


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

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   12 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل أحكام “الخدمة”

يجوز العمل عن بعد في وظائف 
يمكـن تـأديتهــا عــن بعـــد

المنامة - بنا

صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقم )54( لســـنة 2021 بتعديل بعـــض أحكام الالئحة 
التنفيذيـــة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم 
رقم )48( لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم )51( لسنة 

.2012
وجاء في المـــادة الثالثة، مادة )26( مكرًرا أنه: يجوز 
تطبيق سياسة العمل عن بعد خارج مكان العمل، في 
الوظائـــف التي يمكن تأديـــة مهامها عن بعد، وفًقا لما 

)٠٢(تقدره السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز.

مدير النفط: أسعار وقودنا منخفضة
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عقـــد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، صباح أمـــس عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، اجتماًعا مع رؤســـاء وممثلي 
المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان في مملكة 
البحريـــن. وفـــي االجتماع ألقى وزيـــر الداخلية 
كلمة أشاد فيها بالتوجيهات الملكية بالبدء في 
وضع اآلليات التنفيذية والبنى التحتية الالزمة 

والســـجون  اإلصـــالح  مراكـــز  برنامـــج  لتبنـــي 
المفتوحـــة، ووفـــق ضوابط محـــددة، مؤكًدا أن 
“التوجيهـــات نابعة من الحـــرص القيادي األبوي 
لجاللـــة الملك علـــى حماية النســـيج المجتمعي 
ورعاية الجميع”. وأشار الوزير إلى وجود إعالم 
تحريضي يشـــجع على نشر الفوضى، مؤكدا أن 
“الفوضـــى لـــن تعود، ولن نســـمح لها بـــأن تعود، 

ا”. وإنها اليوم مرفوضة بحرينيًّ

التوجيهات الملكية لتبني “السجون المفتوحة” تحمي النسيج المجتمعي

وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

أذرع إيران في العراق تواجه مأزقا سياسيا

)٠٣(
)١٢(الفصائل الموالية إليران تلقت ضربة موجعة في انتخابات العراق

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
يوســـف،  عدنـــان  البحريـــن  مصـــارف 
 30” برنامـــج  فـــي  اســـتضافته  أثنـــاء 

دقيقـــة”، أن مملكـــة البحرين أوجدت 
تغطيـــة تشـــريعية وشـــرعية ومهنيـــة 
للبنوك اإلســـالمية، لوالهـــا لما وجدت 

هـــذه البنـــوك، الفًتا إلـــى أن 90 % من 
الدول أخذت تجربة البنوك اإلسالمية 

من البحرين.

يوسف: 90 % من الدول أخذت التجربة البحرينية للبنوك اإلسالمية
أمل الحامد

)١٩(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

مصور يلتقط صورة للنائب يوسف زينل خالل الجلسة أمس

تصوير: رسول الحجيري

وزير الداخلية: اإلعالم المضاد يخدم األعداء ولن نسمح بعودة الفوضى
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المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة، صباح أمس، السفير عبدهللا 
ربيعة بمناسبة تعيينه سفيًرا لمملكة 

البحرين لدى جمهورية السودان. 
وهنـــأ ســـموه الســـفير ربيعـــة للثقـــة 
الملكية الســـامية، متمنًيا له التوفيق 
فـــي أداء مهامـــه الدبلوماســـية فـــي 
تطويـــر وتنميـــة العالقـــات األخوية 

وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
وصالـــح  خيـــر  فيـــه  لمـــا  الســـودان 
جانبـــه،  مـــن  الشـــقيقين.  شـــعبيهما 
شـــكره  عـــن  ربيعـــة  الســـفير  أعـــرب 
لســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة علـــى اســـتقباله وتقديره لما 
اســـتمع إليه من توجيه بشأن مهمته 
الدبلوماسية وخدمة مصالح مملكة 

البحرين وشعبها.

محمد بن مبارك يهنئ السفير ربيعة بالثقة الملكية

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
عبـــدهللا  الســـفير  أمـــس،  خليفـــة، 
الدوســـري بمناســـبة تعيينـــه ســـفيًرا 
لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا. 
وهنأ ســـموه الســـفير الدوسري للثقة 
الملكية الســـامية، متمنًيا له التوفيق 
فـــي أداء مهامـــه الدبلوماســـية فـــي 
تطويـــر وتنميـــة عالقـــات الصداقـــة 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والتعـــاون 
ومملكة بلجيكا لما فيه خير وصالح 

شعبيهما الصديقين. 
من جانبه، أعرب الســـفير الدوســـري 
عن شـــكره لســـمو الشـــيخ محمد بن 
اســـتقباله  علـــى  خليفـــة  آل  مبـــارك 
وتقديره لما اســـتمع إليه من توجيه 
بشـــأن مهمته الدبلوماســـية وخدمة 

مصالح مملكة البحرين وشعبها.

محمد بن مبارك يهنئ الدوسري بالثقة الملكية

 المنامة - بنا

هنـــأ نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى لتطويـــر 
التعليـــم والتدريـــب ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
جواهر المضحكي بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكـــي مـــن لـــدن عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بتعيينهـــا  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
معربـــا  البحريـــن،  لجامعـــة  رئيســـا 
ســـموه عـــن تهنئتـــه لها علـــى الثقة 
الملكيـــة، متمنيـــا لهـــا التوفيـــق في 

القيـــام بمهمـــات المنصـــب العلمـــي 
الرفيع والمهم.

وقال ســـموه إن التعيين الذي يأتي 
تقديـــرا لمكانتهـــا العلميـــة وخبرتها 
االرتقـــاء  فـــي  سيســـهم  العمليـــة 
بجامعة البحرين وأداء دورها الذي 
أنشئت من أجله في تخريج أفواج 
من أبنائها وبناتها الذين سيسهمون 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  بعطائهـــم 
الشـــاملة فـــي وطننـــا العزيـــز الـــذي 

نعمل جميعا لعزته ورفعة شأنه.

محمد بن مبارك: تعيين المضحكي لخبرتها العملية

اتحاد للجولف

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  بعـــث 
علـــي  الركـــن  اللـــواء  للجولـــف 
النعيمي برقيـــة تهنئة إلى محافظ 
المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بـــن علـــي آل خليفة، أعرب 
جميـــع  تهانـــي  عـــن  خاللهـــا  مـــن 
البحرينـــي  االتحـــاد  منتســـبي 
والعبيـــن  إدارييـــن  مـــن  للجولـــف 
على الثقـــة الملكية الســـامية التي 

نالها من لـــدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
المرســـوم  وصـــدور  خليفـــة،  آل 
الملكـــي بتجديـــد التعيين لســـموه 
الجنوبيـــة،  للمحافظـــة  محافظـــا 
متمنًيا لسموه الكريم كل التوفيق 
والنجاح لمواصلة مســـيرة العطاء 
المحافظـــة  لخدمـــة  واإلنجـــاز 

الجنوبية وأهاليها.

النعيمي يهنئ سمو الشيخ خليفة بن علي

تقدم التعاون العسكري مع المملكة المتحدة
سمــو الشـيــخ محمــد بــن سلمــان: تجمعنــا عالقــات تاريخيــة وطيــدة

أشـــاد ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة بالعالقات التاريخيـــة الوطيدة التي تجمع 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة ومـــا وصـــل 
إليه التعاون المشـــترك من مستويات متقدمة في 

شـــتى المجـــاالت خصوصـــا العســـكرية والدفاعية 
منهـــا، مؤكـــدا أهميـــة مواصلـــة تعزيزها بمـــا يفتح 
آفاقا أرحب في مســـارات التعاون الثنائي ويحقق 

التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع أمس 
الملحق العســـكري البريطاني لـــدى مملكة البحرين 

المقدم أليستير كيرن بحضور الرائد مارك سوليفان 
من المشـــاة البحرية الملكيـــة البريطانية، إذ رحب 
ســـموه بهما واســـتعرض معهمـــا الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك وسبل تعزيز العالقات، خصوصا 
فيما يتعلق بالمجال العسكري بما يعود بالنفع على 

البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

تعاون وتنسيق بين “الدفاع” و“المالية”
اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة، وزير الماليـــة واالقتصاد 

الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
ورحـــب القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن بوزير 
عـــدد  الوطنـــي، وتـــم بحـــث  الماليـــة واالقتصـــاد 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن 
والتنســـيق القائم بين قوة دفـــاع البحرين ووزارة 

المالية واالقتصاد الوطني.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس غينيا          

بذكرى االستقالل
بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
جمهورية غينيا االســـتوائية تيــــودورو اوبيانج 
أنجويما امباسوجــــو، بمناســـبة ذكرى اســـتقالل 

بالده.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك فـــي البرقية عـــن أطيب 
تهانيـــه وتمنياته للرئيس الغيني موفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

يجــوز العمــل عــن بعــد فــي وظائــف يمكــن تأديتها عــن بعد

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

قرار بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون “الخدمة المدنية”

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )54( لســـنة 2021 بتعديل 
بعض أحـــكام الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية الصادر بالمرسوم رقم )48( لسنة 2010 
الصادرة بالقرار رقم )51( لسنة 2012، جاء فيه:

المادة األولى
 ُيســـتبدل بنـــص البنـــد )5( مـــن الفقـــرة األولـــى 
من المـــادة )18( مـــن الالئحة التنفيذيـــة لقانون 
الخدمـــة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)48( لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم )51( لسنة 

2012، النص اآلتي:
5 - أن يكـــون النـــدب لمـــدة ســـنة واحـــدة قابلة 
للتجديد لمدة أقصاها ثالث ســـنوات، واستثناًء 
مـــن ذلـــك يجـــوز تجديـــد النـــدب لمـــدد ال يزيـــد 
مجموعهـــا على ثالثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك 

ألداء مهام الخدمات المشتركة.
المادة الثانية

تحـــل كلمـــة )جهـــاز( محـــل كلمـــة )ديـــوان( أينما 
وردت فـــي نصـــوص الالئحة التنفيذيـــة لقانون 
الخدمـــة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)48( لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم )51( لسنة 

.2012

المادة الثالثة
ُتضـــاف مادتـــان جديدتـــان برقمـــي )26( مكرًرا، 
و)30( مكـــرًرا إلـــى الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون 
الخدمـــة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)48( لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم )51( لسنة 

2012، يكون نصهما اآلتي:
مادة )26( مكرًرا:

