل أن يســـتقيل الرئيس 
زهيـــر كازروني مـــع ثالثة أعضـــاء، وهم: 
عبدالكريـــم  حســـين  تورانـــي،  محمـــد 
الســـيد، عبدالعزيـــز قناطي، وتم إســـقاط 
عضوية ثالثة أعضاء بسبب عدم تطبيق 

اإلجراء القانوني بتسديد رسوم عضوية 
الجمعية العمومية، وهم: عيسى توراني، 

أمير نجف، حسين عبدالحميد ميرزا.
وعلـــى إثر ذلـــك تم دخـــول أربعة أعضاء 
أعلـــى  علـــى  الحائـــزون  وهـــم  احتيـــاط 
األصوات ولم يتســـن لهـــم الفوز بعضوية 
مجلـــس اإلدارة في االنتخابات، وهم كل 
من: علي الري، علي قمبر، يوســـف زمان، 
حســـين بردســـتاني، ومن المرجح دخول 
كل مـــن أحمـــد جوهـــري وجـــواد محمود 
لعضويـــة مجلس اإلدارة بصفتهم أعضاء 
احتياط وذلك بعد الحصول على موافقة 

الهيئة العامة للرياضة.

المنامـة سيقبـل استقـالة القصيـر

علي مجيدعلي مجيد

يوسف زمان

ــة ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ اســــــــتــــــــمــــــــرارا لــــــــــزيــــــــــارات ســــــمــــــوه األنـــــــــديـــــــــة ال

ــادي ــ ــن ــ ــل ــ ابـــــتـــــعـــــاد قــــــــســــــــري... ويــــــوســــــف زمــــــــــان رئــــيــــســــا ل
سبورت



أعــرب رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى 
وجميع موظفيه ومنتســبيه عن أســمى آيات الشــكر والعرفان إلى النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس الهيئــة العامة 
للرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة؛ لدعــم ســموه الالمحــدود ألم األلعــاب واهتمــام ســموه بتكريم 

األبطال والبطالت من أصحاب اإلنجازات.

التكريـــم  حفـــل  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـنوي الذي أقامه االتحاد مســـاء 
كـــوادره  الماضـــي لجميـــع  األربعـــاء 
الفنيـــة واإلدارية وموظفيه بحضور 
رئيـــس االتحـــاد محمـــد عبداللطيف 
بـــن جـــال، ونائـــب الرئيـــس خالـــد 
يوســـف  الســـر  وأميـــن  الدوســـري، 

أحمد.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع رفـــع محمد 
شـــكره  جـــال  بـــن  عبداللطيـــف 
وتقديـــره لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 

حمد آل خليفة على رعاية واهتمام 
ســـموه باتحـــاد ألعاب القوى وســـائر 
االتحادات الرياضية األخرى، مؤكدا 
أن هـــذا التكريـــم لهو خير دليل على 
حـــرص االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب 
القـــوى علـــى تقديـــر وتكريـــم جميع 
العامليـــن فيه مـــن إداريين وفنيين، 

وليس الاعبين والاعبات فقط.
 وأضـــاف خال كلمته “أنتم األبطال 
مـــن  يعملـــون  الذيـــن  الحقيقيـــون 
وراء الكواليـــس ويهيئـــون األرضية 

أمـــام العدائين والعـــداءات لتحقيق 
اإلنجازات المشرفة لمملكة البحرين 
من خال ما تقومون به من دور مهم 
وأساســـي كا بحســـب اختصاصـــه، 
ونحـــن نثمـــن جهودكـــم وعطاءكـــم 
منـــا  يســـتوجب  مـــا  وهـــو  المتميـــز 
شـــكركم وتقديركم في هـــذا الحفل 
البســـيط؛ للتعبيـــر عن مـــدى امتناننا 

لما تقومون به من عمل بارز..”.
 وتابع “دأب اتحادنا على إقامة حفل 
التكريـــم الســـنوي لجميـــع موظفيـــه 
ومنتســـبيه إيمانا منا بما تقومون به 

مـــن جهـــد ودور فاعل فـــي االرتقاء 
برياضة ألعـــاب القوى والتي حققت 

إنجازات تاريخية غير مسبوقة في 
ظل الدعم والرعاية التي نحظى بها 

مـــن جالة الملك حفظـــه هللا ورعاه 
واهتمام ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ومســـاندة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، فشكرا لكم 
على عطائكم والشـــكر األكبر لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الرئيس الفخري التحاد ألعاب القوى 
علـــى اهتمام ســـموه برياضـــة ألعاب 

القوى”.
موظفـــي  جميـــع  أعـــرب  وبدورهـــم 
ومنتسبي االتحاد البحريني أللعاب 
القوى عن خالص شكرهم وتقديرهم 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ خالـــد  لســـمو 
خليفـــة، كمـــا عبـــروا عـــن تقديرهـــم 
جـــال،  بـــن  عبداللطيـــف  لمحمـــد 
مؤكديـــن بـــأن هـــذا التكريم يشـــكل 
لهـــم دافعا لمواصلة العطـــاء؛ لتعزيز 

مكانة ألعاب القوى البحرينية.

اتحاد ألعاب القوى

اتحــــاد ألعــــاب القـــوى: شكـــرا خـالد بـن حمــــد

جانب من التكريم

حلبة البحرين الدولية

أعلنــت حلبــة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” عن 
موســمها الجديد للبطوالت الدولية والمحلية والفعاليات والتجارب لموســم 2021 

– 2022 حيث من المتوقع أن يكون موسما حافال ومليئا باإلثارة.

تجـــارب  الجديـــد  الموســـم  ســـيتصدر 
جديـــدة وســـتنطلق ألول مرة في حلبة 
البحرين، إلـــى جانب البطوالت الدولية 
والعالميـــة، واإلقليميـــة والمحليـــة، كما 
الجديـــدة  التجـــارب  أيضـــا  ســـتتضمن 
سيســـتمتع  والتـــي  عليهـــا  والمتعـــارف 
بها عشـــاق رياضة الســـيارات والعوائل 

واألفراد من جميع األعمار.
وتـــم اإلعان عن جميع هـــذه الفعاليات 
ضمـــن مؤتمر صحفـــي أقيـــم اليوم في 
حلبـــة البحرين الدوليـــة، وذلك بحضور 
البحريـــن  لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الدوليـــة الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
االنطـــاق  خـــط  علـــى  وذلـــك  خليفـــة، 

لسباق جائزة البحرين الكبرى.
عيســـى  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وصـــرح 
لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل 
البحريـــن الدولية خـــال المؤتمر قائاً: 
“لقـــد أمضينـــا الكثير مـــن الوقت خال 
األشـــهر القليلة الماضيـــة في التخطيط 
علـــى  واألكبـــر  الحافـــل  الموســـم  لهـــذا 

اإلطاق.
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة تعتبـــر المكان 
األمثل للكثير من األشـــخاص ولسنوات 
طويلـــة وهـــي لحظـــات ســـعادة كبيـــرة 
الملـــيء  الموســـم  هـــذا  مثـــل  لتقديـــم 
باإلثارة والذي سيلبي احتياجات جميع 

أفراد المجتمع.
“إنه موسم جديد مليء باإلثارة، مزيج 
الجديـــدة،  والتجـــارب  الفعاليـــات  مـــن 
الجديـــدة،  الســـباقات  وبطـــوالت 
والســـباقات الدولية الكبـــرى، وبطوالت 
الكارتنج الكبـــرى، باإلضافة إلى العديد 
مـــن فعالياتنـــا الشـــهيرة التـــي يعشـــقها 

الجماهير “.

بطوالت دولية: فورموال 1، بطولة العالم 
للتحمل، بحرين 1000 كم، ختام روتاكس

حلبـــة البحريـــن الدوليـــة ستســـتضيف 
مـــرة أخـــرى أفضـــل البطـــوالت الدولية 

على حلبة الصخير.
فـــي أقـــل مـــن ثاثـــة أســـابيع ســـتزور 
الحلبـــة بطولـــة العالـــم للتحمـــل التابعة 
لاتحـــاد الدولي للســـيارات في فعالية 
فريدة مـــن ســـباقين مزدوجين كختام 

لهذا الموســـم. ســـتختتم بطولـــة العالم 
للتحمل موســـمها في البحرين، مع أول 
ســـباق مزدوج على اإلطاق. سينطلق 
ســـباق بابكـــو البحريـــن 6 ســـاعات في 
وضـــح النهـــار مـــن 29 إلـــى 30 أكتوبر، 
بينمـــا ينطلـــق ســـباق بابكـــو البحريـــن 
8 ســـاعات فـــي النهـــار ويختتـــم تحت 

األضواء.
وســـتنطلق مـــا يقـــارب مـــن 32 ســـيارة 
علـــى خـــط االنطـــاق جنًبـــا إلـــى جنب 
بـــورش  المســـاند تحـــدي  الســـباق  مـــع 
باإلضافـــة  األوســـط،  الشـــرق  ســـبرنت 
إلـــى الفعاليات الترفيهيـــة لجميع أفراد 
العائلـــة. التذاكـــر متوفرة اآلن بســـعر 5 
دنانيـــر بحرينيـــة فقـــط للبالغيـــن و2.5 
دينـــار بحريني لألطفال من 3 حتى 12 
عـــام، مع خصومات متنوعة متاحة بما 
في ذلك تذاكر مزدوجة لكا السباقين. 
انطاًقـــا من ســـباق التحمل ســـينطلق 
ســـباق 100 كـــم فـــي 29 ينايـــر ويعتبر 
ســـباق  وهـــو  تماًمـــا،  جديـــًدا  حدًثـــا 
تـــي  الجـــي  لســـيارات  مخصـــص 
العالمـــي  التحمـــل  ســـباق  وســـيصبح 
Pro�  الوحيـــد المتـــاح حصرًيا لفئـــة الـ
Am، وذلـــك بــــ 185 لفـــة علـــى مضمـــار 
 GT3 الجائـــزة الكبـــرى ومتاحـــًا للفئات
وGT4 ولقـــد رأينـــا اهتماًما كبيـــًرا حًقا 
من الفرق، خاصة من أوروبا وســـنعلن 

المزيد من التفاصيل حول هذا قريًبا.
كما ستســـتضيف حلبتنا للكارتنج أحد 
أكبر ســـباقات الكارتنـــج على اإلطاق 
وذلـــك من خـــال تحدي ختـــام بطولة 
العالم روتاكس ماكس، حيث سيشارك 
ضمـــن هـــذه البطولـــة أفضـــل المواهب 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث يبلغ 

عدد المشاركين قرابة 380 متسابقا. 
وســـيزور مملكـــة البحريـــن مـــا يقـــارب 
2500 شخص في فترة استضافة هذه 
البطولـــة من مشـــاركين وأعضاء الفرق 
وعائاتهم للمشـــاركة في البطولة التي 
ستنطلق بين 11 و18 ديسمبر، وبالطبع 
البحرينيـــة  الفـــرق  بعـــض  ستشـــارك 
فـــي هـــذه البطولـــة، التي يشـــارك فيها 
متســـابقون مـــن 75 دولة حـــول العالم، 
مـــرة  وألول  البطولـــة  ســـتنطلق  كمـــا 

بســـيارات كارتنـــج كهربائيـــة، ســـيكون 
هذا أول سباق كهربائي في البحرين.

تجارب الطرق الوعرة بالشراكة مع 

يوسف خليل المؤيد وأوالده 

المؤيـــد  خليـــل  يوســـف  مـــع  بالشـــراكة 
وأوالده، تطـــرح حلبـــة البحريـــن الدولية 
هـــذا الموســـم فعاليـــة مثيـــرة وجديـــدة 
بالكامل مفتوحة لمشاركة عشاق رياضة 
الســـيارات، وذلك ضمن تجارب يوســـف 

خليل المؤيد للطرق الوعرة.
وستنطلق التجارب على مضمارنا الوعر 
المصمم لهـــذا النوع مـــن التجارب حيث 
ســـيتمكن المشـــاركين من اختبار القدرة 
الحقيقيـــة لســـيارات فورد إكسبيديشـــن 
ونيســـان باتـــرول. ســـيتم اإلعـــان عـــن 
مزيـــد مـــن التفاصيل حـــول التجربة في 
األيـــام المقبلـــة. فـــي المؤتمـــر الصحفي، 
أعربت حلبة البحرين عن خالص شكرها 
وتقديرهـــا لهذه الشـــراكة الجديـــدة بين 
حلبـــة البحريـــن الدولية ويوســـف خليل 

المؤيد وأوالده.

األولى من نوعها، تجارب ماكالرين 

البحرين تنطلق في نوفمبر

تجربـــة أخرى مثيـــرة وجديـــدة كلًيا في 
حلبة البحرين الدولية هذا الموســـم هي 
تجـــارب ماكارين البحريـــن والتي تضم 
ســـيارات الطـــرق المثيـــرة التـــي تنتجهـــا 

ماكارين أوتوموتيف.
دواعـــي  مـــن  كان  الماضـــي،  العـــام  فـــي 
سرورنا أن نرحب بماكارين أوتوموتيف 
فـــي موقعهـــا الجديـــد عند مدخـــل حلبة 
البحريـــن الدولية. اليوم نعلن عن تجربة 
قيـــادة جديـــدة وحصريـــة، تـــم تنظيمها 

بالتعاون مع ماكارين أوتوموتيف.
ســـيتمكن المشـــاركون من قيادة ســـيارة 
علـــى   ،600LT عالمًيـــا  ورائـــدة  خارقـــة 
مضمـــار الفورمـــوال 1، التجربـــة مفتوحة 
مـــع  القـــدرات،  جميـــع  مـــن  للســـائقين 
لتوجيـــه  المتخصصيـــن  توجيهـــات 
المشـــاركين حـــول الحلبـــة ومســـاعدتهم 

على التحكم في السيارة.
ســـيتم إطاق تجربة ماكارين البحرين 
رســـمًيا فـــي نوفمبر وســـيتم اإلعان عن 

مزيد من التفاصيل قريًبا.