1 - يجـــوز تطبيق سياســـة العمل عن بعد خارج 
مـــكان العمـــل، وذلك فـــي الوظائف التـــي يمكن 
تأديـــة مهامهـــا عن بعد، وفًقا لما تقدره الســـلطة 

المختصة بعد موافقة الجهاز.
2 - تطبـــق سياســـة العمـــل عـــن بعد فـــي حاالت 
أغـــراض  لتحقيـــق  االســـتثنائية  الظـــروف 

احترازية، وفًقا لما تقرره الجهات المعنية.
3 - ُيصِدر الجهاز التعليمات الالزمة لنظام عمل 
الموظفيـــن عن بعـــد، ويلتزم الموظـــف في ذلك 
بكافـــة االلتزامات المفروضة عليـــه قانوًنا بما ال 

يتعارض مع طبيعة العمل عن بعد.
مادة )30( مكرًرا:

ُيحســـب رصيد إجـــازة الموظـــف المرضية على 
أســـاس األيـــام وليس بالســـاعات، ويجـــوز منح 
الموظف إجازة مرضية بالساعات ألقل من يوم 
عمـــل كامـــل، وذلك وفًقا للضوابـــط التي يضعها 

الجهاز. 
المادة الرابعة

علـــى الـــوزراء ورئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والمعنيين - كٌل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تعديل بعض أحكام القرار بتنظيم الخدمات المالية المشتركة

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )53( لســـنة 2021 بتعديل 
 2020 لســـنة   )21( رقـــم  القـــرار  أحـــكام  بعـــض 

بتنظيم الخدمات المالية المشتركة، جاء فيه:

المادة األولى
تحـــل كلمة )جهـــاز( محـــل كلمة )ديـــوان( وكلمة 
)الجهـــاز( محل كلمـــة )الديوان( أينمـــا وردتا في 
نصـــوص القـــرار رقـــم )21( لســـنة 2020 بتنظيم 

الخدمات المالية المشتركة.
المادة الثانية 

ُيلغـــى البنـــد )2( مـــن الفقـــرة األولـــى مـــن المادة 

)2( مـــن القـــرار رقـــم )21( لســـنة 2020 بتنظيـــم 
الخدمات المالية المشتركة. 

المادة الثالثة 
علـــى الـــوزراء ورئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والمعنيين - كٌل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

علي النعيمي سمو الشيخ خليفة بن علي



 عقـــد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، صباح أمس عبر تقنية االتصال 
المرئـــي، اجتماًعـــا مع رؤســـاء وممثلي المؤسســـات 
المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
بحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام وعـــدد مـــن ممثلـــي 
المؤسســـات اإلعالميـــة، وذلـــك فـــي إطار الشـــراكة 
المجتمعيـــة الفاعلـــة والعمـــل علـــى ترســـيخ مبادئ 

حقوق اإلنسان.
 وفي بداية االجتماع، ألقى وزير الداخلية كلمة هذا 
نصهـــا: يســـعدني أن نلتقي في هـــذا اليوم، ويطيب 
لي بداية أن أشـــيد بدوركم اإلنســـاني الهام، مؤكًدا 
أننـــا نضـــع يدنـــا بيدكـــم فـــي المحافظة علـــى القيم 
والمبادئ اإلنســـانية الســـامية، والتي كانت حاضرة 
بقـــوة وجالء فـــي الكلمة الســـامية التـــي تفّضل بها 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه، في افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابع من الفصل 

التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
 وإذ أثمن عالًيا، المضامين الملكية الســـامية، كونها 
تمثل خارطة طريـــق للعمل الوطني، وتعكس قرب 
جاللته من شـــعبه في مختلف المواقع والمناسبات، 
فإنني أشـــيد بتوجيهات مليكنا المفـــدى بالبدء في 
وضـــع اآلليـــات التنفيذيـــة والبنى التحتيـــة الالزمة 
لتبني برنامج مراكز اإلصالح والسجون المفتوحة، 
ووفق ضوابـــط محددة، مؤكًدا أن هذه التوجيهات 
نابعـــة مـــن الحـــرص القيادي األبـــوي لجاللتـــه على 
حمايـــة النســـيج المجتمعـــي ورعايـــة الجميـــع، بمن 
فيهـــم مـــن أخطـــأوا وحـــادوا عـــن جـــادة الصـــواب، 
مـــن أجل العمل علـــى تأهيلهم وإعـــادة دمجهم في 
المجتمـــع، وذلـــك امتـــداًدا لمـــا تحقق مـــن نجاحات 
فـــي برنامـــج العقوبـــات البديلـــة كمشـــروع وطنـــي 
وحضـــاري وإنســـاني، يســـتهدف تطويـــر منظومـــة 
العدالـــة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز 

حقوق اإلنسان.
  اإلخـــوة واألخـــوات، ال يخفـــى عليكـــم بـــأن ملـــف 
حقـــوق اإلنســـان، يمثـــل قصـــة نجـــاح وطنيـــة فـــي 
مملكـــة البحرين، تضافرت في رســـمها المؤسســـات 
والجهات الرســـمية واألهلية، والتي اســـتقت السند 
والدعـــم مـــن رؤى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
المفدى، التي جّسدها ميثاق العمل الوطني، والذي 
جاء ضامًنا لحقوقنا جميًعا، ومعزًزا لمفهوم ســـيادة 
القانـــون واحتـــرام حقوق اإلنســـان على أســـس من 
الحرية والتســـامح والتعايـــش المجتمعي واحترام 
اآلخـــر، بمـــا يؤكد أن حقوق اإلنســـان فـــي البحرين 
إرث حضـــاري وجـــزء ال يتجزأ من ثقافـــة المجتمع 

البحريني.
 ولكـــن بالرغم من واقعنا اإلنســـاني المشـــّرف الذي 
تجّســـده الحقائـــق الواضحة، إال أن هنـــاك ضجيًجا 
ـــا وافتـــراءات إعالميـــة، تحـــاول النيـــل من  إعالميًّ
إنجازاتنا اإلنســـانية الوطنية، وتدعو في مضمونها 
إلى التفرقة واالصطفاف الطائفي وإلى غرس األلم 
الوطني.. إنه وال شك، إعالم تحريضي يشّجع على 

نشـــر الفوضـــى، والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه: من 
يخدم هذا النهـــج اإلعالمي المضاد؟ هل هو خدمة 
لألعـــداء والمتربصيـــن؟ إنـــه وبدون شـــك ال يخدم 
مصلحة وتماســـك شـــعوب المنطقة. وليكن معلوًما 
لهـــذه المنصـــات والقنوات اإلعالميـــة، ومن يختبئ 

خلف أخبارها المســـيئة، بأن الفوضى لن تعود، ولن 
ا. نسمح لها بأن تعود، وإنها اليوم مرفوضة بحرينيًّ

 إن شـــعب البحريـــن وللـــه الحمـــد متماســـك، ولـــن 
يلتفت إلى مثل هذه األخبار واألصوات، وقد تعلمنا 
مـــن تاريخنا ومن تجاربنا كيف نتعامل مع األزمات 

ونخـــرج منهـــا بحال أفضـــل بعـــون هللا، وإن أمورنا 
الداخلية، نحن أدرى بإدارتها ورعايتها.

 وعلـــى كل حـــال، فإننـــا جميًعـــا نعمل بعـــزم وإرادة 
وإيمان صادق، ضمن مســـاحات قائمة على المحبة 
البحريـــن  لشـــعب  الملكيـــة  والرعايـــة  واالهتمـــام 

الراســـخة فـــي وجـــدان جاللـــة الملك المفـــدى، وإن 
خير مـــن ينفذ رؤى جاللتـــه وتطلعاته المســـتقبلية 
السامية، وبشهادة القاصي والداني، صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
ويبقـــى العـــزم واإلخالص الوطني لشـــعب البحرين 
األزمـــات  تخطـــي  فـــي  الفاصلـــة،  العالمـــة  األبـــّي، 

وتجاوزها.
 اإلخـــوة واألخـــوات. إن األمـــن الخليجـــي اليـــوم، 
فـــي ظـــل مـــا يشـــهده اإلقليـــم والعالـــم مـــن تقلبات 
وتغيـــرات متســـارعة، يتطلـــب منا تســـخير طاقاتنا 
مـــن أجل جمع الكلمة وتعزيـــز الهوية، حماية ألهلنا 
ولمكتســـباتنا الحيويـــة، ويمثـــل إعالمنـــا الوطنـــي 
واجهتنا على العالم، من خالل وجود اســـتراتيجية 

إعالمية موحدة وأهدافها جامعة.
 وختاًمـــا، وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع، فإننـــي أؤكد أن 
تلـــك المغالطـــات اإلعالمية طوال هذه الســـنين، لم 
تغيـــر الروابـــط العائليـــة الحميمـــة بيـــن المواطنين 
والعائالت المشـــتركة في دولنا، ألنهم أكبر من هذه 
األخبـــار والســـحب اإلعالميـــة المســـيئة، أســـأل هللا 
أن يوفقنـــا فـــي حماية هويتنـــا اإلنســـانية الوطنية 
السمحة، في ظل قيادة راعي هذه المسيرة الخّيرة 
المباركة، سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه.
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

من جهتـــه، أكد رئيـــس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان علي الدرازي فـــي كلمته أن البحرين أولت 
اهتماًمـــا كبيًرا نحو تعزيز منظومة حقوق اإلنســـان 
بما يتماشـــى مع الديمقراطية التي أرســـى دعائمها 
المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملـــك وتنمية حقوق 
المواطـــن البحرينـــي التـــي كفلها الدســـتور وميثاق 
العمل الوطني، موضًحـــا أننا جميًعا نتطلع لالرتقاء 
بهـــذه المنظومـــة علـــى مختلـــف المســـتويات، وفق 
المعاييـــر الدولية فـــي التعامل مـــع مختلف األوجه 
تكامـــل  يدعـــم  بمـــا  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي 
الجهـــود المتعلقـــة بالجوانب الحقوقيـــة للمواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
وفي سياق متصل، ألقى رئيس جمعية الحقوقيين 
البحرينيـــة عبدالجبـــار الطيـــب كلمـــة أكـــد فيهـــا أن 
األدرى بحالة حقوق اإلنسان في البحرين هم أبناء 
البلـــد، ومـــا نجده هنـــا وهناك مـــن تقاريـــر مغلوطة 
أو بيانـــات سياســـية تكتســـي الثـــوب الحقوقـــي ما 
صدرت إال لباعث سياسي ال عالقة له بواقع حقوق 
ا، وال تعدو  اإلنسان في البحرين وال تمثل ثقاًل دوليًّ
أن تكـــون مجرد فقاعات إعالميـــة غايتها الكيد لما 

يتحقق من منجزات.
بعـــد ذلـــك، اســـتمع وزيـــر الداخليـــة إلـــى عـــدد مـــن 
مداخـــالت ورؤى المشـــاركين فـــي االجتماع بشـــأن 
جهـــود مملكـــة البحريـــن ومبادراتهـــا الهادفـــة إلـــى 
تعزيز حقوق اإلنســـان وتأكيد االلتزام بها، منوهين 
بأن حقوق اإلنسان متأّصلة في المجتمع البحريني، 
وجـــزء أصيل من ثقافته وما يتمّتع به من إمكانات 

تؤكد دوره الحضاري واإلنساني.