عودة التجارب المفضلة لعشاق 
رياضة السيارات والبطوالت المحلية!

فـــي  كلًيـــا  الجديـــدة  التجـــارب  ليســـت 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة التـــي يمكن أن 
الموســـم  هـــذا  الجماهيـــر  إليهـــا  يتطلـــع 
ألن فعالياتهـــم المفضلـــة قد عـــادت على 

المضمار.
فـــي نهايـــة هـــذا األســـبوع، يـــوم الجمعة 
15 أكتوبـــر تنطلـــق أول فعاليـــات الحلبة 
لك للموســـم إلى جانب تجربة الراديكال 

SR3 وتجربة الكليو كب.
عـــودة فعاليـــات ليالـــي إبراهيـــم خليـــل 
كانـــو للـــدراغ والدرفـــت وذلـــك مـــن 18 
أكتوبـــر، وفي الســـباقات انطلقت بالفعل 
تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي 
ســـي حيـــث أقيمـــت الجولة األولـــى منذ 

أسبوعين.
تنطلق بطولة ســـباقات الـــدراغ المعترف 
بهـــا عالمًيـــا في 16 نوفمبـــر، وهنا نود أن 
نشـــيد بفريق بحريـــن1 وإنجازاته، حيث 
فاز الموســـم الماضي مـــرة أخرى ببطولة 

ضـــد  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي   NHRA
أفضل الفرق في العالم، ونحن فخورون 

جًدا بهم.
تســـتأنف فعاليتنا المميـــزة الصحية على 
المضمـــار برعايـــة بتلكو فـــي وقت الحق 
مـــن هذا الشـــهر. كانت هذه مبـــادرة قمنا 
بتجربتها في الموســـم الماضي، لتشجيع 
الناس في البحريـــن على التمتع باللياقة 
لركـــوب  الحلبـــة  واســـتخدام  والصحـــة 
أن  يســـعدنا  اآلن  والجـــري.  الدراجـــات 
نكـــون قادرين على تقديم موســـم كامل 
األعمـــار  لجميـــع  الفعاليـــات  هـــذه  مـــن 

والقدرات.
بـــن  ســـلمان  صـــرح  للمؤتمـــر  وختامـــا 
عيســـى قائـــا:” عندما نخبـــر الجميع أننا 
نســـتضيف حوالـــي 400 فعاليـــة كل عام 
يفاجـــأ الكثير بذلك. آمـــل من كل هذا أن 
يرى الجميع كيف يمكننا ضمان أن تقدم 
حلبة البحرين الدوليـــة أفضل الفعاليات 
والتجـــارب علـــى مـــدار الموســـم ولمـــاذا 
نطلـــق “موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي 

الشرق األوسط” على حلبتنا الدولية.

الــوعــــرة الطــــرق  تجــــربة  وطــرح  رســمي..  شريـــك  وأوالده  المؤيــد  خليــل  يــــوسف 

انطالق موسم حافــل في حلبة البحــريــن الــدوليــة

جانب من المؤتمر الصحافي
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أعلنت شركة بتلكو 
عـــن تــوفــيــر خــدمــة 
 ”Apple Pay“
ــائـــن الــــكــــرام،  ــزبـ ــلـ لـ
وهي وسيلة دفع ذات ُمستوى عاٍل 
مــن األمـــان والــخــصــوصــيــة، وتتيح 
الحاجة  دون  المعامالت  إتمام  لهم 
لتمرير البطاقة للبائع أو لمس األزرار 
وذلــك  الــنــقــديــة،  األوراق  تــبــادل  أو 
لجهاز  الهائلة  اإلمكانات  باستخدام 
وُتنّفذ  الــمــعــامــالت.  لحماية  آيــفــون 
 Apple“ كل معاملة دفع عبر خدمة 
Pay” مع عملية مصادقة باستخدام 
أو   Touch ID أو   Face ID خاصية 
إدخال  أو  للجهاز  الدخول  رمز  عبر 

رمز أمان مؤقت لمرة واحدة.
مالكي  من  بتلكو  زبائن  باستطاعة 

ــل، الـــوصـــول إلـــى خدمة  ــ أجــهــزة أب
بتلكو،  تطبيق  عبر   ”Apple Pay“
إعــادة  أو  الــبــاقــات  فواتير  لتسديد 
الدفع  مسبقة  خطوط  رصيد  تعبئة 
أو أي من الخدمات المقدمة من قبل 

بتلكو.
ــن أيـــًضـــا إجــــراء  ــائـ ــزبـ ــان الـ ــكـ ــإمـ وبـ
ــع ســريــعــة بــواســطــة  مـــعـــامـــالت دفــ
أجــهــزة  عــبــر   ”Apple Pay“ خــدمــة 
آيفون وآيباد وماك، وذلك من خالل 
عبر  أو  ــيــة  ــكــتــرون اإلل الــتــطــبــيــقــات 
حاجة  أي  دون  “ســفــاري”،  متصفح 
إلنشاء حسابات أو تقديم معلومات 

التوصيل وعنوان استالم الفاتورة.
وُيعتبر األمان والخصوصية من أهم 
 ،”Apple Pay“ ما ُيمّيز وسيلة الدفع
بطاقاتهم  الزبائن  يستخدم  فعندما 
الــصــراف  بــطــاقــات  أو  االئــتــمــانــيــة 
اآللي لتسديد المدفوعات من خالل 
أرقــام  تخزين  يتم  ال  فإنه  الخدمة، 
البطاقات الفعلية على ذاكرة الجهاز 
أو على خوادم شركة أبل. وبدالً من 
ذلك، يتم تعيين رقم فريد لحساب 
الــجــهــاز وتــشــفــيــره وتــخــزيــنــه في 
 Secure“ شريحة آمنة ُتعرف باسم

.”Element

األمــان مــن  عــال  وبمســتوى  ســهلة  دفــع  وســيلة 
بتلكو توفر خدمة “Apple Pay” للزبائن

الرائدة في  البحرين” - الشركة   stc“ حصدت 
“أفضل  جــائــزة  الــرقــمــيــة،  التكنولوجيا  عــالــم 
لنظامها   - الخاص”  القطاع  في  رقمي  تحول 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  أعــمــال  إلدارة  المبتكر   stc Tajer
للمدن  الخامسة  البحرين  قمة  في   - والمتوسطة  الصغيرة 
2021. وقد تم تقديم الجائزة لشركة “stc البحرين”  الذكية 
الرقمي  التحول  عملية  فــي  االستثنائية  لجهودها  تقديًرا 
وتقديم أفضل تجربة عمالء من األفراد والشركات والهيئات 

الحكومية.
يسلط هذا التكريم الضوء على رؤية الشركة واستراتيجيتها 
بما  المستقبل  على  تركز  والتي  الرقمي  التحول  عملية  في 
 ،2030 البحرين  لمملكة  االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  مــع  يتماشى 
إضافة إلى التوسع في تطوير مدن آمنة وذكية. كما عززت 
المنطقة من خالل تبني  الريادي في  البحرين” موقعها   stc“
الفرص الجديدة وتطوير خدماتها بما في ذلك طرحها لنظام 

stc Tajer إلدارة أعمال الشركات والمؤسسات.
بانبيله  نــزار  البحرين”   stc“ لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 

“يشرفنا أن نحظى بهذه الجائزة تقديًرا لسعينا المتواصل لكي 
نصبح أفضل مزود اتصاالت في مجال التحول الرقمي. كما 
نسعى دائما لتطوير مسيرة الشركة التقنية لتشمل العديد من 
مستدام  مجتمع  لخلق  وذلك  الجديدة  والتقنيات  الخدمات 
وآمن. إننا نفتخر بجهودنا التي حققناها حتى اآلن ونتطلع 
إلى المساهمة بشكل أكبر في رحلتنا نحو مستقبل التحول 

الرقمي في البحرين على الصعيدين الوطني واإلقليمي”.

تسلم الجائزة

2021 الذكيــة  المــدن  قمــة  فــي   ”Tajer“ لنظــام 
“stc البحرين” تحصد جائزة أفضل تحول رقمي بـ “الخاص”
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نـــظـــمـــت شــركــة 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن 
ــتــأمــيــن عــلــى  لــل
جهودها  إطــار  في   )bnl( الحياة 
الصحي  الوعي  لنشر  المتواصلة 
بالدم  للتبرع  السنوية  حملتها 
فــــي مـــقـــرهـــا بــمــنــطــقــة الــســيــف 
الملك  مستشفى  مــع  بــالــتــعــاون 
ــتــي تهدف  حــمــد الــجــامــعــي، وال
ــدعــم شــهــر أكــتــوبــر  ــذا الـــعـــام ل هـ

والتوعية بسرطان الثدي.
ــذه الــمــشــاركــة الــســنــويــة هي  وهـ
للتأكيد   bnl مـــبـــادرة  مــن  جـــزء 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى بــنــاء الــوعــي 
وتأثيره  التطوعي  العطاء  حول 
أولئك  على  بثمن  يقدر  ال  ــذي  ال
الذين يكافحون من أجل البقاء. 
لتقديم  منتظم  جهد  أيــًضــا  ــه  إن

الموظفين حول  لجميع  المعرفة 
يحصلون  التي  الصحية  الفوائد 
إلى  يؤدي  مما  التبرع  من  عليها 

زيادة عدد المتطوعين كل عام.
 ،bnl العام لشركة  المدير  وقالت 
“تـــهـــدف حملة  إيـــنـــاس أســـيـــري 
إلى   2021 للعام  بــالــدم  الــتــبــرع 
ــوعــي بــســرطــان الــثــدي  ــادة ال ــ زي
وتقديم الدعم لمرضى السرطان 
وغــيــرهــم مــمــن يــحــتــاجــون إلــى 

التبرع بالدم. 
حملة التبرع بالدم هي جزء من 
طورتها  األوجـــه  متعددة  خطة 
قــضــايــا  ــمــعــالــجــة  ل  bnl ــة  ــركـ شـ
في  الحيوية  والسالمة  الصحة 
مملكة البحرين، وهي واحدة من 
العديد من التعاونات الجارية مع 

مؤسسات وطنية مهمة أخرى”.

“bnl” تدعم حملة التوعية بسرطان الثدي

بالشراكــــة مــع خليـــج البحــريــن للتكنولوجيــــا الماليـــة

“الوطني” يختار الفرق المتأهلة ضمن تحدي “الخدمات الرقمية”

أعــــــــلــــــــن بـــنـــك 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن 
 )NBB( الوطني 
عن اختياره للفرق الثمانية المتأهلة 
ــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة ضــمــن تــحــدي  ل
الذي  الرقمية،  الخدمات المصرفية 
تم إطالقه بشراكة إستراتيجية مع 
خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، 
المرحلة  فــي  تميزهم  بــعــد  وذلـــك 
اشتملت  والــتــي  للبرنامج،  األولـــى 
مــكــثــفــة  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  عـــلـــى 
الــمــاضــي،  فــي سبتمبر  عــقــدهــا  تــم 
العمل  مساحات  إحــدى  في  وذلــك 
البحرين  لخليج  التابعة  المشتركة 

للتكنولوجيا المالية. 
ويأتي ذلك كجزء من إستراتيجية 
بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي وجــهــوده 
الــمــتــواصــلــة الــرامــيــة إلثــــراء حياة 
األجيال، فقد ساهم التحدي بشكل 
مهارات  وتعزيز  تطوير  في  هادف 
الــمــشــاركــيــن فــي مختلف  الــطــالب 
في  للنجاح  وتهيأتهم  الــمــجــاالت 

سوق العمل مستقبالً.
للتدريب  األولــيــة  المرحلة  شملت 
نقاشية  وحلقات  دورات  المكثف 
ــدد مـــن مــنــتــســبــي كل  بـــإشـــراف عــ
وخليج  الوطني  البحرين  بنك  من 
وقد  المالية،  للتكنولوجيا  البحرين 
ضمت قائمة المتحدثين المنتسبين 
تقنية  ــيــس  رئ أمــيــن  رازي  لــلــبــنــك 
أبو  هشام  للمجموعة،  المعلومات 
الفتح رئيس االتصاالت المؤسسية 
فــي الــبــنــك، عــمــر األعــظــمــي رئيس 
ــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة  ــات ال ــدمـ ــخـ الـ
الرقمنة  رئيس  غلوم  علي  لألفراد، 
المسقطي  أحمد  المشاريع،  وإدارة 
رئيس المنتجات المصرفية لألفراد، 
عبد هللا بو علي رئيس مكتب إدارة 
أول  مدير  بوعالي  مرام  المشاريع، 
ندى  الــبــشــريــة،  ــمــوارد  ال إدارة  فــي 
إســحــاق مــديــر تــســويــق الــخــدمــات 
أحمد  مــنــيــرة  لـــألفـــراد،  المصرفية 

مدير الشؤون اإلستراتيجية، أمجد 
ــعــمــالء، ريــم  ســامــي مــديــر والء ال
ومميزات  المكافآت  إخصائي  تقي 
فان  مارتن  إلى  باإلضافة  العمالء، 
تـــروجـــيـــن مـــديـــر خـــدمـــات شــركــة 
األوســط  الــشــرق   -  “  Backbase“

وإفريقيا.
ــمــتــحــدثــون الــعــديــد من  نـــاقـــش ال
باإلستراتيجية  المتعلقة  المواضيع 
ــنـــك لــرقــمــنــة  ــبـ الـــمـــعـــتـــمـــدة فــــي الـ
ــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة، وكـــافـــة  ال
الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بــالــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة الــمــطــروحــة، 
ــول عملية  مـــع إســـهـــاب مــفــصــل حـ
التحول الرقمي التي شهدها البنك، 
الــمــكــافــآت ومنصة  لــنــظــام  وشـــرح 
إعطاء  مــع  الرقمية،  العمالء  والء 
باإلضافة   ،”Backbase عــن  نــبــذة 
ــتــطــرق لــمــوضــوعــات هــامــة  إلـــى ال
كإدارة المشاريع وتطوير المنتجات 
والتسويق واالتصاالت المؤسسية.