المنامة - وزارة الداخلية

اإلعالم المضاد يخدم األعداء والمتربصين وشعبنا أكبر من االفتراءات

المضامين الملكية السامية 
خارطة طريق للعمل 

الوطني وتعكس قرب 
جاللة الملك من شعبه

برنامج مراكز اإلصالح 
والسجون المفتوحة امتداد 
لما تحقق من نجاحات في 

“العقوبات البديلة”

حقوق اإلنسان 
إرث حضاري وجزء 
ال يتجزأ من ثقافة 
المجتمع البحريني

تعّلمنا كيف نتعامل مع 
األزمات ونخرج منها بحال 

أفضل وأمورنا الداخلية 
نحن أدرى بإدارتها

الشعب البحريني ولله 
الحمد متماسك ولن 
يلتفت لهذه األخبار 

واألصوات

شعبنا الوفي 
عالمة فاصلة في 

تخطي األزمات 
وتجاوزها
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

عبداللطيف  الخارجية  وزير  نقل 
عاهل  وتقدير  تحيات  الــزيــانــي، 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، إلى رئيس 
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان قــاســم 
وتمنيات  تــوكــايــيــف،  جــومــارات 
الصحة  دوام  لــلــرئــيــس  جــاللــتــه 
ولجمهورية  والتوفيق،  والعافية 
من  مزيًدا  الصديقة  كازاخستان 

التقدم والتطور واالزدهار.
رئيس  استقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
قصر  في  كازاخستان،  جمهورية 
الــرئــاســة بــمــديــنــة نـــور ســلــطــان، 
الـــدول  خــارجــيــة  وزراء  ــس،  أمــ

المشاركة في االجتماع السادس 
التفاعل  مؤتمر  خارجية  ــوزراء  ل
آسيا  في  الثقة  بناء  وإجـــراءات 

)سيكا(.
ــــي عــــن ســعــادتــه  ــان ــ ــزي ــ وعـــبـــر ال
المهم  االجتماع  فــي  بالمشاركة 
معرًبا  سلطان،  نور  العاصمة  في 
المتميزة  لــلــجــهــود  الــتــقــديــر  عــن 
الخارجية  وزارة  بها  قامت  التي 
لتنظيم  الخارجية  وزيــر  بقيادة 
االجــتــمــاع، معرًبا عــن األمــل بأن 
المهم  االجــتــمــاع  نــتــائــج  ــكــون  ت
التجمع  نقطة تحول في مسيرة 

اآلسيوي المبارك.

ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ تـــــرأســـــت مـ
االجتماع العشرين للجنة الدائمة 
لمسؤولي إدارات التشريع بدول 
الخليج  لــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الــعــربــيــة، الـــذي عــقــد أمـــس عبر 

تقنية االتصال المرئي.
التشريع  هيئة  رئــيــس  وافــتــتــح 
والرأي القانوني المستشار نواف 
بـــن عـــبـــدهللا حـــمـــزة االجــتــمــاع 
إدارات  بــــوفــــود  بـــالـــتـــرحـــيـــب 
أن يساهم هذا  التشريع، متمنيا 
تطلعات  تحقيق  فــي  االجتماع 
قادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، واألهداف التي 

أنشئت من أجلها هذه اللجنة من 
الخليجي  الوزاري  المجلس  قبل 

في مارس 2010.
التشريع  هيئة  رئــيــس  ــح  وأوضـ
االجتماع  أن  الــقــانــونــي  ــرأي  ــ وال
بــحــث فـــي أجــنــدتــه مــجــمــوعــًة 
التي  الرئيسة  الموضوعات  من 
األدوات  مـــن  عـــدد  فـــي  تــتــمــثــل 
عـــن مقترح  فــضــالً  ــقــانــونــيــة،  ال
بــشــأن توحيد  ــعــامــة  ال لــأمــانــة 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــحـ ــلـ ــطـ ــمـــصـ الـ
ــــس، وإصــــــــدار  ــل ــمــــجــ ــ بــــــــدول ال
للتشريعات  إلكترونية  مــدونــة 

الخليجية.

 وزير الخارجية ينقل تحيات 
جاللة الملك إلى رئيس كازاخستان

مناقشة توحيد المصطلحات 
التشريعية بدول المجلس

الزياني: تطوير آليات التعاون االقتصادي بين الخليج ودول آسيا الوسطى
ــاالت ــج ــم ــاالت أرحــــب فـــي جــمــيــع ال ــج ــم ــات ل ــاق ــع ــال ــي ب ــض ــم ال

عقـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
رئيـــس الـــدورة الحالية للمجلـــس الوزاري 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
واألميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون نايـــف 
الحجـــرف، أمس فـــي مدينة نور ســـلطان 
عاصمـــة جهوريـــة كازاخســـتان، اجتماًعـــا 
مـــع وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء في 
 ،)C5( الوســـطى  آســـيا  دول  مجموعـــة 
لبحث إقامة حوار اســـتراتيجي بين دول 
مجلـــس التعـــاون ودول آســـيا الوســـطى. 
ومثـــل مجموعة دول آســـيا الوســـطى في 
االجتمـــاع كل مـــن: نائـــب وزيـــر الشـــؤون 
كازاخســـتان،  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
أكان راكمتولـــن، ووزير خارجية جمهورية 
قيرغيزستان، رســـالن كازاكبييف، ونائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر خارجيـــة 
جمهورية تركمانســـتان، رشيد ميريدوف، 
جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
أوزبكســـتان، عبدالعزيـــز كاميلوف، ونائب 
وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة طاجيكســـتان 

فرهود سالم.
وفي بداية االجتماع، ألقى وزير الخارجية 
كلمـــة أعـــرب فيهـــا عـــن الشـــكر والتقديـــر 
لحكومـــة وشـــعب جمهورية كازاخســـتان 

لحفاوة االســـتقبال وكرم الضيافة، مؤكًدا 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بيـــن دول مجلس 
التعـــاون ودول آســـيا الوســـطى، وتنميـــة 
العالقـــات بين الجانبين في كل المجاالت، 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق  منوًهـــا 
الجانبيـــن.  بيـــن  تربـــط  التـــي  والثقافيـــة 
المجلـــس  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
الـــوزاري لمجلس التعاون قـــد اتخذ قراًرا 
بشـــأن عقد حوار استراتيجي بين مجلس 
التعاون ودول آســـيا الوســـطى، لمناقشـــة 
القضايا اإلقليميـــة والدولية والتعاون في 
جميـــع المجـــاالت، مؤكًدا ضـــرورة تكثيف 
المجلـــس  دول  بيـــن  المشـــتركة  الجهـــود 
وجمهوريات آسيا الوسطى، لتطوير آليات 

التعـــاون االقتصادي بين الجانبين والعمل 
علـــى زيـــادة التبـــادل التجـــاري وتشـــجيع 

االستثمار في مختلف المجاالت.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عن تطلـــع دول 
مجلـــس التعاون إلى إقرار مشـــروع خطة 
العمـــل المشـــترك بيـــن الجانبيـــن )2022 - 
التعـــاون  مجـــاالت  تضـــم  والتـــي   ،)2026
والتعليميـــة،  واالقتصاديـــة،  السياســـية، 
والصحية، والثقافية، والرياضية، وغيرها 

من المجاالت. 
كمـــا ألقـــى األمين العـــام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية كلمة أكـــد فيها أن 
دول آســـيا الوسطى تعتبر من الدول التي 
اهتـــم بها قادة دول مجلس التعاون بفتح 

آفاق الحوار والتعاون معها، إذ يعد توقيع 
مذكرة التفاهم الخطوة األولى في الحوار 
بالعالقـــات  المضـــي  نحـــو  االســـتراتيجي 

لمجاالت أرحب في جميع المجاالت.
وأكـــد األميـــن العـــام أهميـــة دور مجلـــس 
التعـــاون فـــي تحقيـــق االســـتقرار واألمن 
والســـالم فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
وقـــال: إن المجـــال االقتصـــادي في خطة 
العمل المشـــترك يســـاعد فـــي توفير مناخ 
جاذب للتجارة واالستثمار ويعزز عالقات 
القطـــاع الخاص بيـــن المنطقتين، مشـــيًرا 
إلى أن وجود الكثير من الروابط الثقافية 
التاريخية بين المنطقتين ســـوف يشـــجع 
آســـيا  دول  مـــع  االســـتراتيجي  الحـــوار 
الوسطى والتواصل الثقافي والحوار بين 
الشـــعوب. وعبر وزراء خارجية دول آسيا 
الوســـطى عـــن تقديرهـــم لقـــرار المجلـــس 
حـــوار  بعقـــد  التعـــاون  لمجلـــس  الـــوزاري 
اســـتراتيجي بيـــن دولهـــم ودول مجلـــس 
التعـــاون، مؤكديـــن اهتمام دولهـــم بتعزيز 
وتوطيد عالقات الصداقـــة والتعاون بين 
الجانبين في مختلف المجاالت وعلى كل 
الصعد السياســـية واالقتصادية والثقافية 
ويحقـــق  الجانبيـــن  تطلعـــات  يلبـــي  بمـــا 

المصالح المشتركة.
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مذكرتا تفاهم بين “أمانة التعاون” وكازاخستان وأوزبكستان
ــن الــجــانــبــيــن ــي ــة ب ــي ــاس ــي ــس تـــجـــرى بــمــوجــبــهــمــا الـــمـــشـــاورات ال

الـــدورة  رئيـــس  الخارجيـــة  وزيـــر  بحضـــور 
الحاليـــة للمجلـــس الوزاري لمجلـــس التعاون 
لدول الخليـــج العربية عبداللطيـــف الزياني، 
تـــم أمـــس، فـــي مدينة نـــور ســـلطان عاصمة 
جمهورية كازاخستان، التوقيع على مذكرتي 
بجمهوريـــة  الخارجيـــة  وزارة  بيـــن  تفاهـــم 
كازاخســـتان ووزارة الخارجيـــة بجمهوريـــة 
أوزبكســـتان، وبيـــن األمانـــة العامـــة لمجلس 
إلجـــراء  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
المشـــاورات السياســـية والتعـــاون المشـــترك 
بيـــن الجانبيـــن. ووقـــع مذكـــرة التفاهـــم عن 
وزيـــر  نائـــب  كازاخســـتان،  خارجيـــة  وزارة 
الشؤون الخارجية في جمهورية كازاخستان 
أكان راكمتولـــن، ووقعها عـــن وزارة خارجية 
جمهورية أوزبكســـتان عبدالعزيـــز كاميلوف 
وزيـــر الخارجيـــة، بينما وقـــع المذكرتين عن 
األمانة العامـــة لمجلس التعاون األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف 

الحجرف.
يجـــري  أن  علـــى  التفاهـــم  مذكـــرة  وتنـــص 
الجانبان مشـــاورات منتظمة بينهما برئاســـة 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
الخليج العربيـــة، ووزير خارجيـــة جمهورية 
جمهوريـــة  خارجيـــة  ووزيـــر  كازاخســـتان، 
أوزباكســـتان أو من ينوب عنهما، وأن يسعى 
الجانبان لعقد اجتماعات تشـــاورية منتظمة 
بيـــن ترويكا مجلس التعـــاون )وزير خارجية 

دولـــة الرئاســـة فـــي مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، وبمشـــاركة دولة الرئاســـة 
العـــام  واألميـــن  التعـــاون  لمجلـــس  المقبلـــة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة(، 
كازاخســـتان،  جمهوريـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 
ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وعقد 
اجتماعـــات تشـــاورية لكبار المســـؤولين بين 

الجانبين.
كمـــا تنـــص المذكـــرة على تشـــكيل فرق عمل 

أو خبـــراء لمناقشـــة أي موضوعـــات يتفـــق 
عليهـــا الجانبـــان في إطار الحـــوار واالهتمام 
التـــي  المشـــاورات  تتنـــاول  وأن  المشـــترك، 
التعـــاون،  فـــي مجـــاالت  الجانبـــان  يعقدهـــا 
القضايـــا السياســـية والمجـــاالت االقتصادية 
فـــي  والتعـــاون  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
مجـــاالت الثقافـــة، والتواصل بين الشـــعوب، 
علـــى أن يعد الجانبان خطة العمل المشـــترك 

بالتفاهم بينهما.

المنامة - وزارة الخارجية

ترأس محافـــظ الجنوبية رئيس المجلس 
التنســـيقي ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة اجتمـــاع المجلس 
الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  العاشـــر  التنســـيقي 
للعـــام 2021، عبر تقنيـــة االتصال المرئي، 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميد عيســـى 
ثامـــر الدوســـري، وعدد مـــن األعضاء من 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
حـــرص  مؤكـــًدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
المجلس التنســـيقي وســـعيه المستمر في 
تطويـــر القطاع الخدمـــي والتنموي، الذي 
يحظـــى بتوجيهـــات ورعايـــة كريمـــة من 
قبـــل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، منوًهـــا ســـموه بعمـــل المحافظـــة 
الـــدؤوب نحـــو متابعـــة تنفيـــذ وتحســـين 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
والمقيمين بالتعـــاون مع مختلف الجهات 

المختصة.
وخـــالل االجتمـــاع اطلـــع ســـمو محافـــظ 
الجنوبية رئيس المجلس التنســـيقي على 
احتياجـــات منطقـــة الزالق التـــي رصدها 
خـــالل الزيارة الميدانية التي تمت أخيرا، 
والمتمثلة في متابعة إنشاء وتطوير عدد 
من االحتياجات الخدميـــة واالجتماعية، 
منهـــا إنشـــاء مشـــروعات البنيـــة التحتية 
كرصـــف الطـــرق، وإقامـــة شـــبكة الصرف 

الصحي، إلى جانب متابعة إنشاء وتطوير 
مشروعات المرافق العامة كتطوير المركز 
الصحـــي التابـــع للمنطقـــة، باإلضافـــة إلى 
إنشـــاء حديقـــة تابعـــة إلســـكان المنطقة، 
ومرافـــق خدمية أخرى فـــي مرفأ الزالق، 
إذ أشـــار ســـمو المحافـــظ بـــأن المحافظة 
مســـتمرة فـــي تلبيـــة احتياجـــات األهالي 
وتحقيـــق تطلعاتهـــم بالتعاون مـــع العديد 
مـــن  الحكوميـــة،  الجهـــات  مختلـــف  مـــع 
خـــالل متابعة مراحل تنفيذ المشـــروعات 
التنمويـــة القائمـــة في مختلـــف المجاالت 

األمنية واالجتماعية والخدمية.
بعدهـــا، اســـتعرض المديـــر العـــام لبلديـــة 
المنطقـــة الجنوبية عاصـــم عبدهللا تقريًرا 
شـــاماًل عـــن جهـــود البلديـــة فـــي متابعـــة 
الحمـــالت المتعلقـــة بالقطـــاع البلـــدي، إذ 

اطلع المجلس التنســـيقي على مخرجات 
الحمـــالت الميدانيـــة التـــي تمـــت، مؤكـــًدا 
ســـمو محافظ الجنوبية أن اســـتمرار هذه 
الخدمـــات  إبـــراز  إلـــى  تهـــدف  الحمـــالت 
البلديـــة المقدمـــة لأهالي ودور الشـــراكة 
والتعاون في تحقيق التنمية المستدامة.

علـــى صعيـــد آخـــر، تابـــع ســـمو محافـــظ 
الجنوبيـــة متابعة إنشـــاء متحـــف بمدينة 
عيســـى، وذلـــك لتوثيـــق مراحل تأســـيس 

جوانـــب  مـــن  تحتضنـــه  ومـــا  المدينـــة 
تاريخيـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة شـــهدتها 
المنطقـــة على مختلف المراحـــل الزمنية، 
الجهـــة  مـــع  بالتنســـيق  ســـموه  موصًيـــا 
تلبيـــة  تنفيـــذه،  فـــي  لإلســـراع  المعنيـــة 
لرؤى وتطلعات األهالـــي والمواطنين في 

المجال التاريخي والثقافي.
كما أشـــاد ســـمو المحافـــظ بالتكريم التي 
حازت عليه مدرســـة ســـمو الشيخة موزة 

للبنـــات  الشـــاملة  آل خليفـــة  بنـــت حمـــد 
أخيـــرا مـــن منظمـــة األلكســـو، حيـــث أكد 
تزخـــر  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  ســـموه 
بصروح متميزة بالعلم والمعرفة مشـــهود 
لهـــا تاريخيـــا وحضاريا بمختلـــف مناطق 
المحافظة، موصيا سموه بأهمية اإلسراع 
بتنفيـــذ مشـــروع مدرســـة شـــاملة للبنيـــن 
تلبي الجانب التعليمي، لما تشهده مدينة 

خليفة من توّسع عمراني.

كما تابع ســـمو المحافظ مستجدات عمل 
مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد الصحي 
الذي يوفـــر العديد من الخدمات الصحية 
األساســـية لمنطقة الرفاع، حيث ســـيقدم 
المركـــز رعاية طبية شـــاملة وفـــق أفضل 
المعاييـــر في المجـــال الصحي والتثقيفي 

لأهالي والمواطنين.
مـــن جهتهـــم، عبـــر األعضـــاء فـــي ختـــام 
المجلس عن شكرهم وتقديرهم لما يوليه 
ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس 
المجلس التنســـيقي على التعـــاون المثمر 
رؤى  تحقيـــق  فـــي  المشـــترك  والتنســـيق 
وتطلعـــات المواطنين، مثمنيـــن التواصل 
المســـتمر لمناقشـــة االحتياجات التنموية 
التنميـــة  أجـــل تحقيـــق  مـــن  والخدميـــة؛ 

والتقدم.

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ “الجنوبية” يطلع على احتياجات منطقة الزالق
ــة خــلــيــفــة ــنـ ــديـ ــن فــــي مـ ــي ــن ــب ــل ــة ل ــلـ ــامـ اإلســـــــــراع بـــإنـــشـــاء مــــدرســــة شـ
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سموه تابع إنشاء 
متحف بمدينة 
عيسى لتوثيق 

مراحل تأسيسها

 “الجنوبية” 
تزخر بصروح 

متميزة بالعلم 
والمعرفة

إشادة بتكريم األلسكو 
مدرسة سمو الشيخة 

موزة بنت حمد آل 
خليفة الشاملة للبنات



اســـتقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة 
األنصـــاري، األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل خليفـــة، إذ جرى أثناء 
اللقـــاء التشـــاور بشـــأن تعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
مـــن أجل تعزيز تقـــدم المرأة البحرينيـــة في مجال 
التعليـــم العالي، إضافة إلى بحث اســـتحداث لجنة 

لتكافؤ الفرص في مجلس التعليم العالي.
ونوهـــت األنصاري أثناء اللقاء بالجهود التي تبذلها 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل خليفة من أجل تفعيل 
دور مجلـــس التعليـــم العالي والنهـــوض بمهامه في 
إعـــداد السياســـة العامـــة للتعليـــم العالـــي والبحـــث 
العلمي، ومتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة 
برامجها والخدمات المســـاندة التي تقدمها وجودة 
أدائهـــا ومخرجاتهـــا، وتطويـــر معايير قبـــول الطلبة 

فـــي مؤسســـات التعليم العالي، وتحديـــث القوانين 
واألنظمـــة، كما أكدت حرص المجلس األعلى للمرأة 
علـــى متابعة تنفيذ مخرجات يوم المرأة البحرينية 
في العام 2019، والذي جرى تخصيصه لدور المرأة 
فـــي مجـــال التعليـــم العالي وعلـــوم المســـتقبل وما 
حققته من إنجازات كبيرة في هذا المجال النوعي، 
ومـــن أهم هذه المخرجات إطالق المبادرة الوطنية 
للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل ومتابعة 