للمشاركين  الفرصة  أتيحت  وقــد 
ــلــقــاء أعـــضـــاء فــريــقــهــم ومــعــرفــة  ل
المزيد عن التحدي، وفهم الجوانب 
الـــمـــحـــوريـــة الــمــخــتــلــفــة لــتــطــبــيــق 
ــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة  ــات ال ــدمـ ــخـ الـ
الــوطــنــي،  الــبــحــريــن  ببنك  الــخــاص 
ــع رؤيــــــة شـــامـــلـــة لــإمــكــانــيــات  مــ
لتطويره،  المختلفة  والــخــطــوات 
المشاركة  الــفــرق  كــل  تقدمت  وقــد 
فيديو  مــقــاطــع  تسليم  أو  بــعــرض 
تـــوضـــح حــلــولــهــم وابـــتـــكـــاراتـــهـــم 
األولية لتطوير التطبيق، وقد تأهل 
 8 الــبــرنــامــج  مــن  الــثــانــيــة  للمرحلة 
مشارًكا،  فريًقا   25 أصــل  من  فــرق 
ويجدر هنا بالذكر أن الفريق الفائز 
المرحلة  في  اختياره  سيتم  الــذي 
ستقام  التي  البرنامج  من  الثانية 
جوائز  على  سيحصل  نوفمبر،  في 
حضانة  جانب  إلــى  مجزية  نقدية 
خليج  قبل  من  مشروعه  وتطوير 
لمدة  المالية  للتكنولوجيا  البحرين 

3 أشهر.
ــيــس تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  وقــــال رئ
الوطني،  البحرين  بنك  لمجموعة 
للغاية  ســعــداء  “نــحــن  أمــيــن  رازي 
بــالــمــســتــوى الــمــتــمــيــز لــلــمــشــاركــيــن 
المصرفية  الــخــدمــات  تــحــدي  فــي 
الــرقــمــيــة، كــمــا ونــثــنــي عــلــى العمل 
بذلها  التي  الجبارة  والجهود  الجاد 
هــذا  لــطــرح  الــبــنــك  مــن  منتسبونا 
المستوى  بــهــذا  وجــعــلــه  الــبــرنــامــج 
مــن الــنــجــاح، وكـــم كــنــا فــي حاجة 
مــاســة لــمــثــل هـــذه الــبــرامــج الــتــي 
ــا وتــنــهــض  ــن ــاب ــثـــري طـــاقـــات شــب تـ
لهم  وتتيح  المجتمع،  في  بدورهم 
إمكاناتهم  كافة  الستغالل  الفرص 
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم، ال ســيــمــا في 
ــذي أصـــبـــح له  ــ ــرقــمــنــة الـ مـــجـــال ال
مستقبل واعد على مستوى جميع 
القطاعات، وبذلك يضمنون النجاح 

مستقبالً في سوق العمل”. 
الخدمات  رئــيــس  قــال  جهته،  مــن 
الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة لـــألفـــراد في 
الـــبـــنـــك، عــمــر األعـــظـــمـــي “نــتــوجــه 
المتأهلة  ــفــرق  ال لجميع  بالتهنئة 
وقد  التحدي،  من  التالية  للمرحلة 
تميز  نظير  ا  مستحقًّ نجاحهم  كــان 
في  ُقدمت  التي  المبتكرة  حلولهم 
الــخــدمــات  تطبيق  تــطــويــر  ســبــيــل 
بالبنك  الخاص  الرقمية  المصرفية 

يــعــزز من  وجــعــلــه مــتــكــامــالً بشكل 
تجربة العمالء”.

ــر، صــرحــت ســوزي  مــن جــانــب آخــ
للشراكة  األول  الــمــســؤول  ــزيــرة  ال
للتكنولوجيا  البحرين  خليج  فــي 
المالية: “يسرنا في خليج البحرين 
نتعاون  أن  الــمــالــيــة  للتكنولوجيا 
الــرائــد  الــوطــنــي  البحرين  بنك  مــع 
من  لنكون  المصرفي،  القطاع  في 
ــاح تــحــدي  ــجـ ــي إنـ الــمــســاهــمــيــن فـ
الذي  الرقمية  المصرفية  الخدمات 
ــاب، ونــحــن  ــشــب تـــم طــرحــه لــفــئــة ال
ــمــشــاركــيــن في  ــكــل ال فــــخــــورون ب
أداًء  منهم  كل  قدم  التحدي حيث 
مبتكرة في مرحلة  متميًزا وحلواًل 

الدورات المكثفة”. 
التنفيذي  الرئيس  بدر ساتر  وأشاد 
لــلــعــمــلــيــات فـــي خــلــيــج الــبــحــريــن 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة، بــجــهــود 
بالتهنئة  “نتقدم  بقوله  المشاركين 
ــخــاصــة لــكــافــة الـــفـــرق الــثــمــانــيــة  ال
ــيــة من  ــال ــت ــة لــلــمــرحــلــة ال ــمــتــأهــل ال
لالطالع  بــدورنــا  ونتطلع  التحدي، 
على المزيد من إبداعاتهم وحلولهم 
هذه  مع  العمل  ويسعدنا  المبتكرة، 
الشباب  مــن  المتميزة  المجموعة 
يمثلون  الذين  الطموح  البحريني 
مــخــتــلــف الــجــامــعــات الـــرائـــدة في 

المملكة”.

سيتي بنك البحرين يفوز بجائزة “أفضل مصرف رقمي للشركات”
ــال فـــايـــنـــانـــس ــ ــوب ــ ــل ــ ــة غ ــلـ ــن مـــجـ ــ لـــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـ

ــن ســيــتــي  ــ ــل أعــ
البحرين  بــنــك 
أمــــــــــــــــس عــــن 
بجائزة  فــوزهــا 
الرقمية  للمعامالت  مــصــرف  “أفــضــل 
من  والمؤسسات”  بالشركات  الخاصة 
Global Fi- فاينانس  غلوبال  (مجلة 

التاسعة  للسنة   2021 للعام   )nance
بجائزتي  البنك  فاز  كما  التوالي.  على 
اإلنـــتـــرنـــت”  ــر  عــب ــقــد  ن إدارة  ــل  ــضـ “أفـ
للعام  ابتكاًرا”  األكثر  الرقمي  و”البنك 
الثاني على التوالي. ومن بين الجوائز 
إلـــى قائمة  ــتــي أضــيــفــت  ال الــجــديــدة 
جوائز سيتي البحرين هذا العام جائزة 
الخدمات  مــع  متوافق  مــوقــع  “أفــضــل 
ــهــاتــف الــمــحــمــول”  الــمــصــرفــيــة عــبــر ال
و”أفضل بنك في التسويق والخدمات 

عبر وسائل التواصل االجتماعي”.
ــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة  ــا بــالــنــســبــة ل أمــ
جلوبال  مجلة  أعــلــنــت  فــقــد  لـــألفـــراد، 
فاينانس عن فوز سيتي بنك البحرين 
بــجــائــزة “أفـــضـــل مــصــرف لــلــمــبــادرات 
االحتيال”  وإدارة  للمعلومات  األمنية 
ــي وجــائــزة  ــتــوال لــلــعــام الـــرابـــع عــلــى ال
“أفـــضـــل مــوقــع مــصــرفــي مــتــكــيــف مع 
على  الثانية  للسنة  النقالة”  الــهــواتــف 

التوالي.
سيتي  لــدى  التنفيذي  الرئيس  وقــال   
البحرين، ميشال صوايا “ساهم الوباء 
العالمي بشكل مباشر في تسريع وتيرة 
األتمتة والرقمنة في القطاع المصرفي. 
الكبير  باالستثمار  نقوم  زلنا  وما  قمنا 
ــمــنــصــات الــرقــمــيــة  فـــي الــتــقــنــيــات وال
البحرين  في  وأعمالنا  عمالئنا  لخدمة 

العالم. يعكس حصولنا  وعلى مستوى 
عــلــى هـــذه الــجــوائــز عــمــل فــرقــنــا نحو 
يلبي  إلكتروني  وموقع  تطبيق  تطوير 
االحتياجات المصرفية للعمالء األفراد 

والشركات بطريقة فعالة وآمنة”.

36 جــائــزة عــن فئة  هــذا ونـــال سيتي 
الرقمية  لــلــمــعــامــالت  مــصــرف  أفــضــل 
وفئة  والمؤسسات  بالشركات  الخاصة 
الرقمية  لــلــمــعــامــالت  مــصــرف  أفــضــل 
منطقة  دول  فـــي  بـــاألفـــراد  الــخــاصــة 

الشرق األوسط.
فاينانس  جلوبال  مجلة  أعلنت  وقــد 
األولــى  بالجولة  الفائزين  أســمــاء  عــن 
الرقمية  البنوك  أفــضــل  تشمل  والــتــي 
البنوك  وأفضل  للشركات/ المؤسسات، 
ــرقــمــيــة لــــألفــــراد، وأفـــضـــل الــبــنــوك  ال
الــرقــمــيــة اإلســالمــيــة عــلــى الــمــســتــوى 
المحلي لكل دولة. وتم اختيار الفائزين 
الهادئ،  والمحيط  وآسيا،  أفريقيا،  في 
الشرقية،  وأوروبـــا  الوسطى،  وأوروبـــا 
األوســط،  والشرق  الالتينية،  وأمريكا 

وأمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية.
تعد هذه الجوائز جوائز الجولة األولى، 
والتي تركز على الدول كل على حدة، 
ــالن عـــن الــفــائــزيــن  ــ حــيــث ســيــتــم اإلعـ
الفائزين  ذلك  في  بما  الثانية،  بالجولة 
عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي 

خالل هذا الشهر وسيتم االعالن عنهم 
في ديسمبر 2021.

تبًعا  الفائزة  المصارف  اختيار  تم  وقد 
للمعايير التالية: استراتيجيتها المتبعة 
على  عمالئها  وخــدمــة  استقطاب  فــي 
العمالء  فــي جعل  الــنــجــاح  اإلنــتــرنــت، 
على  المتاحة  المنتجات  يستخدمون 
الـــزيـــادة فــي عـــدد العمالء  اإلنــتــرنــت، 
المنتجات  عدد  تنامي  اإلنترنت،  على 
حول  األدلـــة  اإلنــتــرنــت،  على  المقدمة 
المقدمة  للمبادرات  الملموسة  المزايا 
اإلنترنت  موقع  وتصميم  الشبكة،  عبر 
الفائزون  أمــا  الوظيفية.  وخصائصه 
فقد  والفرعية،  الرئيسية  الفئات  في 
تــم اخــتــيــار الــفــائــزيــن بــنــاء عــلــى قــوة 
ونجاح تلك المنتجات والخدمات على 

اإلنترنت.

الجائزة ميشال صوايا
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أعلنــت ديــار المحــرق، إحــدى أكبــر شــركات التطوير العقــاري في 
مملكة البحرين، عن استمرار دعمها لمؤتمر البحرين للمدن الذكية 
كراٍع بالتيني. وُيعقد المؤتمر تحت رعاية وزير األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف علــى مــدى يوميــن 
بتاريخ 10 و11 أكتوبر 2021 في مركز الخليج للمؤتمرات – فندق الخليج البحرين.

وحصـــدت ديار المحـــرق جائـــزة “حلول 
توزيـــع  حفـــل  خـــال  الذكيـــة”  المدينـــة 
هامـــش  علـــى  أقيـــم  الـــذي  الجوائـــز 
المؤتمـــر، وهو ما يقف شـــاهًدا على دور 
فـــي  الرائـــدة  والمبـــادرات  المشـــروعات 

تطبيق الحلول الذكية والمســـتدامة في 
ديـــار المحـــرق. وتأتـــي الجائزة لُتســـلط 
الضـــوء علـــى أبـــرز إنجازات االســـتدامة 
لديـــار المحرق، ال ســـيما علـــى أثر تبعات 

جائحة كوفيد 19.