تنفيذ أهدافها من قبل جميع مؤسسات الدولة. 
ـــت األنصـــاري بالذكـــر أهميـــة دعـــم الحضور  وخصَّ
المتزايـــد للمـــرأة البحرينيـــة في مختلـــف مجاالت 
علوم المســـتقبل، بما فيهـــا مجاالت الفضاء وتقنية 
المعلومـــات والتكنولوجيـــا المالية والمـــدن الذكية 
واألمـــن اإللكترونـــي والطاقـــة المتجـــددة والذكاء 
الصناعـــي واألمـــن الغذائـــي وتقنية النانـــو والطب 
الدقيـــق أو الجينومـــي وغيرهـــا، مشـــيرة إلـــى دور 

مجلس التعليـــم العالي في وضع االســـتراتيجيات 
الالزمـــة والداعمـــة لألولويـــات الوطنيـــة فـــي هـــذا 
المجـــال تحديـــًدا، إضافة إلى تكريـــس مبدأ إدماج 
احتياجـــات المـــرأة والتـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي 
تلك المؤسســـات كقاعدة ثابتة النطالقة مستدامة 
للمـــرأة البحرينية نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات 

في مختلف المجاالت.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى آل 
خليفـــة حـــرص مجلـــس التعليـــم العالـــي اســـتلهام 
توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
وتضميـــن مفرداتهـــا ضمن االســـتراتيجية الوطنية 
للتعليم العالي وفي تطوير أداء مؤسسات التعليم 
العالـــي في مملكة البحرين، إضافة إلى المســـاهمة 
فـــي تنفيـــذ محاور المبـــادرة الوطنية للتـــوازن بين 
الجنســـين فـــي علوم المســـتقبل بإعداد الدارســـات 
المســـتمر  والتقييـــم  البيانـــات  وتحليـــل  الالزمـــة 

لمؤسســـات  والتخصصـــات  التعليميـــة  للمناهـــج 
نوعيـــة  تخصصـــات  إلضافـــة  العالـــي  التعليـــم 
تستجيب لمتطلبات سوق العمل والتسارع التقني 
والفني للمهن المستقبلية وإعداد المرأة البحرينية 
لمجاالت علوم المستقبل، وتحديد مجاالت تطوير 
التشـــريعات والسياســـات المتعلقة بتنوع أســـاليب 
وأنظمة التعليم بما يشـــمل “عملية التعليم عن بعد” 
والتدريـــب باعتماد شـــهادات احترافية لمخرجات 

التعليـــم الفنـــي والمهني، وذلك في ظل ما نشـــهده 
اليـــوم من ســـرعة في التغيـــرات الخاصة بالمســـار 

التنموي.
وأعربت عن استعداد مجلس التعليم العالي ليكون 
قنـــاة فاعلـــة بين المجلـــس األعلى للمـــرأة من جهة 
ومؤسســـات التعليم العالي الحكومي والخاص من 
جهـــة أخـــرى، وذلـــك من أجل تســـريع جهـــود تقدم 

المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الستحداث لجنة تكافؤ الفرص في “التعليم العالي”
األنصاري ورنا بنت عيسى: تعزيز التعاون لالرتقاء بالمرأة البحرينية
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المنامة - الغرفة

اســـتقبل رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين، ســـمير ناس، فـــي بيت التجار 
صبـــاح أمـــس الثالثـــاء، ســـفير مملكـــة 
البحريـــن المعيـــن لـــدى مملكـــة بلجيـــكا 
تعيينـــه  بمناســـبة  الدوســـري،  عبـــدهللا 
الدبلوماســـية  البعثـــة  لرئيـــس  ســـفيًرا 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى مملكـــة بلجيـــكا 
بلقب سفير فوق العادة مفوض، متمنًيا 
لـــه التوفيـــق فـــي مهامـــه الجديـــدة بما 
الشـــراكة  عالقـــات  تعزيـــز  فـــي  يصـــب 
البحريـــن  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
األوروبـــي  االتحـــاد  ودول  وبلجيـــكا 
والبلـــدان الصديقـــة بمختلف المجاالت، 
مؤكـــًدا حـــرص الغرفـــة الدائـــم للتعاون 
مـــع ســـفارات المملكـــة فـــي كل مـــا مـــن 
شـــأنه النهوض بالعالقات االســـتثمارية 

المشتركة.
عـــدًدا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات  مـــن 
المســـاهمة برفـــع معـــدالت  مـــن شـــأنها 
التجـــارة البينيـــة، منها تبـــادل الزيارات 
التجاريـــة وإقامة االجتماعـــات الثنائية 
باإلضافـــة  العقبـــات  وتذليـــل  لبحـــث 
إلـــى الفعاليـــات االقتصادية المشـــتركة 
للتعريـــف والترويـــج لفرص االســـتثمار 
المتاحة فـــي البلدين الصديقين، مؤكًدا 
فـــي الوقـــت ذاته إمـــكان البحريـــن بأن 
تكون مركًزا وممًرا تجارًيا لدول أوروبا 
منتجاتهـــم  تصديـــر  وإعـــادة  لتوزيـــع 
إلـــى الخليـــج والـــدول العربية وشـــمال 
إفريقيـــا، ومـــا يدعـــم ذلـــك مـــا تتميز به 
البحريـــن مـــن مزايا اســـتثمارية محفزة 
وتسهيالت عديدة تمنحها للمستثمرين، 

المدربـــة  العاملـــة  باأليـــدي  تتميـــز  كمـــا 
والماهرة وانخفاض الكلفة التشـــغيلية، 
كما وُتعتَبر بوابة مهمة لدخول أســـواق 

المنطقة.
وتطـــرق رئيس الغرفة إلى أهمية تعزيز 
التعاون المشـــترك بيـــن القطاع الخاص 
مجـــاالت  فـــي  والبلجيكـــي  البحرينـــي 
الصناعـــات الدوائيـــة واألجهـــزة الطبية 
ومجاالت السياحة التعليمية والسياحة 
الصناعـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الصحيـــة، 
التحويليـــة والحديـــد واأللمنيـــوم، بمـــا 
يخـــدم المصالح المشـــتركة بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب الدوسري عن اعتزازه 
بالثقـــة الملكيـــة بهـــذا التكليـــف، مؤكـــًدا 
حرصـــه علـــى تعزيز التعـــاون ومواصلة 
العالقـــات  وتوثيـــق  لتوطيـــد  الجهـــود 
وتطويرهـــا لما يخـــدم مصالـــح البلدين 
مملكـــة  مواطنـــي  مصالـــح  ورعايـــة 
البحريـــن في مملكـــة بلجيـــكا الصديق، 
مشـــيًدا بجهود غرفة البحرين وحرصها 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  علـــى تطويـــر 
الدول الصديقة والســـعي نحو االرتقاء 
رفـــع  علـــى  والعمـــل  الخـــاص  بالقطـــاع 
وتبـــادل  التجـــاري  التبـــادل  معـــدالت 
الخبـــرات وجعـــل مملكـــة البحريـــن من 
الدول الرائدة، مؤكًدا أنه سيعمل جاهًدا 
علـــى تعزيـــز العمـــل مـــع مملكـــة بلجيكا 
والدنمـــارك  األوروبـــي  االتحـــاد  ودول 
التحويليـــة  الصناعـــات  مجـــاالت  فـــي 
إلـــى  باإلضافـــة  والحديـــد  واأللمنيـــوم 
اقتصـــاد  لرفعـــة  الصحيـــة  المجـــاالت 

البلدين الصديقين.

ناس: تعزيز عالقات الشراكة بين البحرين وبلجيكا

األنصاري تثمن دور البعثات الدبلوماسية في الترويج إلنجازات البحرينية
نوهت األميـــن العام للمجلس األعلى للمرأة هالة 
األنصـــاري بالـــدور الحيوي الذي تقـــوم به بعثات 
دبلوماســـية بحرينيـــة فـــي الترويـــج إلنجـــازات 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى الســـاحة الدوليـــة ومـــا 
ترصـــده المؤشـــرات الدوليـــة مـــن تقـــدم محـــرز 
على المســـتوى الوطنـــي، وهـــي دالالت إيجابية 
ومؤكـــدة علـــى حســـن ســـير الجهـــود الوطنيـــة 
لتحقيـــق التـــوازن بين الجنســـين وتنفيـــذ كل ما 
يلـــزم الدمـــاج احتياجـــات المـــرأة البحرينية في 
المســـار التنموي للدولة بشكل يفتح أمامها آفاق 
المشاركة المتكافئة والعادلة في المجاالت كافة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبالها فـــي مقـــر المجلس 
األعلى للمرأة بالرفاع رئيس البعثة الدبلوماسية 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى مملكـــة بلجيـــكا الســـفير 
عبدهللا الدوسري، إذ تم بحث العديد من جوانب 
العمـــل الذي يقوم به المجلس األعلى للمرأة على 
الصعيد الدولي في إطار االختصاصات المناطة 

بـــه، ومـــا يتـــواله المجلـــس مـــن مهـــام تصب في 
اتجـــاه بناء عالقـــات عمل مثمرة مـــع المنظمات 
الدوليـــة المشـــتغلة بقضايـــا المـــرأة، إضافـــة إلى 
تمثيـــل مملكـــة البحرين فـــي االتفاقـــات الدولية 
ذات الصلة بالمرأة مثل اتفاقية السيداو ومنهاج 

عمل بيجين وغيرها.
وأكـــدت األنصاري في هذا الســـياق دور البعثات 
الدبلوماســـية البحرينيـــة فـــي تعريف وتشـــجيع 
القطاعات المهتمة للتقدم لجائزة صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة 
العالمية لتمكين المرأة، والتي أعلنت هيئة األمم 

المتحـــدة للمـــرأة انطالق أعمال نســـختها الثانية 
وفتـــح بـــاب التقديـــم والترشـــح لهـــا بالشـــراكة 
مـــع المجلس األعلـــى للمـــرأة، والتي تهـــدف إلى 
تكريـــم وتقديـــر جهـــود ومســـاهمات الحكومات 
والشـــركات ومنظمات المجتمع المدني واألفراد 
الموجهـــة لتمكين النســـاء والفتيات حول العالم، 

وقالـــت األنصاري إن هذه الجائـــزة العالمية بحد 
ذاتهـــا تمثل قصة نجـــاح لمملكة البحرين جديرة 

باالهتمام والترويج عالميا.
من جانبه، نوه السفير عبدهللا الدوسري بالجهود 
التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة 
عاهـــل البـــالد صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي أســـهمت 
فـــي وضـــع المـــرأة البحرينيـــة بمكانـــة متقدمـــة 
محليا وإقليميا ودوليا، منوها بإســـهامات المرأة 
البحرينيـــة فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
الرائدة كأنموذج في التنمية البشـــرية وترســـيخ 
النهـــج  بفضـــل  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  قيـــم 
اإلصالحـــي لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقـــال إن تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة يمثـــل قصـــة 
نجـــاح بـــارزة في مملكـــة البحرين يتـــم الترويج 
لهـــا علـــى مســـتويات دوليـــة عديـــدة، وذلك في 
إطار التطورات اإليجابية المحققة في البحرين 
فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالرعايـــة والخدمـــات 
الصحية واإلســـكانية واألمـــن والتعليم وحقوق 
والتنميـــة  اإلعاقـــة  ذوي  واألشـــخاص  الطفـــل 
البشـــرية والحضريـــة، وتدعيم التنمية الشـــاملة 
االقتصاديـــة  أبعادهـــا  بجميـــع  والمســـتدامة 

واالجتماعية والبيئية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

جائزة “سمو األميرة 
سبيكة العالمية” قصة 

نجاح للبحرين

منح الشعلة العضوية الشرفية لـ “روتاري السلمانية”
ــمــرأة” ــل ــى ل ــلـ ــعــاون والـــشـــراكـــة مـــع “األعـ ــت ــل ــادي يــتــطــلــع ل ــنـ الـ

عقد نـــادي روتاري الســـلمانية اجتماعه 
األســـبوعي الحضـــوري األول ألعضـــاء 
ومنتســـبي النـــادي بمشـــاركة المجلـــس 
جهـــود  الســـتعراض  للمـــرأة؛  األعلـــى 
المـــرأة  قضايـــا  دعـــم  فـــي  المجلـــس 
البحرينيـــة وتعزيز دورهـــا وتقدمها في 
مســـيرة التنمية الوطنية، وسط حضور 
واســـع من مختلـــف األوســـاط الوطنية، 
ومـــن بينهم رئيس مجلس إدارة شـــركة 
الفنار لالستثمار القابضة رئيس مجلس 
إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي الشعلة، 
ومســـاعد محافـــظ المنطقـــة الروتاريـــة 

السفير ظافر العمران.
وناقش أعضـــاء الروتاري في االجتماع 
األعلـــى  المجلـــس  وبرامـــج  مبـــادرات 
للمرأة التي ســـاهمت في تحقيق العديد 
من اإلنجـــازات اإلقليميـــة والدولية في 
مجـــال تمكين المـــرأة، بفضل توجيهات 
قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المـــرأة  مكانـــة  تعزيـــز  علـــى  وحرصهـــا 
مختلـــف  فـــي  وتمكينهـــا  البحرينيـــة 
البرامـــج  عبـــر  المملكـــة  فـــي  الجوانـــب 
التـــي قدمها المجلس األعلى للمرأة منذ 

تأسيسه.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيس نـــادي روتاري 
الســـلمانية فيصـــل جمعة بـــدور وجهود 
تعزيـــز  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
حضـــور مملكـــة البحرين ضمـــن مصاف 
دول العالـــم فـــي ملـــف دعـــم وتمكيـــن 
وشـــكره  تقديـــره  عـــن  معرًبـــا  المـــرأة، 
للمجلـــس على دوره في عملية النهوض 
بالمـــرأة البحرينيـــة، وتعزيز مشـــاركتها 
في مسيرة البناء والتطوير والتحديث 
في مختلف مناحـــي الحياة؛ األمر الذي 
عـــزز مـــن ريـــادة البحريـــن فـــي جميـــع 

القطاعات والمجاالت إقليميا ودوليا.
هـــذا  فـــي  النـــادي  رئيـــس  واســـتعرض 
الصـــدد فـــي االجتمـــاع أبـــرز مبـــادرات 
دعـــم  مجـــال  فـــي  الســـلمانية  روتـــاري 
وتمكيـــن المرأة والتي كان في مقدمتها 

الفتـــاة  لتمكيـــن  خصـــص  برنامـــج 
اقتصادًيا، متطلعا للتعاون والشراكة مع 
المجلـــس األعلـــى للمرأة لبلـــورة أهداف 
البرنامج علـــى المجتمع البحريني وإلى 
تبـــادل الخبرات فـــي برامـــج ومبادرات 
أخـــرى؛ بهـــدف دعم وتعزيـــز دور المرأة 

القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 
وعلى جميع األصعدة بما يلبي تطلعات 

القيادة.
وفي ختام االجتماع منح نادي روتاري 
السلمانية، العضوية الفخرية لعبدالنبي 
إلســـهاماته  وعرفانـــا  تقديـــرا  الشـــعلة؛ 

ودعمه لمبادرات النادي وبرامجه.
وتـــم التقاط صـــور تذكارية لهـــذا اللقاء 
اإلجـــراءات  بجميـــع  التـــزام  وســـط 
عـــن  الصـــادرة  الوقائيـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونا )كوفيد 19(.

روتاري السلمانية

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة مستقبلة السفير عبدالله الدوسري
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
أهميـــة تبـــادل التجـــارب والخبـــرات في 
مختلـــف القطاعـــات بمـــا يســـهم في رفد 
المشـــروعات والبرامج التنموية الداعمة 
للنمـــو االقتصادي مـــن خالل جذب مزيد 
من الفرص االســـتثمارية الواعدة لمملكة 
البحرين، منوها بدور المؤسسات المالية 
البيئـــة  خلـــق  تعزيـــز  فـــي  والمصرفيـــة 
التنافســـية ومواصلة الدفع بعجلة النمو 
االقتصادي ودعم كل القطاعات الحيوية 
نحو تحقيق أهدافها المنشودة. جاء ذلك 
لدى لقائـــه عن ُبعد رئيـــس مجلس إدارة 
بنـــك بي أن بـــي باريبا جـــون ليمير، على 
هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي 
والبنـــك الدولـــي الســـنوية، حيـــث جـــرى 

لدى االجتمـــاع اســـتعراض الجهود التي 
حققتها المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
للتخفيف مـــن تداعيات جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، ودعمهـــا للتعافـــي 
االقتصادي واالستقرار المالي، باإلضافة 
إلى مناقشـــة أبرز التوقعات االقتصادية 

العالمية في المجال المالي والمصرفي.
كما تم فـــي االجتماع بحث مســـتجدات 
أســـواق المال العالمية، وتطور النمو في 
االقتصـــاد العالمي والفرص المســـتقبلية 
في هذا الصدد، واســـتعراض سبل تعزيز 
التعـــاون وتبـــادل الخبرات فـــي عدد من 
الموضوعـــات الماليـــة والمصرفيـــة ذات 
االهتمـــام المشـــترك، إلى جانب مناقشـــة 
آخـــر التطـــورات علـــى صعيـــد االقتصاد 

العالمي.

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة أهمّية 
القطاع المالي والمصرفي وإســـهامه الفاعل في دعم مســـارات التنمية االقتصادية، 
مشـــيرا إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التســـهيالت أمام االســـتثمارات المختلفة 

وتوفير البيئة المحفزة لها بما يحقق األهداف المرجوة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس عن ُبعد الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” لمنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا وتركيا ســـتفين موس وعددا من المســـؤولين في 
البنـــك، علـــى هامش اجتماعات صنـــدوق النقد الدولـــي والبنك الدولي الســـنوية، إذ 
نـــوه بـــدور المؤسســـات الماليـــة والمصرفية التي تعد أحـــد القطاعـــات الرافدة للنمو 
االقتصـــادي بمملكـــة البحريـــن والمســـاِهمة في خلـــق مزيد من الفرص االســـتثمارية 
الواعدة. وجرى في اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 

ومناقشة أهم القضايا والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

خلق البيئة التنافسية ومواصلة الدفع بعجلة النمو االقتصادي

وزير “المالية”: تعزيز التسهيالت أمام االستثمارات

الجالية الهندية: نمارس عاداتنا وشعائرنا بحرية وأمان
أكـــدت مجموعـــة مـــن الجاليـــة الهنديـــة 
المقيمة في مملكة البحرين أن العالقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الهند 
تســـتند إلـــى تاريـــٍخ عريـــق، يمتـــد عبـــر 
التجـــاري  التمـــازج  مـــن  الســـنين  آالف 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  والحضـــاري 
البلديـــن  إلـــى أن  الصديقيـــن، مشـــيرين 
بـــدء  50 عاًمـــا علـــى  الصديقيـــن ومنـــذ 
عالقاتهما الدبلوماسية، يقدمان نموذًجا 
مميًزا للتعـــاون المثمر القائم على مبادئ 
الـــرؤى  وتقـــارب  المتبـــادل،  االحتـــرام 
واألهداف والرغبة في تحقيق المصالح 

والمنافع المتبادلة.
تحتضـــن  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقالـــوا 
عـــدًدا كبيـــًرا من أفـــراد الجاليـــة الهندية 
الدينيـــة  شـــعائرهم  يمارســـون  الذيـــن 
بحريـــة وأمـــان، وذلك يأتـــي انطالًقا من 
مبدأ التســـامح والتعايش الذي تلتزم به 

المملكـــة، مؤكدين المعاملة المميزة التي 
يتلقاهـــا الهنـــود مـــن الشـــعب البحرينـــي 
الصديـــق، األمـــر الـــذي شـــجع العديد من 
العائـــالت الهنديـــة علـــى االســـتقرار فـــي 

المملكة.