واستطاعت شركة ديار المحرق الحفاظ 
علـــى تمّيـــز خدماتهـــا المقدمـــة للســـكان 
التزامهـــا  بجانـــب  الجـــدد،  والعمـــاء 
بإجـــراءات التباعد االجتماعـــي للوقاية 
مـــن فيـــروس “كوفيـــد 19” طـــوال فترة 
خدمـــات  بتدشـــين  وبـــادرت  الجائحـــة، 
العقـــاري  مبتكـــرة مثـــل مستشـــار ديـــار 
عـــن ُبعـــد، وهـــي خدمـــة تتيـــح تقديـــم 
عبـــر  للعمـــاء  العقاريـــة  االستشـــارات 
اإلنترنت، باإلضافـــة إلى االنطاق معهم 
فـــي جـــوالت افتراضيـــة؛ لاطـــاع على 

فلل العرض في مشروعات المدينة. كما 
أطلقت الشركة خدمات مكتب التنسيق 
الفنـــي عن ُبعـــد، التي ُتمّكـــن العماء من 
خـــال  مـــن  للمكتـــب  طلباتهـــم  إرســـال 

اإلنترنت.
وتتألـــق مدينـــة ديـــار المحـــرق بدورهـــا 
الوطنـــي،  لاقتصـــاد  الداعـــم  الرئيـــس 
ومع احتضـــان بيئة مجتمعيـــة مترابطة 
وبأنمـــاط حياة صحيـــة وعصرية، حيث 
يجـــري تطويـــر وتشـــييد المدينـــة علـــى 
أكمـــل وجـــه، وذلـــك بتوفيـــر مجموعـــة 

من الخدمـــات والمرافـــق المتنوعة التي 
يسهل الوصول إليها من ِقبل سكان ديار 
المحـــرق، التي تشـــمل كل من المســـاجد 
بالتجزئـــة  البيـــع  ومحـــات  والحدائـــق 
والمراكـــز الصحية والمجمعات التجارية 

الخاصـــة  والمـــدارس  والجامعـــات 
والحكومية، باإلضافة إلى تدشـــين أول 
مســـار خاص للدراجـــات الهوائية بطول 
16 كيلومترا، ويجاوره مســـار مخصص 

للجري.

“ديار المحرق” الراعي البالتيني لمؤتمر البحرين للمدن الذكية 2021

هبة محسن

ثمن عدد من رجال المال واالقتصاد بالبحرين التوجيهات التي تضمنها الخطاب الســامي الذي 
تفضــل بــه عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة بمناســبة افتتاح دور 

االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وأكـــدوا فـــي تصريحات لــــ “البـــاد االقتصادي” 
أهمية التوجيهات الســـامية في تعزيز الشـــراكة 
المســـتقبل  علـــى  والتركيـــز  االقتصـــاد  لتنميـــة 
بنظـــرة اقتصاديـــة وطنيـــة مدروســـة فـــي ظـــل 
هذه األوضـــاع، وتكاتف جهـــود القطاعين العام 
والخـــاص لتحقيـــق مـــا ترجـــوه وتتطلـــع إليـــه 

القيادة.
بـــدوره، قـــال رجـــل األعمـــال أكـــرم مكنـــاس إن 
خطاب جالته بعث األمل بالمستقبل من جديد 
رغم التحديـــات ورغم صعوبات المرحلة، داعيا 

جميـــع رجـــال األعمـــال إلـــى التفاعـــل وتقديـــم 
مزيد من األفكار والمبـــادرات لتنمية اقتصادية 
شـــاملة األبعاد تعود بالفائدة على الجميع وعلى 
التشـــاركية فـــي صنع القرار، مشـــيرًا إلـــى قدرة 
القطـــاع الخـــاص علـــى المســـاهمة فـــي الناتـــج 
المحلي اإلجمالي وخلـــق فرص العمل وتحقيق 

التنمية المستدامة المنشودة.
من جانبه، نوه رجل األعمال عبدالوهاب الحواج 
إلى الثقة الكبيرة والعظيمة التي وضعها جالته 
في رجال األعمال والتي سيكون صداها مؤثرًا 

علـــى آليـــات المرحلـــة المقبلـــة ووضـــع أولويات 
العمـــل المقبلة والحلول والمبادرات المنســـجمة 
الســـريع  والتعافـــي  المرحلـــة  متطلبـــات  مـــع 
القتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص 

بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
األميـــن  خالـــد  األعمـــال  رجـــل  قـــال  بـــدوره، 
طريـــق  خارطـــة  يمثـــل  الســـامي  الخطـــاب  إن 
مـــن  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  عمـــل  ومنهـــج 
أجـــل خيـــر ونمـــاء الوطـــن والمواطـــن وتحقيق 
األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة، مؤكـــدا التعامل 
بنظـــرة  والعالميـــة  المحليـــة  المســـتجدات  مـــع 
شـــاملة لجميع الجوانـــب االقتصاديـــة واألمنية 
والتنمويـــة والصحيـــة والبيئيـــة، والتـــي تمثـــل 
خارطة طريق للمرحلة المقبلة من أجل تحقيق 
تطلعـــات المواطنين، وبما يؤكـــد حرص جالته 

علـــى تحقيـــق ســـبل العيـــش الكريـــم ورفاهيـــة 
األجيال الحالية والمستقبلية.

مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة نائب رئيس 
االتحاد العالمي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة عبدالحســـن الديري باهتمام جالة 
الملك بقطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
ودعمه ألصحاب األعمال ال ســـيما رواد األعمال 
وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
البحرينية، والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد 
الوطنـــي وتمثـــل ما نســـبته 99 % مـــن مجموع 

المؤسسات العاملة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمال 
البحرينيـــة أحمد بـــن هندي أهميـــة التوجيهات 
السامية في تعزيز الشراكة في تنمية االقتصاد 

ورســـم مامح المســـيرة التنموية الشاملة التي 
تشـــهدها المملكـــة، معربـــًا عـــن تقديـــر الجمعية 
وجميع منتسبيها للمضامين المهمة التي اشتمل 
عليهـــا الخطـــاب الســـامي لجالة الملـــك، والذي 
يحدد معالـــم المرحلة المقبلة لمواصلة مســـيرة 
البنـــاء والتنمية بتعاون الجميع وبتكاتف جهود 

القطاعين العام والخاص.
مـــن جانبـــه، أضاف نائـــب رئيس جمعيـــة رجال 
أن  الرفاعـــي  عيســـى  البحرينيـــة  األعمـــال 
التعاون المســـتمر ما بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية حتًما سيكون له انعكاسات إيجابية 
علـــى القطاع التجاري في البـــاد، خصوًصا بعد 
انحســـار الجائحة بدرجـــة كبيرة جًدا، ما يضفي 

جوًا كبيرًا من األمل والتفاؤل بالمستقبل.

فينشر كابيتال بنك يعلن نتائجه المالية للربع الثالث
فينشر  أعـــلـــن 
بنك  كــابــيــتــال 
 ، ب . م . ش
الــــــــــبــــــــــنــــــــــك 
من  يتخذ  الــذي  اإلســامــي  االستثماري 
مملكة البحرين مقًرا له، عن نتائج الربع 
الثالث من السنة المالية 2020 - 2021، 
في  المنتهية  التسعة  األشهر  عن  وذلــك 
البنك  ســجــل  حــيــث   ،2021 ــارس  مـ  31
مليون   15.184 قــدرهــا  خــســارة  صافي 
 54.500 قدرها  بخسارة  مقارنة  دوالر، 
الفترة  في  )المعاد عرضه(  دوالر  مليون 
السابق. صافي الخسائر  العام  ذاتها من 
 31 في  المنتهية  الثاثة  األشهر  خــال 
2021، 4.733 مليون دوالر، في  مارس 
)المعاد  مقابل مبلغ 9.973 مليون دوالر 

عرضه( في الفترة ذاتها 2020.
األشهر  خــال  البنك  دخــل  مجموع  بلغ 
 ،2021 مــارس   31 في  المنتهية  الثاثة 
مبلغ  مقابل  فــي  دوالر،  مليون   0.970
)المعاد عرضه( في  0.438 مليون دوالر 
قدرها  بــزيــادة  أي   ،2020 ذاتــهــا  الفترة 
المصروفات  إجمالي  وبلغ   .%  98.63

 3.216 بـ  مقارنة  دوالر،  مليون   3.560
الفترة  في  )المعاد عرضه(  دوالر  مليون 

ذاتها من العام 2020.
وارتـــفـــع إجــمــالــي األصــــول فــي الــفــتــرة 
بنسبة   2021 مـــارس   31 فــي  المنتهية 
دوالر،  مليون   131.339 ليبلغ   %  2.43
مقارنة بـ 128.220 مليون دوالر )المعاد 
 30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة  فــي  عــرضــه( 
إلى  أساًسا  ُيعزى  ما  وهو   ،2020 يونيو 
صافي مكاسب القيمة العادلة المسجلة 

في المحفظة االستثمارية للبنك.
في  المساهمين  حقوق  إجمالي  وشهد 
 ،2021 مــارس   31 في  المنتهية  الفترة 
إلى  ليصل   %  71.37 بنسبة  انخفاض 
 21.040 بـ  مقارنة  دوالر،  مليون   6.023
مليون دوالر في الفترة المنتهية في 30 

يونيو 2020. 
ــى  ــًا إل ــاســ ــفـــاض أســ ــزا هــــذا االنـــخـ ــعــ ــ وُي
ــة خــــارج  ــن تــخــصــيــص ضـــمـــانـــات مــعــي
التشغيلية،  ــمــصــروفــات  وال الــمــيــزانــيــة 
القيمة  مكاسب  صافي  ُيعادلها  والــتــي 
ــة عــلــى الــمــحــفــظــة االســتــثــمــاريــة  ــعــادل ال
ــال رئيس  ــفــتــرة. وقــ ــهــذه ال الــمــســجــلــة ل

بــنــك،  كــابــيــتــال  فــيــنــشــر  إدارة  مــجــلــس 
في  سعينا  “يــتــركــز  معرفي  عبدالفتاح 
أفضل  تقديم  على  بنك  كابيتال  فينشر 
الــمــال،  ــجــهــود إلعـــــادة هــيــكــلــة رأس  ال
مــع فريق  الــعــمــل جــنــًبــا لجنب  ونــبــاشــر 
لتحقيق  التنظيمية  والــجــهــات  اإلدارة 
ذلـــك. ويـــواصـــل الــبــنــك الــتــزامــه بتبني 
سياسة تشغيلية متزنة ومرنة؛ لمواكبة 
وتحّمل  الجديدة  والتحديات  التغّيرات 
بالتزامن  وذلك  الخسائر،  من  نسبة  أقل 
مــع الــتــعــافــي الــمــتــبــاطــئ لــاســتــثــمــارات 

نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا”.
“نـــحـــرص فـــي فينشر  ــاف عــرفــي  ــ وأضـ
كابيتال بنك على متابعة اتخاذ خطوات 
قاعدة  ودعــم  الربحية  لتحسين  فعالة 
االستثمارات  مع  والتعامل  المال  رأس 
ضد  المالي  االســتــقــرار  لتوفير  الحالية 

أي مخصصات إضافية، بما يعزز فرص 
فينشر  ويــهــدف  للبنك.  والنمو  التوسع 
بنسبة  المال  رأس  لزيادة  بنك  كابيتال 
بسيطة، حيث سيكون للمساهمين خيار 
المال نقًدا أو  المشاركة في زيادة رأس 
بمراكز  المساهمة  طريق  عــن  أو  عينًيا 
استثمارية لديهم مع البنك للحفاظ على 

نسبتهم من األسهم في البنك”.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  قـ جــانــبــه،  ــن  ومـ
بعد  ما  وعمليات  االستثمارات  ورئيس 
ويجيز  روبـــرت  البنك،  فــي  االســتــحــواذ 
السعي  بنك  كابيتال  فينشر  “يــواصــل 

الــتــخــارج؛  عمليات  مــن  الــمــزيــد  لتنفيذ 
ثقة  ولدينا  القطاع،  في  مركزه  لتعزيز 
كبيرة بأن هذه المساعي ستوفر سيولة 
كبيرة للبنك، وذلك مع االنتهاء من إعادة 
من  للحد  العمومية  الــمــيــزانــيــة  هيكلة 
البنك اجتماع  البنك. وسيعقد  التزامات 
الجمعية العمومية غير العادية في شهر 
موافقة  على  للحصول  2021؛  أكتوبر 
ــى تــحــويــل تــرخــيــص  الــمــســاهــمــيــن عــل
البنك من بنك جملة إسامي إلى شركة 

استثمارية من الفئة “1”. 
زيادة  إلى  بنك  كابيتال  فينشر  ويتطلع 

ــمــال مــن خـــال إصــــدار حقوق  ال رأس 
والمستثمرين  للمساهمين  األولـــويـــة 
الموافقة  تم  وقــد  البنك.  في  الحاليين 
ــيـــة عــلــى كـــا الــخــطــتــيــن مـــن ِقــبــل  األولـ

مصرف البحرين المركزي.
واختتم ويجيز  بالقول “على الرغم من 
انخفاض صافي الخسارة لألشهر التسعة 
بالفترة  مقارنة   %  72 بنسبة  الماضية 
الربع  شهد  فقد  السابق،  العام  من  ذاتها 
الحالي خسارة أعلى من الربع الماضي، 
اإلضــافــيــة  الــمــخــصــصــات  بسبب  وذلـــك 
ــتــي تـــم اتــخــاذهــا مــقــابــل الــضــمــانــات  ال
بها  يستثمر  الــتــي  لــلــشــركــات  ــمــوفــرة  ال
البنك. ونفذ فينشر كابيتال بنك اتفاقية 
 70.7 البالغة  الوكالة  التزامات  لتسويه 
الــمــنــتــهــيــة  الـــفـــتـــرة  فـــي  دوالر  ــيــون  مــل
هــذه  تــســويــة    .2021 يــونــيــو   30 فـــي 
االلتزامات عينًيا من خال تحويل عدد 
االســتــثــمــاريــة. وسيساهم  ــول  مــن األصـ
الميزانية  بتنظيم  التسوية  هــذه  إنهاء 
مــلــمــوس، وذلـــك من  الــعــمــومــيــة بشكل 
الــمــالــي وتقليص  خـــال تــعــزيــز الــوضــع 

األعباء وااللتزامات على البنك”.