مالٌذ آمن

وفي هذا الصـــدد، أكد الجراح التجميلي 
تعـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  جانـــج  راج 
واحدة من أبرز الدول الجاذبة للجاليات 
الهنديـــة، وذلـــك بســـبب بيئتهـــا اآلمنـــة 
ومبادئهـــا القائمة على سياســـة التعايش 
والتســـامح والحرية الدينية، إلى جانب 
بروحـــه  يتميـــز  الـــذي  األصيـــل  شـــعبها 
المحبـــة وعطائـــه الالمحـــدود، الفًتا إلى 
أن مملكـــة البحريـــن قدمت الدعم الالزم 
خـــالل  أرضهـــا  علـــى  المقيميـــن  لجميـــع 
جائحة فيـــروس كورونـــا دون تفرقة أو 

تمييز.
وتابـــع جانج قائـــاًل: انتقلـــت للعيش في 
البحريـــن منذ العـــام 2001، حيث عملت 
لمـــا  الطبـــي  الســـلمانية  فـــي مستشـــفى 
يقـــارب 5 أعـــوام، ثم انتقلـــت للعمل في 
مستشـــفى ابـــن النفيـــس الطبـــي، وأجـــد 
للعيـــش  آمًنـــا  مـــالًذا  البحريـــن  مملكـــة 
واالســـتقرار، فشـــعبها الوفي لم يشعرني 
يوًما بأنني مغترب في بالٍد آخر بل على 
العكـــس تماًمـــا الجميع هنا يبـــادل اآلخر 

المحبة واالحترام.

أذرع مفتوحة

من جانبـــه قال رئيس النادي الهندي في 
مملكة البحرين ستالين جوزيف: أعيش 
فـــي المملكـــة منـــذ 21 عاًمـــا، وكأي وافد 
هنـــدي آخـــر فـــي البحريـــن، أجد نفســـي 
محظوًظـــا لكونـــي مقيًمـــا في هـــذا البلد 
العظيـــم، حيـــث تحـــرص قيـــادة جاللـــة 
الملـــك على أن يتمتـــع كل مقيم بحقوقه 
كاملـــة خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق باختيـــار 
الدين وممارســـته، وســـط تقبل كبير من 
قبل اإلخوة البحرينيين الذين رحبوا بنا 

بأذرع مفتوحة.
وأضـــاف أن العالقات البحرينية الهندية 
تمثل نتـــاج الشـــراكة التاريخية الممتدة 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
والحـــرص المتبادل علـــى تطوير وتنمية 
تلـــك العالقـــات مـــن خـــالل فتـــح آفـــاق 
والمنفعـــة  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  التعـــاون 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وقـــال جوزيـــف: أعـــرب عن بالغ شـــكري 
وتقديري لقيادة مملكة البحرين وشعبها 
األصيـــل لترحيبهـــم الواســـع بالجاليـــات 
والمســـاندة  الدعـــم  وتقديـــم  الهنديـــة، 
األمـــن  دوام  متمّنًيـــا  لهـــم،  الدائمـــة 

واالستقرار لهذه المملكة الغالية.

البلد الثاني

وذكر رئيس نادي “كانادا سانغا” براديب 
وثقافـــي  اجتماعـــي  نـــاد  وهـــو  كومـــار، 
مســـجل في وزارة العمـــل، أنه عاش في 
مملكـــة البحريـــن منـــذ 22 عاًمـــا، وعمـــل 
كرئيس نظم المعلومات في مؤسســـاتها 
التعليميـــة والتربويـــة، كجامعـــة الخليج 

ومدرسة الحكمة العالمية.
البحريـــن  اعتبـــرت  مـــا  “دائًمـــا  وتابـــع 
اســـتغالل  فـــي  وأرغـــب  الثانـــي،  بلـــدي 

هـــذه الفرصة لتقديـــم الشـــكر واالمتنان 
لقيـــادة مملكـــة البحرين وشـــعبها الوفي، 
الهنديـــة  بالجاليـــة  الدائـــم  لترحيبهـــم 
وتقديم فـــرص العمل لهم فـــي ظل بيئة 

مسالمة خالية من العنصرية والتمييز.
البحريـــن  مملكـــة  أن  كومـــار  وَأّكـــد 
للجاليـــة  الالزمـــة  المســـاحة  وّفـــرت 
الهنديـــة لممارســـة عاداتهـــم وتقاليدهـــم 
ومعتقداتهـــم بـــكل حريـــة، وقـــال: نحـــن 
نشـــعر باألمـــان أينمـــا نذهـــب، فالشـــعب 
البحرينـــي يعاملنـــا وكأننـــا أخـــوًة لهم، ال 

يفرقون بين مذهب أو جنسية أو دين.
واختتـــم بقولـــه “نشـــكر مملكـــة البحرين 
علـــى جهودهـــا الحثيثـــة والراميـــة إلـــى 
عالقـــات  وتوطيـــد  الروابـــط  تعزيـــز 
الصداقة مع بالدنا الهند، وســـنحتفل معَا 
باليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماســـية 

بين البلدين الصديقين”.

عالقاتنا مع البحرين 
تستند لتاريخ عريق 

يمتد عبر آالف السنين

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان علـــي الـــدرازي فـــي 
مقر المؤسســـة بضاحية السيف وفدا 
يضـــم عـــدًدا مـــن موظفـــي مجلســـي 
النـــواب والشـــيوخ بالواليات المتحدة 
األميركية الصديقة؛ بمناســـبة الزيارة 
التـــي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، 
أعضـــاء  مـــن  عـــدد  بحضـــور  وذلـــك 

مجلس المفوضين واألمين العام.
فـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الـــدرازي 
بالوفد الزائر، وأشـــار إلـــى أهمية هذه 
الزيـــارات لالطـــالع علـــى اإلنجـــازات 
الحقوقية والتقدم الحاصل في مجال 
حقوق اإلنســـان في مملكـــة البحرين، 
حيـــث قـــدم لهـــم شـــرحا مصـــورا عن 
الـــدور الذي تضطلع به المؤسســـة في 
نشـــر وتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان 
االستشـــاري  ودورهـــا  المملكـــة،  فـــي 

فـــي رفع التوصيـــات الخاصة بحقوق 
قامـــت  ومـــا  الصلـــة،  ذات  اإلنســـان 
بـــه المؤسســـة مـــن دور فعـــال خـــالل 
جائحة كورونـــا عبر متابعتها الحثيثة 
لإلجـــراءات االحترازية التي اتخذتها 
المملكة لمكافحة انتشار الوباء وعدم 
تأثيـــر تلـــك اإلجـــراءات علـــى حقوق 
اإلنســـان للمواطنيـــن والمقيمين على 

حد سواء.

األقليـــات  كانـــت  إذا  مـــا  علـــى  وردا 
الدينية في البحرين تمارس شعائرها 
أن  الـــدرازي  أوضـــح  حريـــة،  بـــكل 
ممارســـة الشعائر الدينية في البحرين 
تأتي في إطـــار كفالة الحريات العامة 
والشـــخصية والمســـاواة بيـــن الجميع 
دون تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللغة أو 
الديـــن أو الجنس، وتحظـــى األقليات 
الدينية بمكانتها الكاملة في المجتمع.

وفد الشيوخ األميركي اطلع على مهمات “مؤسسة الحقوق”

الدرازي: األقليات الدينية في البحرين تمارس شعائرها بكل حرية
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المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أكـــد 
لـــدى جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة 
القبطـــان عبدالرحمـــن القعود أن 
الهنديـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
نمـــوذج متميـــز للتعـــاون المثمـــر 
تقـــارب  علـــى  القائـــم  والبنـــاء 
وجهـــات النظـــر وتكامـــل الـــرؤى 
واألهـــداف، منوًهـــا بعمق روابط 
والتعـــاون  الوثيقـــة  الصداقـــة 
الوطيدة التـــي تربط بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهنـــد في 
اإلنســـاني  التمـــازج  مـــن  صـــور 
والثقافـــي، وأوجـــه  والحضـــاري 
الفاعلـــة  الشـــراكة  مـــن  متعـــددة 
على مختلف الُصعد وفي شـــتى 

المجاالت والقطاعات.

وأضـــاف أن مـــرور 50 عاًما على 
الدبلوماســـية  العالقـــات  قيـــام 
بين مملكـــة البحرين وجمهورية 
الهند، فرصة جديدة لتأكيد تميز 
الهنديـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
واتســـاعها فـــي ظـــل مـــا يمتلكه 
البلـــدان الصديقان مـــن إمكانات 
كبيـــرة ومـــوارد نوعيـــة وقاعدة 
اقتصاديـــة واســـتثمارية زاخـــرة 
بالفـــرص الواعدة، ما يســـهم في 
دفـــع عجلـــة النمـــو فـــي البلديـــن 
المصالـــح  ويحقـــق  الصديقيـــن 
المشـــتركة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
جمهورية الهند رام نات كوفيند.
وأوضح أن مملكة البحرين وبما 

تتمتع به من موقع إســـتراتيجي 
وبنية لوجستية متقدمة وكوادر 
بشـــرية محترفـــة، ومـــا تشـــهده 
جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة مـــن 
فـــي  يجعلهمـــا  وتطـــور  تقـــدم 
مصاف الدول الواعدة اقتصادًيا 
وتكنولوجًيـــا، فضـــاًل عـــن تنامي 
تأثيرهما وحضورهما السياســـي 
على الساحة اإلقليمية والدولية، 
مؤكـــًدا أن العالقـــات البحرينيـــة 
علـــى  وتقـــوم  راســـخة  الهنديـــة 
التاريـــخ  مـــن  قويـــة  أســـس 
المشـــترك والحضارات اإلنسانية 
المتعاقبة، متمنًيا لهذه العالقات 
التطـــور  مـــن  مزيـــدا  المتميـــزة 
والنمـــاء، وبما يعود على البلدين 

الصديقين بالتقدم واالزدهار.