روبرت ويجيزعبد الفتاح معرفي

عن األشهر التسعة 
المنتهية في 31 

مارس 2021

دعــا رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين ســمير ناس، إنفاًذا لما ورد في الخطاب الســامي لعاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
خــالل افتتــاح جاللتــه لــدور االنعقــاد الرابع من الفصل التشــريعي الخامس لمجلســي الشــورى والنواب، بدعــوة جاللته لجميع أصحاب األعمــال إلى اقتراح 
مزيد من األفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شــاملة األبعاد، إلى اجتماع عاجل مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس التشــاوري ورؤســاء اللجان 

القطاعية، لبحث آلية إنشاء منصة متكاملة لتلقي األفكار االبتكارية والمبادرات النوعية لمجتمع األعمال البحريني برعاية وإدارة الغرفة.

وأكـــد رئيـــس الغرفـــة أن دعوة جالـــة الملك 
لقيـــت ترحيبا على نطاق واســـع فـــي مجتمع 
األعمـــال للعمـــل يـــدا بيـــد مـــع الحكومـــة فـــي 
عمليـــة البناء والتطـــور التي تشـــهدها مملكة 
مشـــددا  األصعـــدة،  جميـــع  علـــى  البحريـــن 
علـــى أهميـــة دور قطاع األعمـــال في تحقيق 
االســـتدامة االقتصادية للبحرين لما يمكن أن 

يقدمـــوه مـــن ابتـــكارات وحلـــول ومقترحات 
تســـهم في الدفع بمســـارات التنمية إلى آفاق 
واســـعة في مجابهة االنعكاسات والتداعيات 
الطارئة عالميا، بما يلبي التطلعات المنشـــودة 

ويصب في صالح الوطن والمواطن.
وطالـــب مجتمـــع األعمـــال بضرورة اســـتثمار 
الملـــك  جالـــة  لـــدن  مـــن  الســـامية  الدعـــوة 

للقطـــاع الخـــاص في فتـــح النقاشـــات المهمة 
بين مختلف األوســـاط التجاريـــة والصناعية 
تســـهم  مثمـــرة  اقتصاديـــة  بأفـــكار  للخـــروج 
فـــي إحـــداث نقلة نوعيـــة لاقتصـــاد الوطني 
ومعدالت نموه خال المرحلة المقبلة، بهدف 
تحقيق متطلبـــات رؤية البحرين االقتصادية 
2030، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب 

تضافـــر جهـــود القطاعييـــن العـــام والخـــاص 
لتحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص، ومواصلـــة 
تحقيق مـــا تهدف إليها مملكـــة البحرين نحو 
التوســـع فـــي اإلنجـــازات التنمويـــة، وتحفيـــز 
ودعـــم النمـــو االقتصـــادي المســـتدام وخلـــق 

مجاالت اقتصادية جديدة.
وشدد رئيس الغرفة على وجود نسق تراكمي 
مبـــدع في بنـــك األفكار الـــذي كونتـــه الغرفة 
مـــن إعـــداد مجموعة دراســـات نوعيـــة تحلل 
وتعالج مشـــكات الســـوق والصناعة المحلية 
إلـــى جانب توصيـــات األســـرة التجارية التي 
اســـتخلصت من مؤتمر اللجان الثاني المنعقد 

في أبريل الماضي، وهي كلها قد انعكست في 
دراســـات وتوصيات واقتراحات الغرفة التي 
رفعت للحكومة أو الجهـــات األخرى المعنية، 
مشـــيرا إلى أن دعوته النعقاد هـــذا االجتماع 
المهـــم يأتـــي فـــي ســـياق مســـؤولية الغرفـــة 
وتفعيـــل دورها كمكـــون رئيس مـــن مكونات 
المســـتقبلية  االقتصاديـــة  التوجهـــات  صنـــع 
الفاعلـــة  المشـــاركة  بالجميـــع  مهيبـــا  للبـــاد، 
والتفاعـــل المثمـــر مع دعـــوة الغرفـــة إليصال 
أفـــكار وخبرات األســـرة التجـــاري والصناعية 

لصناع القرار.

إنفاًذا لتوجيهات جاللة الملك... “الغرفة”: اجتماع عاجل لبحث مبادرات مجتمع األعمال

https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728746.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728747.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728726.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728748.html
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اإلســامي  البحريــن  بنــك  أعلــن 
تقديــم  فــي  الرائــد  البنــك   ،)BisB(
اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات 
اإلســامية بمملكــة البحريــن عــن رعايتــه الذهبيــة لمؤتمــر أيوفي الســنوي 
للهيئات الشــرعية والمؤسســات المالية اإلســامية )AAOIFI( في نســخته 
19، الــذي ُيقــام افتراضيــًا وتحت رعاية مصرف البحريــن المركزي بتاريخ 

12 و13 أكتوبر 2021. 

متتاليـــن،  يوميـــن  مـــدى  وعلـــى 
حلقـــات   4 المؤتمـــر  سيســـتضيف 

نقاشـــية تتنـــاول مســـتقبل معاييـــر 
والمؤسســـات  الشـــرعية  الهيئـــات 

جانـــب  إلـــى  اإلســـامية،  الماليـــة 
اســـتعراض عملية تطوير ومراجعة 
وتعديل تلك المعايير. باإلضافة إلى 
دمـــج أمـــوال البنوك اإلســـامية مع 
البنـــوك التقليدية وصكـــوك اإلجارة 

الخدمية وقواعد التداول بها.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لبنك البحرين اإلســـامي، 
حســـان جرار “تأتي رعايتنا لمؤتمر 
أيوفـــي لتؤكد علـــى التزامنا بتنمية 

قطـــاع الصيرفة اإلســـامية؛ وذلك 
التطـــورات  مواكبـــة  أجـــل  مـــن 
الحاصلة ضمن هذا القطاع الحيوي 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  وذلـــك 
هـــذا  “يجمـــع  وأضـــاف  والدولـــي”. 
المؤتمـــر المرموق نخبـــة من علماء 
ومســـؤولين  اإلســـامية  الشـــريعة 
والهيئـــات  المركزيـــة  البنـــوك  مـــن 
الماليـــة  والمؤسســـات  التنظيميـــة 
والمحاســـبة والمراجعة والشركات 

القانونيـــة والجامعات ومؤسســـات 
التعليـــم العالـــي مـــن جميـــع أنحاء 

العالم تحت سقف واحد، حيث 
يتـــم تســـليط الضـــوء على 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة 

الموضوعات بغية تبادل 
المعرفـــة ممـــا من شـــأنه 
أن يصـــب لصالـــح دفع 
عجلة التنمية للتمويل 

اإلسامي مستقباً”.

“البحرين اإلسالمي” راعيا ذهبيا لـ “أيوفي” للهيئات الشرعية 1919

قـــال أول رائـــد أعمـــال عربـــي فـــي مجـــال 
الفضـــاء إن قطـــاع الفضاء يزخـــر بالفرص 
الواعـــدة حتـــى للشـــركات الناشـــئة ورواد 
األعمـــال. وأوضح مؤســـس شـــركة المدار 
الفضائـــي، وهي أول شـــركة عربية خاصة 
في مجال الفضاء، الكويتي بســـام الفيلي، 
مليـــارات  بضـــخ  بـــدأت  الخليـــج  دول  إن 
الـــدوالرات لاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع، 
إذ أعلنـــت اإلمـــارات عـــن ضـــخ 6 مليارات 
دوالر فـــي هـــذا القطـــاع، في حيـــن أعلنت 
الســـعودية ضخ 2.1 مليار دوالر، كما بدأت 
دول خليجيـــة أخـــرى في أخـــذ المبادرات 
برامـــج  إطـــاق  فـــي  الجامعـــات  وكذلـــك 

للحاق بركب الفضاء.
وتحت رعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الهيئـــة  نظمـــت  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء صبـــاح أمس لقاء 

تعريفيـــا للتجـــار ورواد األعمال؛ لتســـليط 
الضـــوء علـــى قصـــة نجـــاح شـــركة المـــدار 

الفضائي وفرص االستثمار في القطاع.
وأشـــار الفيلـــي إلـــى أنه فـــي الخمســـينات 
والســـتينات وعند انطاق قطـــاع الفضاء، 
كان المجـــال محـــدودًا، وهنـــاك عـــدد قليل 
من الدول المنخرطـــة في صناعة الفضاء، 
ولكـــن الصـــورة اآلن تغيـــرت مـــع انضمـــام 

الكثير من الدول لهذا القطاع.

الفضاء الجديد والفرص الكبيرة

تكنولوجيـــا  قطـــاع  أن  الفيلـــي  وأكـــد 
لمـــا  متعطـــش  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
هـــو جديد في مجـــال علوم الفضـــاء، وأن 
هنـــاك ربطـــا كبيـــرا بيـــن هذيـــن القطاعين 
وزيـــادة  للرقمنـــة  التوجـــه  مـــع  خصوصـــا 
التوجـــه الســـتخدام البيانـــات، مـــا يخلـــق 
فرصا مســـتقبلية لقطاع الشركات الناشئة 
علـــى  الطلـــب  أن  وتابـــع  األعمـــال.  ورواد 

األقمـــار االصطناعية يشـــهد ارتفاعـــًا، وأن 
الـــدول تتجه بنحـــو متزايد إلـــى أن يكون 
لديها أقمار اصطناعية خاصة، حيث باتت 
األقمـــار االصطناعية أكثر كفـــاءة وفاعلية 

وأرخص وأطول عمرًا.

مخاطر استثمارية مرتفعة

ورغـــم الفـــرص المغريـــة فـــي الفضـــاء، إال 
إلـــى  أشـــار  الكويتـــي،  األعمـــال  رائـــد  أن 
يتســـم  قـــد  الجديـــد”  “الفضـــاء  فهـــم  أن 
بالتعقيـــد مـــع ضـــرورة فهـــم جميـــع األمور 
الماليـــة والقانونيـــة قبـــل البـــت فـــي هـــذه 
االستثمارات، وفهم أسلوب العمل لتطوير 

العمل في مجال الفضاء. 
وأكـــد أن االســـتثمار فـــي الفضـــاء ينطوي 
على “مخاطر مرتفعـــة”، فلذلك ينبغي لمن 
يدخـــل فـــي هـــذا النوع مـــن االســـتثمار أن 

يتمتع بمعرفة كافية.
وعرج الفيلي على تأســـيس شركة “المدار 

الفضائـــي” فـــي واحة الســـيلكون في دبي، 
جيـــل  لتعزيـــز  مبـــادرات  أنجـــزت  حيـــث 
للمؤسســـات  الدعـــم  وتقديـــم  المســـتقبل 
التعليميـــة، وإحداهـــا عبـــر مبـــادرة اختيار 
المحطـــة  إلـــى  وإرســـالها  عمليـــة  تجربـــة 
وإعـــادة  االختبـــارات  إلجـــراء  الفضائيـــة 
عينـــة االختبـــار إلـــى الكويـــت الســـتكمال 

االختبارات.

وأكـــد الفيلـــي أن االســـتثمار فـــي الفضـــاء 
يتطلـــب شـــغفا كبيـــرا وإيمانـــا بمـــا يزخـــر 
بـــه القطـــاع من فـــرص، مستشـــهدا بإيلون 
ماســـك، وجيـــف بيـــزو اللذيـــن أنفقـــا مـــن 
شـــركاتهم  لتأســـيس  الخاصـــة  أموالهمـــا 

الفضائية.

أهم التحديات 

تواجـــه  تحديـــات  علـــى  الفيلـــي  وعـــرج 
صناعـــة الفضاء واالســـتثمار فيها، منها أن 
التكنولوجيا المتقدمة في القطاع عادة ما 
تكون ذات اســـتخدام مـــزدوج مع الجانب 
العسكري، ما يضفي حساسية شديدة في 

المشاركة بالتقنيات. 
ـــن أن إطـــاق األقمار يتـــم من منصات  وبيَّ
تجاريـــة، كمـــا توجـــد خدمات كبيـــرة مثل 
الطباعة ثاثية األبعاد وغيرها من تقنيات 
تصوير األرض وإنترنت األشـــياء والذكاء 
االصطناعـــي، مـــا يخلـــق فرصا للشـــركات، 

مشـــيرا إلى أن الشـــركات يمكـــن أن تدخل 
القطاع بطريقة عمل تشـــبه “شركة أوبر” ال 
تملك أصوال فضائية، ولكنها تقوم بالعمل، 
حيـــث إن الكثيـــر مـــن األصـــول الفضائيـــة 
دورة  أن  خصوصـــا  اســـتئجارها،  يمكـــن 

االستثمار في القطاع طويلة.
وأشـــار إلـــى تجربة “قمـــر الكويـــت”، حيث 
تأخـــر إطـــاق القمر قبـــل 11 ثانية بســـبب 
مـــرور إحدى الطائرات في مســـار اإلطاق 

ليكلف تأخر اإلطاق مايين الدوالرات.
تأســـيس  عـــدم  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
الشـــركة في الكويت وتأسيســـها في دبي، 
أوضـــح رائـــد العمـــل الكويتـــي أن البنيـــة 
التحتيـــة فـــي الكويت لم تكـــن مهيأة، في 
حيـــن أن دولـــة اإلمـــارات كانـــت مهيأة من 
حيث الرخـــص والبنية التحتيـــة، إذ تمكن 
مـــن اســـتصدار الرخصـــة لتشـــغيل األقمار 
االصطناعيـــة وبيـــع مكوناتهـــا خـــال يوم 

واحد فقط.

الفيلي: فرصة كبيرة تنتظر رواد األعمال في الفضاء
الخليـــــــج يــرصــــــــد أكثـــــــر مـــــــن 8 مليـــــــارات دوالر لالستثمــــــــار بالقطــــــــاع

ناس: “مجال الفضاء” يفتح آفاقا استثمارية جديدة بكلفة قليلة
انـــطـــاق الــجــلــســة الـــحـــواريـــة األولـــــى مـــع أول رائــــد أعـــمـــال عــربــي فـــي قــطــاع الــفــضــاء

تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
وصناعة البحرين سمير ناس وبحضور 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم 
انطلقـــت  العســـيري،  محمـــد  الفضـــاء 
صباح أمس فعاليات الجلسة الحوارية 
مـــع أول رائـــد أعمال عربي فـــي قطاع 
الفضـــاء والتـــي عقـــدت بالتعـــاون مـــع 
 ،)NSSA( الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
لبحـــث آليات االســـتثمار األمثل لريادة 

األعمال في مجال علوم الفضاء.
“الغرفـــة”  أن  الغرفـــة  رئيـــس  وأكـــد 
التجاريـــة  القطاعـــات  عـــن  وكممثلـــة 
والصناعيـــة تؤمـــن بأهميـــة فتـــح آفاق 
جديـــدة الســـتثمار فـــي قطـــاع الفضاء 

وأهميـــة النهـــوض بعلـــوم الفضـــاء في 
المملكة عن طريق نشر الوعي وتطوير 
برامـــج بحثية متقدمة وتعزيز االبتكار 
لمواكبـــة التطـــور الذي تشـــهده المملكة 
لتحقيـــق تطور عملي وتقني يتماشـــى 
مـــع رؤية المملكة 2030، ويســـاهم في 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة عبر تنويع 
مصـــادر الدخـــل وتعزيـــز التكامـــل مـــا 
بيـــن القطاعين العـــام والخاص لما فيه 
لتحقيـــق  الوطنـــي،  االقتصـــاد  صالـــح 
مزيد من اإلنجازات النوعية عبر تعزيز 
إســـهامات القطاع الخاص في المسيرة 

التنموية الشاملة.
وشـــدد على أهمية تعزيـــز االبتكار في 
مجال ريـــادة األعمال من خال التقدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي فـــي المجـــاالت 
المتعلقة بالشأن االقتصادي لفتح آفاق 

جديدة في مجـــات ريادة األعمال بما 
مع الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 
2030، مشـــدًدا علـــى أن الشـــباب هـــم 
أساس التنمية والتطور لذى نهدف في 
الغرفة إلى تشـــجيع الشـــباب البحريني 

للدخـــول فـــي مجات صناعـــة الفضاء 
باعتبارها إحدى ركائز الثورة الصناعية 
لتحقيـــق  األمثـــل  والطريـــق  الرابعـــة 
االســـتدامة االقتصاديـــة، موضًحـــا أن 
هذا النوع من االستثمارات غير مكلف 

وذو مـــردود عاٍل ومســـتدام، خصوًصا 
الشـــركات  علـــى  محتكـــًرا  ليـــس  أنـــه 
الكبيرة، فيمكن للشركات الناشئة أيًضا 
دخول مجـــال علوم الفضاء باســـتثمار 

قدره مليون دوالر.

ونوه رئيس الغرفة إلى أن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ليســـت بمنـــأى عن 
االســـتثمار في علوم الفضاء، إذ أنشأت 
دولة اإلمارات وكالتها الوطنية للفضاء 
فـــي العـــام 2014، وفـــي يوليـــو 2020 
اإلمـــارات الستكشـــاف  بعثـــة  أطلقـــت 
المريـــخ بحلـــول العام 2024، وشـــكلت 
هيئـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الفضـــاء الســـعودية فـــي العـــام 2018، 
وأعلنـــت عن اســـتثمار بقيمة 2.1 مليار 
دوالر فـــي برنامجهـــا الفضائـــي كجـــزء 
من رؤية المملكة 2030، مشيًرا إلى أن 
دول العالـــم رفعت ميزانية االســـتثمار 
فـــي الفضاء بنســـبة %10 خـــال العام 
2020 مقارنـــة بها في العام 2019 وفًقا 
لتقريـــر برامـــج الفضـــاء الحكومية من 
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“هوميز” تقدم منتجات أكثر من 300 متجر و500 عالمة تجارية
ــوق ــي السـ ــة لتعافـ ــا الداعمـ ــة مبادراتهـ ــى مواصلـ ــة علـ ــة حريصـ المنصـ

البحرينيـــة  المنصـــة  “هوميـــز”،   أطلقـــت 
الرائدة في مجال التسوق الرقمي، حملة 
تجاريـــة جديـــدة تقـــدم عبرهـــا خدمـــات 
ومنتجـــات أكثر مـــن 300 متجر بحريني 
و500 عامـــة تجاريـــة وعـــروض مميـــزة 
وفـــرص وافـــرة للربـــح علـــى مـــدى شـــهر 
كامـــل، وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص المنصة 
علـــى مواصلـــة مبادراتهـــا الراميـــة لدعم 

تعافي السوق التجارية البحرينية.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي الرقمـــي لمنصة 
“هوميـــز” صـــادق عبد الرســـول: إن حملة 
أخـــرى  مـــرة  تعكـــس  واربـــح”  “تســـوق 
التـــزام فريـــق العمل لـــدى المنصـــة بدعم 
التجـــاري واالقتصـــاد الوطنـــي،  القطـــاع 

وتنشـــيط عمليات البيـــع وتدوير البضائع 
والمنتجات في الســـوق البحرينية، وذلك 
عـــن طريـــق تســـخير أحـــدث اإلمكانـــات 
أجـــل  مـــن  الرقمـــي  للتســـويق  التقنيـــة 
بضاعتـــه  تصريـــف  فـــي  التاجـــر  خدمـــة 
والمشتري في الحصول على ما يريد من 
تلـــك البضائـــع في مـــكان واحد وبأســـعار 

تنافسية جدا.
 وأوضـــح عبـــد الرســـول أن الحملـــة التي 
أطلق عليها اســـم “تســـوق واربح” من 10 
أكتوبـــر الجاري حتـــى 10 نوفمبر المقبل، 
تقدم أكثر من 5000 عرضا مميزا، إضافة 
المفاجـــآت  مـــن  واســـعة  إلـــى مجموعـــة 
والهدايـــا الكبـــرى أهمها ســـيارة إم جي 5 
عاوة على مجموعة واسعة من األجهزة 
واإللكترونيـــات القيمـــة. وتشـــمل الحملة 
أيًضا العديد مـــن التخفيضات والعروض 
الحصريـــة المتنوعة على تشـــكيلة كبيرة 

مـــن البضائع والســـلع عاوة علـــى الكثير 
الهدايا والسحوبات.

 وأضـــاف أن “هوميـــز” باتـــت تفخـــر اآلن 
بعد أكثر من 3 سنوات من انطاقتها في 
مملكة البحرين مـــن أنها أصبحت البديل 
المحلـــي الرائد فـــي مجال توفيـــر حلول 

ريادة األعمال الرقمية والتسوق الرقمي، 
والشـــريك الموثـــوق للتاجر والمســـتهلك 
على حد سواء، وبات الشراء عبر المنصة 
المســـتهلكين  آالف  لـــدى  يوميـــة  عـــادة 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 
البحريـــن والذيـــن يحصلـــون علـــى جميع 
ومســـتلزمات  اليوميـــة  احتياجاتهـــم 

حياتهم العصرية عبر المنصة.
التجـــار  لجميـــع  امتنانـــه  عـــن   وأعـــرب 
ثقتهـــم  يضعـــون  الذيـــن  والمســـتهلكين 
فـــي فريـــق عمـــل “هوميـــز” مـــن الشـــباب 
البحرينـــي العامـــل دائمـــا علـــى توطيـــن 
أحدث التوجهـــات واالبتـــكارات العالمية 
في مجال التســـوق الرقمي وتعزيز وعي 
وســـائر  والمســـتهلكين  التجـــار  وثقافـــة 
بكيفيـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  األفـــراد 
االســـتفادة مـــن هـــذا النـــوع الجديـــد من 

التسوق بأقصى فاعلية ممكنة. 

صادق عبد الرسول

عّمان - ارسيف

تصـــدرت مملكـــة البحرين المرتبـــة األولى في 
قائمـــة الــــ 10 مؤلفين األكثر تأثيـــًرا في مجال 
العلـــوم االقتصاديـــة والماليـــة وإدارة األعمال 
فـــي العالـــم العربـــي. وفـــق التقريـــر الســـنوي 2021، لمعامـــل التأثير 
Ar�  واالستشـــهادات المرجعيـــة للمجات العلمية العربية )ارســـيف  -

 .)cif
وجـــاء عـــام محمـــد موســـى حمـــدان، الجامعـــة األهليـــة )البحرين( 
ا في مجـــاالت العلوم  أواًل علـــى قائمـــة المؤلفيـــن األكثر تأثيـــًرا عربيًّ

االقتصادية والمالية وإدارة األعمال.
 وقال تقرير “ارســـيف 2021”، وهو مؤشر لإلنتاج والمحتوى العلمي 
العربـــي فـــي المجـــات العلميـــة، إن “الــــ 10 مؤلفيـــن األكثـــر تأثيـــًرا 
واستشهاًدا بمؤلفاتهم في مجال العلوم االقتصادية والمالية وإدارة 
األعمـــال ينتســـبون إلـــى 6 دول عربية”. وتصـــدرت البحرين القائمة، 

التي شملت أيًضا األردن، والجزائر، العراق، السعودية، فلسطين. 
 وبين التقرير أن “الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشـــهد 
ا، البالغ عددهم أكثر من 11,000مؤلف، وكانت  بإنتاجهم العلمي عربيًّ
أعمالهم قد نشـــرت في 149 مجلة علمية وبحثية في مجال العلوم 
االقتصاديـــة والماليـــة وإدارة األعمـــال، اســـتطاعت تجـــاوز معاييـــر 

االعتماد العلمية المحددة”.

“ارسيف”: البحرين األولى بقائمة الـ 10 مؤلفين بالعلوم االقتصادية

https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728749.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728750.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728751.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728752.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728753.html
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المحرر االقتصادي  |   تصوير: خليل إبراهيم 

النهام: دعوة العاهل لتكاتف ممثلي القطاعات التجارية تعبر عن روح الشعب البحريني األصيل
القيمة السوقية للبورصة زادت بنسبة 14.18 %

البحريـــن  بورصـــة  شـــاركت 
فـــي النســـخة الخامســـة من 
األســـبوع العالمي للمستثمر، 
الـــذي يقام ســـنويًا، وذلك في الفترة مـــن 4 أكتوبر حتى 10 

أكتوبر 2021.
وقـــد شـــاركت بورصـــة البحريـــن أخيـــرا فـــي مبـــادرة “قرع 
الجـــرس بهـــدف نشـــر الثقافـــة الماليـــة” التي أطلقهـــا اتحاد 
البورصـــات العالميـــة )WFE( إلـــى جانـــب 78 مـــن األســـواق 
الماليـــة العالمية عبر أنشـــطة قـــرع الجرس عـــن بعد، وعقد 
الـــورش التدريبيـــة وإقامـــة الفعاليـــات لنشـــر الوعـــي حول 

أهمية الثقافة االستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشـــيخ خليفة بن 
إبراهيـــم آل خليفة “نحن ســـعداء بالمشـــاركة في النســـخة 
الخامســـة مـــن األســـبوع العالمـــي للمســـتثمر للمـــرة الرابعة 
علـــى التوالـــي والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز الثقافـــة الماليـــة 
علـــى المســـتوى العالمـــي. إننا نؤمـــن بأهمية تعزيـــز تثقيف 
المســـتثمرين وتوعيتهـــم كإحـــدى ركائزنـــا اإلســـتراتيجية 
الرئيســـة، حيـــث ركزت بورصة البحرين جهودها على نشـــر 
الثقافة المالية وتوعية المســـتثمرين مـــن خالل العديد من 
البرامـــج والمبـــادرات، بمـــا في ذلك برنامج تحـــدي التداول 
االســـتثماري )Tradequest(، وبرنامـــج المســـتثمر الذكـــي، 
وأكاديميـــة االســـتثمار، وبرنامـــج أســـواق المـــال للتدريـــب 

المهني، كما نؤمن في البورصة ببناء جيل من المستثمرين 
الملّميـــن بمعرفـــة وفهـــم األســـواق الماليـــة إلرشـــادهم نحو 

التخطيط المالي الفّعال”.
 IOSCO مـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس مجلـــس إدارة منظمـــة
والرئيـــس التنفيـــذي للجنـــة هونـــج كونـــج لـــأوراق المالية 
والعقـــود اآلجلـــة، آشـــلي ألديـــر “نرّحـــب بإقامـــة النســـخة 
الخامسة من األسبوع العالمي للمستثمرالذي تنظمه منظمة 
IOSCO. لقد نشـــرت هذه المبادرة العالمية الســـنوية بشكل 
فعال أهداف حماية المســـتثمرين الرئيسة في جميع أنحاء 
العالـــم، خصوصـــا في الوقت الذي يشـــارك فيه عدد متزايد 

من المستثمرين األفراد في أسواق األوراق المالية”.

بورصة البحرين تعزز الثقافة المالية على المستوى العالمي
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ثمــن الصحافي إبراهيم النهــام ما تفضل به عاهل البالد صاحب 
الســامية  بكلمتــه  آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة 
بمناســبة افتتــاح الــدور الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الخامــس 
لمجلســي الشــورى والنــواب، مؤكــدا أنهــا “كلمة ســامية تعبر عن 
روح الشــعب البحرينــي األصيــل”. وأضــاف النهــام “أشــار جاللته 
إلى أهمية تكاتف جميع ممثلي القطاعات التجارية في المملكة؛ 
مــن أجــل العبــور للمســتقبل الجديــد، وأن تكــون هنالــك شــراكة 
مجتمعيــة فاعلة لتقديم المشــورة والوقفة الصادقة مع الوطن، 
فهي كلمة مضيئة تعبر بمكنونها عن اإلرادة الشعبية للمواطنين، 

فشكرًا لجاللته على هذه اللفتة الكريمة”.

وفيمــا يتعلــق بمؤشــر إغــالق البورصــة لألســبوع الماضــي، قــال 
النهام “بلغ المؤشر عند اإلغالق 1700 نقطة، مرتفعا عن األسبوع 
الماضــي بنســبة طفيفــة، إذ كان بمعــدل 1699 نقطــة، وبكميــة 
تــداول 438 ألــف دينــار، وبقيمــة تــداول بلغــت 3 مالييــن و475 
ألــف دينــار”. وزاد “أما القيمة الســوقية للبورصة منذ بداية العام 
الجــاري وحتــى اآلن، فقد بلغت 10 مليــارات و198 مليون دينار” 
. وأضــاف النهــام “زادت القيمــة الســوقية خــالل العــام الماضــي، 
بنســبة 14.18 %، وهــي عاليــة وممتازة، وتؤكد قيمة االســتثمار 

وأهميته في مملكة البحرين”.

من ناحيته، أشار مستشار االستثمار أسامة معين إلى أن معدل 
االرتفاع في البورصة عادي جًدا، مضيًفا “بورصة البحرين من 
أفضـــل البورصات إذا ما نظر إليها بشـــكل طويل المدى، وليس 

بشكل متذبذب يقوم على التداول اليومي”.
ويضيف “ليس لدينا حجم كبير للتداول، وحجم األسهم القائم 
قياًســـا بحجم البورصة بنحو 4 %، وهـــو حجم التداول القائم 

لدينا عادة”.
ويســـتطرد معين “تميز البورصة البحرينية، جاء ألسباب عدة، 
منها البنية التحتية، ووجود القوانين والتشـــريعات المشـــجعة 
لالستثمار، وحجم التداول صغير، وحجم االرتفاع السنوي لها 
مرتفع؛ ألنها ليست ارتفاعات خطرة، وال انخفاضات خطرة، بل 

ارتفاعات متناسبة مع الوضع العام”.
وتابع معين “نحن اآلن في الربع األخير من العام، والذي يكون 
به وضع البورصة مختلف، حيث ننظر إلى القطاعات المختلفة 

بها، ونختار بعض األسهم الذي توزع عادة أرباح سنوية”.
وزاد “يتجـــه دائًمـــا مديرو االســـتثمار الذين يديـــرون صناديق 
االســـتثمار، إلـــى االســـتثمار فـــي هـــذا النـــوع، حيـــث يختارون 
األســـهم الممتـــازة، وعليـــه ســـنجد ارتفاعات معينة فـــي عملية 
الشـــراء، ليـــس بالكميـــة نفســـها التي تبـــاع، فهذه األرقـــام التي 

ذكرتهـــا تمثـــل مخرجـــات بورصـــة البحريـــن منـــذ 10 ســـنوات 
تقريبا”.

وفي تســـاؤل لــــ “البالد” عـــن إمـــكان تحفيز الشـــباب البحريني 
لالستثمار في البورصة، خصوصا الشركات الصغيرة والتي من 
مصلحتهـــا الدخول بذلك، علق معين “نشـــجع على هذا الهدف، 
ولكن لندع الشركات الكبيرة تدخل البورصة، ثم لنشجع بعدها 

الشركات الصغيرة على ذلك”.
ويضيـــف “اقتصـــاد أي بلـــد مبنـــي علـــى الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، والتـــي تمثل أكثـــر من 70 % من حصة الســـوق، 
والشـــركات التـــي تنمو بشـــكل كبير تتجه عادة نحـــو االندماج، 
أو تتجـــه الشـــركات الكبرى لشـــرائها، وحتى تتخـــارج يجب أن 

تشترى من مستثمر كبير، أو تدخل البورصة”.
ويقول المستشار معين “نأمل من الشركات الكبيرة أو العائلية 
أن تدخـــل البورصـــة، وأنـــا لطامـــا تســـاءلت متـــى ســـتبدأ هذه 

الشركات بفعل ذلك؟”.
ويتابع “ما يحرك البورصة هي اإلدراجات الحكومية )الصكوك(، 
ولكننـــا نحتاج لدماء جديدة تدخل البورصة، وفي الـ 12 ســـنة 
الماضية كانت اإلدراجات تســـعة فقط، في حين بعض البلدان 

قد تحقق هذا الرقم أسبوعًيا”.

الصكوك الحكومية 
محرك البورصة ونحن 

بحاجة للدماء الجديدة  

المشاركون في األسبوع العالمي للمستثمر

من جانبه، أكد الشـــريك ورئيس التدقيق الخارجي 
في شركة “كي بي أم جي” البحرين جعفر القبيطي 
أن “الظـــروف التـــي تســـببت بهـــا جائحـــة كورونـــا 
كانت صعبة ومريرة الكل عانى بســـببها، وشـــركات 
التدقيق ليست باستثناء من ذلك، بل العكس، فهي 
وبسبب خصوصية عملها والذي يعتمد حصرًا على 

العنصر البشري كانت األكثر ضررًا”.
مـــن خـــالل  بعملهـــم  “المدققـــون ال يقومـــون  وزاد 
مكاتبهـــم، وإنمـــا عبـــر االنتقـــال إلـــى العمـــالء، فـــأي 
ظروف تطرأ على العمالء أو الشـــركات، من شـــأنها 
أن تحـــد مـــن دخـــول المدققين، وســـوف يكـــون لها 

األثر السلبي على أداء عملهم”.
عمـــل،  كفـــرق  عـــادة  يعملـــون  “المدققـــون  وأردف 
وهم على تواصل فيما بينهم بشـــكل نشـــط وفاعل 
لتبادل المعلومات والنتائج، ولقد تســـببت الجائحة 

بتفريـــق هـــذا الفريـــق، ودفعهـــم للعمـــل مـــن خـــالل 
البيت بشـــكل فردي، ومنعت عنهم التدريب، والذي 
يحتاجـــه المدقـــق بشـــكل شـــهري لتطويـــر مهاراته، 
واكتســـاب الجديـــد فـــي المهنـــة”. وأكمـــل القبيطي 
“كل هـــذه الظـــروف أوجدت صعوبـــات جمة، ولكن 
كان لزامـــًا علينـــا أن نتأقلم معهـــا، والعمل في ظلها، 
ولقد اســـتطاعت أغلب شـــركات التدقيـــق أن تعمل 
وأن تطور من عملها بفترة الجائحة، وأن تســـتخدم 

وسائل االتصال بشكل فاعل”.
واســـتطرد قائـــال “وعليـــه، بـــدأ العمـــالء يتفهمـــون 
بـــأن المدقق قـــادر على إنجـــاز العمل عـــن بعد، فور 
استالمه للوثائق المطلوبة عبر البريد اإللكتروني”.

وتابـــع “حتـــى عمليـــة التدريـــب عـــن طريـــق )األون 
اليـــن( أصبحت فاعلة ومتاحة لمدققي الحســـابات، 
ولقد أســـهمت هذه الظروف الطارئة بأن تعرفنا عن 

إمـــكان إنجـــاز المدقـــق لعمله مـــن خـــالل المنزل أو 
المكتب بكل كفاءة، دون الذهاب إلى العمالء، وفي 
ذلك توفير للوقت، وإتاحة الفرصة للعمل بمرونة”.

وأكمل القبيطي “شركات ومكاتب التدقيق أصبحت  
تفكر اآلن بإستراتيجيات عملها في المستقبل، لكي 
تكـــون أكثر مرونة، منها الســـماح للموظفين بالعمل 

من المنزل، إذا استلزم األمر ذلك”.
وفـــي ســـؤال لــــ “البـــالد” عـــن مـــدى حاجة شـــركات 
التدقيـــق لمزيـــد مـــن التشـــريعات تســـاعدها علـــى 
القبيطـــي”  أجـــاب  واالنتشـــار،  والنمـــو  االســـتمرار 
مهنـــة التدقيق فـــي البحرين متطورة نســـبيًا، ولقد 
صدر حديثا قانون بشـــأن مدققي الحســـابات، وهو 
القانـــون رقـــم 15 لســـنة 2021 والذي ينظـــم المهنة 

بصورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
والتجـــارة  الصناعـــة  “وزارة  القبيطـــي  ويزيـــد 

الالئحـــة  إصـــدار  بصـــدد  والســـياحة 
التنفيذية لتطبيق هـــذا القانون، والتي 

ســـتوضح بصـــورة أكبـــر مـــن المرخـــص 
لـــه لممارســـة مهنـــة التدقيق؟ مـــا معايير 
االستقاللية؟ ما الخدمات التي يستطيع 

تقديمها مدققو الحسابات لعمالئهم؟”.
ويكمـــل “النظرة العالميـــة تتجه باهتمام 
كبيـــر إلى مهنـــة التدقيـــق، ودور مدقق 
الحســـابات ومســـؤوليته ونطـــاق عمله، 
وهـــل مســـؤوليته تشـــمل كل ما يحدث 
في الشـــركة التي يقـــوم بتدقيقها؟ وما 

دوره فـــي حـــال عدم االلتـــزام باألنظمـــة أو حدوث 
الالئحـــة  ســـتنظمها  أمـــور  وهـــي  االختالســـات؟ 

التنفيذية بالقانون الجديد بشكل واضح وكامل”.
وفي سؤال لـ “البالد” عن الشوط الذي حققه قطاع 

تدقيق الحســـابات على مســـتوى بحرنـــة الوظائف، 
علـــق القبيطـــي “البحريـــن رقم واحد على مســـتوى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في ذلك، بنســـبة 

تصل إلى أربعين وخمسين بالمئة”.

القبيطي: البحرين األولى خليجيا ببحرنة قطاع مدققي الحسابات
المشاركون في البرنامج

أسامة معين

معين:

نرجس القصير

جعفر القبيطي

نجـــد  شـــركة  فـــي  الشـــريك  أوضحـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
قطـــاع  حـــق  أن  القصيـــر  نرجـــس  الماليـــة  لالستشـــارات 
االستشـــارات المالية مهضوم حقه، بالرغـــم من تجاوز عدد 
المكاتـــب الثالثيـــن مكتبا، وهو رقم أراه قلياًل قياًســـا بمركز 

البحرين المالي.
وتابعـــت القصيـــر “العديد مـــن المســـتثمرين ال يلجأون إلى 

مكاتب االستشارات المالية ألسباب ترتبط بعدم لجوء 
البنـــوك والمؤسســـات الكبـــرى لهـــا مـــن األســـاس، 

واالســـتثمارات دائًما موجـــودة، ولكن التوقيت 
في االستثمار هو المهم هنا”.

قد  “الـــعـــقـــار  وزادت 
يــكــون دائــًمــا جيدا 
ــثــمــار، ولــكــن  كــاســت

تختلف،  لــه  الــعــوائــد 
ــات  ــ ــاألزمـ ــ ــر بـ ــ ــأث ــ ــت ــ وت

ــا،  ــرهــ ــ ــي ــة وغــ ــ ــي ــ ــال ــمــ ــ ال
األســهــم جيد،  وســــوق 
من  خليجًيا  ويختلف 
ــة ألخـــرى، ويرتبط  دول

بمدى نشاط المستثمر بها، ووضع السوق أيًضا”.
واســـتطردت القصيـــر ”المســـتثمر الذكـــي هـــو الـــذي ينتقـــل 
بقطاعـــات مختلفـــة وفًقـــا للوقـــت المناســـب، ويعـــرف متى 
يلجـــأ إلى مكتب االستشـــارات الماليـــة الصحيح، ويفترض 
بمكتب االستشارات أن يأخذ ربحيته من ربحية المستثمر، 
وعلى أســـاس مبـــدأ الشـــراكة الجيد”. وعن جمهـــور مكاتب 
االستشـــارات المالية، قالت القصير “أسواق دول المنطقة 

سواء بنوك أو مؤسسات أو أفراد”. 
وقـــالـــت: “نــحــن فـــي حــاجــة لــتــنــويــع األنــشــطــة 
إال  غالبا  يفكر  ال  فالبحريني  لدينا،  االقتصادية 
بعقار”.  االستثمار  في  أو  مطعم  فتح  في 
وعــن الــجــزء االقــتــصــادي األكثر 
ــارات  ــتـــشـ نـــشـــاًطـــا لــطــلــب االسـ
العقارية  “السوق  بقولها  علقت 
ــعــقــارات الــخــارجــيــة،  وبـــالـــذات ال
الخليجية  األسهم  أســواق  وكذلك 
والتي أضحت أخيًرا في ارتفاع 
مــســتــمــر، خـــصـــوًصـــا ســوق 

األسهم السعودية”.

سوق العقارات األكثر طلبا لالستشارات 
والتوقيت باالستثمار هو المهم

القصير:

https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728754.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4746/finance/728755.html


أحـــدث  أظهـــرت 
نشـــرت  بيانـــات 
على موقع مجلس 
أن  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
8 شـــركات بعطـــاءات فنية تنافســـت 
على مناقصة شـــركة طيـــران الخليج 
ســـنوات   3 لمـــدة  للتعاقـــد  القابضـــة 

لتقديم خدمات قانونية محلية.

وتســـعى مجموعـــة طيـــران الخليـــج 
مكتـــب  مـــع  للتعاقـــد  القابضـــة 
الخدمـــات  لتقديـــم  محلـــي  قانونـــي 
للشـــركات  القانونيـــة  واالستشـــارات 
القابضـــة  الشـــركة  تحـــت  المنضويـــة 
على أن تكون العطاءات متوافقة مع 
الشـــروط واألحكام بوثائق المناقصة 

بما له عالقة باالستشارات المحلية. 
وتعتبر هذه المناقصة ذات مرحلتين، 

حيث ســـيتم فتح العطـــاءات الفنية 
فـــي المرحلـــة األولـــى ليتـــم تقييمها. 
والعطـــاءات المؤهلة فقـــط هي التي 

سيتم فتح عطاءاتها المالية. 
لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
المحـــرك  لصيانـــة  الخليـــج  طيـــران 
 )A321( ألســـطول   )V2533-A5(
تنافســـت عليهـــا شـــركتان بعطاءات 

فنية.

8 شركات تتنافس على مناقصة خدمات قانونية لـ “طيران الخليج القابضة”
أمل الحامد
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التغييرالسعر - 0.0800.001 دينار 
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر  0.2060.000 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

التغييرالسعر 1.09+0.465 دينار
شركة البحرين للسينما ش.م.ب

التغييرالسعر  0.32+0.930 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب 

التغييرالسعر 0.17+0.606 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب

أمل الحامد

تعيين استشاري للمخطط الرئيس 
لـ “دانات الساية اإلسكاني” 

 15 تــــنــــافــــســــت 
بعطاءات  شركة 
جلسة  فــي  فنية 
ــمــزايــدات  وال الــمــنــاقــصــات  مجلس 
اإلسكان  لبنك  مناقصة  على  أمــس 
التصميم  ألعمال  استشاري  لتعيين 
للمخطط  ــدســي  ــن ــه ال واإلشــــــــراف 
لجزء  التحتية  والــبــنــيــة  الــرئــيــس، 

مــن مــشــروع دانـــات الــســايــة وتبلغ 
مساحة األرض 289 ألف متر مربع.

واإلشراف  التصميم  أعمال  وتعتبر 
الهندسي لجزء من المشروع الكلي، 
ذات  سكنية  ــاٍن  مــب يشمل  ــذي  ــ وال
الساية.  بمنطقة  10 طوابق  ارتفاع 
ــذه الــمــنــاقــصــة عــلــى  ــ وتــقــتــصــر هـ
من  )أ(  تصنيف  الهندسية  المكاتب 
المهن  مــزاولــة  تنظيم  مجلس  قبل 

الهندسية.
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أمل الحامد

48 ألف دينار لفعالية سوق الشباب

6 شركات  تنافست 
مجلس  جلسة  فــي 
الــــــمــــــنــــــاقــــــصــــــات 
والــمــزايــدات أمــس 
الشباب  شـــؤون  ــــوزارة  ل مناقصة  على 
تم  الــشــبــاب،  لفعالية ســوق  والــريــاضــة 
أقل عطاء  منها، وكان  تعليق عطاءين 
 ،)FAALYAT( لشركة  دينار  ألــف   48.1

وأكبرها بقرابة 85 ألف دينار.
الــوزارة تنظيم وتنفيذ معرض  وتعتزم 
تجاري شبابي يختص بعرض وتسويق 
والــتــي  الشبابية  الــتــجــاريــة  الــمــشــاريــع 
ــيــن أوســــــاط الــشــبــاب  بـــاتـــت تــنــتــشــر ب
عالم  نحو  كتوجه  والعالمي  البحريني 
ــادة األعـــمـــال وعـــدم االعــتــمــاد على  ــ ري
الــوظــيــفــة االعــتــيــاديــة كــمــصــدر رئيس 
البحرين  رؤيــــة  بــفــضــل  ــــك  لــلــدخــل وذل
الــمــلــك  جـــاللـــة  مــمــثــل  ورؤيــــــة   2030
الشباب  ــؤون  اإلنــســانــيــة وشــ لــأعــمــال 
الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي 
خليفة، في وجود بيئة تنافسية عادلة 
البحرين  مملكة  تضع  والتي  مفتوحة 
الــداعــمــة لتمكين  الــــدول  فــي مــصــاف 

الشباب، إذ ستقوم هذه المبادرة بتنمية 
روح االبتكار واإلبداع لدى الشباب كل 
في مجاله وستنمي الحس بالمسؤولية 
واالعتماد على النفس في روح الشباب. 
ولتجهيز المعرض ومرافقه من منصات 
وتوصيالت  ومسرح  ومطبوعات  للبيع 
بمختصيها  الفعالية  وتنفيذ  كهربائية 
إلدراج  بحاجة  ــــوزارة  ال فــإن  وفنييها، 
مــنــاقــصــة مــفــتــوحــة لــجــمــيــع الــشــركــات 
مع  تتناسب  الــتــي  الــعــطــاءات  لتقديم 
ــعــلــم بــأن  الــفــعــالــيــة وطــبــيــعــتــهــا. مـــع ال
الفعالية  من  األولــى  النسخة  هي  هــذه 
والوحيدة من نوعها في المنطقة، إذ تم 
طرحها بحيث تعكس الرؤية التي نود 

إيصالها للشباب المشارك.
ــدة لـــلـــوزارة  ــزايـ كــمــا فــتــح الــمــجــلــس مـ
اللياقة  اســتــثــمــار صــالــة  ــادة طـــرح  إلعــ
بمبنى  ــواقــع  ال النجمة  بــنــادي  البدنية 
رقم 10 في مجمع 324 في طريق 22 
على  الحصول  في  رغبة  وذلك  الفاتح، 
مستمر  بشكل  النجمة  لــنــادي  إيـــرادات 
محددة  لفترة  الدخل  استدامة  يضمن 
مع استرجاع المبنى بالكامل بعد انتهاء 
فتنس   717“ إليها  تقدمت  العقد  مــدة 

سنتر” بقيمة ألف دينار.

مــؤخــًرا  بريطانية  محكمة  أصــــدرت 
حكًما لصالح مجموعة “جي اف اتش” 
على  بالحجز  الــحــق  يمنحها  المالية 
ممتلكات مدير تنفيذي سابق إلحدى 
اختالس  قضية  في  التابعة  شركاتها 
 5 إلى  أمــوال تصل قيمتها اإلجمالية 

ماليين دوالر.
وبحســـب وســـائل إعـــالم بريطانيـــة، 
يحق لمجموعة “جي اف اتش المالية 
بموجـــب قـــرار المحكمـــة البريطانيـــة 
لعقـــارات  إخـــالء  مذكـــرات  إصـــدار 
ديفيـــد هيـــغ نائـــب المديـــر التنفيـــذي 
ســـابًقا لشـــركة جي إتش إف كابيتال 

المحدودة التابعة للمجموعة.
وتضم قائمة عقارات هيغ – البريطاني 

الجنســـية والمديـــر التنفيذي الســـابق 
لنـــادي ليـــدز يونايتـــد االنجليزي لكرة 
القـــدم - مجموعة شـــقق وبيت ريفي 
موزعة في عدة مناطق على مستوى 

المملكة المتحدة. 
ووفقـــا لمحامـــي مجموعـــة “جي اف 
اتـــش” الماليـــة آشـــلي بـــرات، “طلـــب 
هيغ من المحكمة تأجيل آخر جلســـة 

بموعـــد  ارتباطـــه  بحجـــة  اســـتماع 
صحي، ولكـــن اتضح الحًقا بأنه تعّمد 
أخـــذ موعـــد لمراجعـــة الطبيـــب فـــي 
نفس موعد انعقاد جلســـة المحاكمة، 
األمـــر الذي رفضه القاضي”.  يذكر أن 
هيـــغ ُألقي القبض عليـــه في دبي في 
مايو 2014 بقضية االختالس المالي، 
وتـــم حبســـه لمـــدة عاميـــن تقريبا مع 

تجميد ممتلكاته حول العالم.
وكان هيـــغ قـــد شـــغل منصـــب نائـــب 
المديـــر التنفيـــذي لشـــركة جـــي إتش 
إف كابيتال المحدودة، واستقال من 
منصبـــه في مـــارس 2014 بعد إدانته 
فـــي قضيـــة اختـــالس األمـــوال مـــن 

الشركة.

محمد الجيوسي

دوالر ــن  ــي ــالي م  5 ــرداد  ــ ــت ــ الس مــمــتــلــكــاتــه  ــى  ــل ع ــز  ــج ــح ال
“جي اف اتش” تكسب حكما قضائيا جديدا ضد مدير تنفيذي سابق

ديفيد هيغ

قـــال رئيـــس مكتـــب منظمـــة األمم 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيـــا 
إن  حســـين:  هاشـــم  “اليونيـــدو” 
النموذج البحرينـــي لريادة األعمال 
ألهـــم العالـــم واســـتفادت منـــه نحو 
52 دولـــة حـــول العالم بمـــا في ذلك 
الصيـــن، قبـــرص، إيطاليـــا، ومعظم 
الدول العربية وذلـــك بعد أن أقرته 
وتمـــت  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة 
الـــدول  علـــى  وتوزيعـــه  ترجمتـــه 
األعضـــاء الـ 193. وأضاف حســـين 
األمـــم  لمنظمـــة  العـــام  األميـــن  أن 
المتحدة أنطونيو غوتيريس أشـــاد 
بدور النموذج البحريني في تحفيز 
التنميـــة حول العالم وذلك في أكثر 

من مناسبة.
 واســـتطرد رئيـــس مكتـــب منظمـــة 
األمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصناعية 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيـــا 
“اليونيـــدو”، أن النمـــوذج البحريني 
برنامجـــا  ليـــس  األعمـــال  لريـــادة 
نســـق  هـــو  بـــل  فحســـب  تدريبيـــا 
متكامل تتعـــاون فيه جهات كثيرة 
مثل صندوق العمل “تمكين”، وزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
مجلـــس األعلـــى للمـــرأة، المجلـــس 
األعلى للبيئة، بنك البحرين للتنمية 
وغيرها مـــع “اليونيدو”، وقد حازت 
المنظمـــة  تكريـــم  علـــى  المملكـــة 
الدوليـــة حينمـــا احتفلـــت بالذكـــرى 

الخمسين لتأسيسها.
تخريـــج  حفـــل  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
افتراضـــي، أمس، لــــ 106 رائد عمل 
فـــي مجـــاالت مختلفـــة مـــن الفوج 
114 إلى الدفعـــة 120 والذين أتمو 
وتطويـــر  تنميـــة  برنامـــج  بنجـــاح 

رواد األعمـــال )النموذج البحريني(، 
وذلك تحـــت رعاية وزيـــر الصناعة 

والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وأشـــاد رئيس مكتـــب منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية لترويج 
بالدعـــم  والتكنولوجيـــا  االســـتثمار 
غيـــر المحـــدود الذي تقدمـــه وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
مملكـــة  أن  مؤكـــدا  للبرنامـــج، 
البحرين تمتلك بيئة خصبة لتنمية 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتمتلك القدرة لجذب االستثمارات 

الخارجية لمملكة البحرين. 
مـــن جانبهـــا، قدمـــت وكيـــل وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إيمـــان الدوســـري كلمـــة تحفيزيـــة 
وزارة  دعـــم  وأكـــدت  للخريجيـــن 
الصناعة والتجارة والسياحة لرواد 
األعمال، مشـــيرة لتأسيس “مجلس 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة 
والمتوســـطة”، للتنســـيق بين جهود 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
وصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” وبنـــك 

البحريـــن للتنميـــة وغرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين، لتقوية عمليات 
الناشـــئة  المؤسســـات  تأســـيس 
والصغيـــرة والمتوســـطة وقدراتها 
لتحســـين الجانـــب التنافســـي في 
واإلقليميـــة  المحليـــة  األســـواق 
والعالمية، إضافة لزيادة مســـاهمة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي 
والتصديـــر ومســـتويات توظيـــف 
عمليـــات  )مـــن  المحليـــة  العمالـــة 

التوظيف في القطاع الخاص(. 
يذكر أن النموذج البحريني لريادة 
األعمال “برنامج تنمية المؤسسات 
وتحفيـــز االســـتثمار” هـــو برنامـــج 
متكامل ينظم بالشـــراكة مع وزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
ويهدف إلى مساعدة رواد األعمال 
من خـــالل مجموعة من الخدمات 
غيـــر المالية على تحويل أفكارهم 
مشـــروعات  إلـــى  االســـتثمارية 
قائمـــة، كمـــا يقـــدم خدمـــات ذات 
قيمـــة مضافة للمؤسســـات القائمة 

لتحقيق النمو المستدام.

عزوز علي

تخريــج 106 رواد بمجاالت مختلفة من الفــوج 114 للدفعة 120
“اليونيدو”: النموذج البحريني لريادة األعمال يلهم دول العالم

المتحدثون في حفل التخريج االفتراضي
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