 البحرين تتمتع بموقع إستراتيجي وبنية لوجستية متقدمة وكوادر بشرية محترفة
سفيرنا لدى نيودلهي: البحرين والهند نموذج للتعاون المثمر

المنامة مدينة التعايش والتعددية تعكس غنى لقاء الثقافات
مي بنت محمد: تقديم الثقافة الهندية بكل ما فيها من عراقة وجمـال

مـــن بـــاب البحرين، حيـــث المدخل إلـــى عراقة مدينة 
المنامـــة بكل ما تحملـــه من إرث حضـــاري وتاريخي، 
انطلقت مســـاء أمـــس الفعاليـــات الثقافيـــة لالحتفاء 
باليوبيـــل الذهبـــي للعالقات الدبلوماســـية بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهنـــد، بحضـــور رئيســـة هيئـــة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة، ووكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون القنصلية 
واإلدارية الســـفير توفيق المنصور، وسفير جمهورية 
الهند لدى مملكة البحرين السفير بيوش شريفاستاف، 
إضافة إلى حضور دبلوماســـي وعدد من الشخصيات 
البحرينيـــة والهندية الفاعلة فـــي البحرين والمهتمين 

بالشأن الثقافي في المملكة.
وبهـــذه المناســـبة قالـــت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة “دائًمـــا تجمعنـــا الثقافـــة مـــن أجـــل االحتفـــاء 
بتراثنا وتاريخنا المشـــترك، واليوم نحتفل بخمســـين 
عاًمـــا مـــن العالقـــات الدبلوماســـية مـــا بيـــن البحرين 
والهنـــد”، وأضافت “مع عودة الحياة إلى طبيعتها في 
مملكـــة البحريـــن، تعـــود الهنـــد الصغيرة إلـــى المنامة، 
لتفتـــح آفاًقا جديدة للتبادل الثقافـــي ما بين البلدين 
الصديقيـــن، كما ونقّدم عبـــر برنامجنا الحافل الثقافة 
الهنديـــة بكل مـــا فيها من عراقة وجمـــال”، مؤكدة أن 
المنامـــة هي مدينة التعايـــش، حيث التعددية تعكس 

غنى لقاء الثقافات على أرضها.
وتوجهت بالشـــكر إلى الســـفارة الهندية لدى البحرين 
وجميـــع الداعمين لبرنامج االحتفاء باليوبيل الذهبي 
للعالقـــات الهنديـــة البحرينيـــة وإلى الجاليـــة الهندية 
وجميـــع القائميـــن علـــى الهنـــد الصغيـــرة وفريق عمل 
هيئـــة الثقافـــة؛ للمســـاهمة فـــي تحقيـــق هـــذا المنجز 
الثقافـــي، مؤكـــدة أن عملهـــم يعـــزز مكانـــة البحريـــن 
كوجهة لالنفتاح الحضاري والتعايش ما بين مختلف 

فئات المجتمع.
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 
واإلدارية، عمق العالقـــات الثنائية القائمة بين مملكة 
البحريـــن وجمهورية الهنـــد الصديقة، منوًها بما تمتاز 
به العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين من متانة 

وقوة في مختلف المجاالت.
وأوضـــح وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون القنصلية 
واإلداريـــة أن 12 أكتوبر هو يـــوم تاريخي بين مملكة 
البحريـــن وجمهورية الهند، مشـــيًرا إلى أن في الوقت 
نفســـه الـــذي نرى فيه علـــم جمهورية الهنـــد على باب 
البحريـــن، يرفـــرف العلـــم البحرينـــي اآلن بفخـــر فـــي 
قطب منار فـــي العاصمة الهندية نيودلهي، والذي هو 

أحد أروع المعالم التاريخية في الهند، منوًها سعادته 
بأن هذه المناســـبة تعد إنجـــازا آخر في العالقات بين 
البلديـــن الصديقيـــن، حيـــث نحتفل اليـــوم ليس فقط 
بمرور 50 عاًما من العالقات الدبلوماســـية الرســـمية، 
ولكـــن بقرون من الصداقة العميقة الجذور، معرًبا عن 
شـــكره لرئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة علـــى جهودهـــا المتميزة 
إلقامة هـــذا الحدث الرائع، ودورها القيم في الحفاظ 

على تاريخ البحرين وتراثها وثقافتها.
مـــدى تقديـــر مملكـــة  المنصـــور  أكـــد  الختـــام،  وفـــي 
با بالفرص  البحرين لعالقاتها مع جمهورية الهند، مرحِّ
المســـتقبلية لمواصلـــة تطويـــر هذه الشـــراكة الوثيقة 

والتاريخية والودية لسنوات عديدة مقبلة.
أما الســـفير الهندي، فأعرب عن ســـعادته لكونه جزًءا 
مـــن هـــذه المناســـبة التـــي تحتفـــي باليوبيـــل الذهبي 
للعالقـــات الدبلوماســـية بيـــن البحرين والهنـــد، وقال 
إن الجميـــع شـــهد اللحظـــة التاريخيـــة إلضـــاءة موقع 
بـــاب البحرين بألوان علم الهنـــد الثالثة ومنارة قطب 
فـــي الهنـــد بألوان مملكـــة البحرين الوطنيـــة. وأضاف 
أن البحريـــن والهنـــد تحتفالن بالروابـــط العميقة بين 
الحضارتين والتعاون المشترك الذي تم تعزيزه خالل 
السنوات الماضية من خالل رؤية وتوجيهات والتزام 

قيادة كال البلدين.
وتوجـــه بالشـــكر إلـــى هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
لجهدهـــا فـــي تنظيـــم أســـبوع كامـــل مـــن االحتفاالت 

التـــي تنطلق مع الهند الصغيرة في البحرين في قلب 
مدينة المنامة. 

وشكر كذلك المجتمع الهندي في المملكة واألصدقاء 
فـــي البحريـــن على الدعـــم المســـتمر. وأكد أنـــه واثق 
مـــن أن الشـــراكة الديناميكية والطويلة مـــا بين الهند 
ومملكـــة البحريـــن ســـتصل إلـــى آفـــاق أبعـــد خـــالل 

المستقبل.
وانطلـــق حفـــل االفتتاح بعـــرض ضوئي أللـــوان العلم 
الهندي على واجهة باب البحرين، حيث قّدمت فرقة 
الشـــرطة الموســـيقية عرًضـــا للجمهور، الذي ســـيكون 
حتى 19 أكتوبر الجاري على موعد مع أمسيات لفرق 
بحرينية وهندية تقّدم أشكااًل موسيقية مختلفة في 

باب البحرين.
الشـــرطة  فرقـــة  أنغـــام  علـــى  االحتفاليـــة  وانتقلـــت 
الموســـيقية إلـــى متجـــر “صنع فـــي البحريـــن”، مروًرا 
بالمرتهشـــة التـــي تزّيـــن بـــاب البحرين. وفـــي المتجر 
قّدم الفنـــان جايونت نايدو مقاطع موســـيقية هندية 
تقليديـــة. ومـــن بعـــد ذلـــك تـــم تدشـــين ســـوق “الهند 

الصغيرة”. 
وتســـتمر الهنـــد الصغيـــرة يومًيا حتـــى 19 أكتوبر من 
الســـاعة 6:00 وحتـــى 9:00 مســـاًء، وتقـــّدم مختلـــف 
المنتجـــات الهنديـــة والبحرينية واألطعمـــة التقليدية 
والحرف اليدوية. كما وقدمت فرقة محمد بن فارس 
أمســـية موســـيقية شـــعبية ألجمل األغاني البحرينية 

األصيلة في باب البحرين.

 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار



local@albiladpress.com07

آل عباس: لتحسين 
أوضاع الصيادين

^أكـــد النائب عمار آل عباس 
ضرورة تحسين األوضاع المهنية 
للصيادين خالل مداخلته بجلسة 

مجلس النواب أمس.

زينب تقترح أال تمس خطة التعافي جيب المواطنين
عودة ملف األطبـاء المؤقتيــن.. بوعنــق: لتثبيــت وتأميــن 140 طبيبــا

قالت النائب زينب عبداألمير إنها تشـــد 
على يـــد الحكومة بشـــأن إعـــادة تقييم 
للدولـــة،  واالقتصـــادي  المالـــي  الوضـــع 
مقترحـــة أال تمس خطـــة التعافي جيب 

المواطنين.
علـــى  لهـــا  مداخلـــة  فـــي  واستشـــهدت 
المقترح النيابـــي المتعلق بإعادة تقييم 
الوضع المالي واالقتصادي للدولة جراء 
جائحة كورونا، بكلمة جاللة الملك حين 
قـــال “بالرغـــم مـــن صعوبـــة المرحلة، إال 
أننا وبفضل من هللا نســـير بثبات وأداء 
اقتصـــادي قـــوي يبعـــث علـــى االرتيـــاح 
والتفاؤل بعودة واثقة لمســـارات النمو، 
بحســـب مـــا تطمـــح لـــه رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.
وعـــاد ملف األطبـــاء المؤقتيـــن للنقاش 
في البرلمـــان مجدًدا، بعـــد رد الحكومة 

على مقترح بذات الخصوص.
أبـــدى النائـــب خالد بو عنـــق تعجبه من 
عدم وجـــود تأمين لعدد يصل إلى 140 
طبيبا تم توظيفهم عبر “تمكين” بوزارة 

الصحة.
لألطبـــاء  التأميـــن  بتوفيـــر  وطالـــب 
المؤقتين وتوظيفهم بشـــكل دائم محل 

الوافدين.
وطالـــب النائـــب باســـم المالكـــي بوضع 
خطة واضحـــة لتثبيت األطبـــاء، تحت 
أي مســـمى، ســـواء أكانـــوا متخرجيـــن 
األطبـــاء  ووضـــع  التدريـــب،  تحـــت  أم 
المتخرجين في برنامج التدريب يجب 

أن يتبع خطة لتوظيفهم.
بـــدوره، دعـــا النائـــب يوســـف الـــذوادي 
جهودهـــم  أن  مؤكـــًدا  لتثبيتهـــم، 
محـــل  الجائحـــة  خـــالل  وتضحياتهـــم 

تقدير من جميع أبناء شعب البحرين.
وفـــي موضوع آخر، أكد النائب يوســـف 
زينـــل أن بعض الموضوعات المطروحة 
بهـــا  اللجـــوء  يمكـــن  كان  بالمجلـــس 
للتشـــريع، منهـــا اقتـــراح زيـــادة إجـــازة 

األمومـــة، وأضاف “أعتقـــد أننا مكتفون 
بالســـبعين اقتراًحا برغبـــة، مؤكدا ورود 
مزيد من الرغبات المناطقية في الفترة 
المقبلة، خصوًصا من قبل النواب الذين 

يرغبون بإعادة الترشح”.

خالد بوعنق يرتشف القهوة برواق البرلمان

زينب عبداألمير
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قالت مستشارة الشؤون القانونية بمكتب وزير اإلسكان فاطمة 
المناعي إن مساهمة بنك اإلسكان في ميزانية الدولة تقّدر بـ 10 ماليين 

دينار سنويا، باإلضافة إلى مساهمات أخرى غير مباشرة.
 وأضافت المناعي أن “وزارة اإلسكان تقّدم خدمات متعددة، من ضمنها 

خدمة التمويالت اإلسكانية، والتي تصرف مباشرة من ميزانية بنك اإلسكان، 
كما يقوم البنك بتطوير مشروعات إسكانية يستفيد منها المنتفعون 

لخدمات التمويل اإلسكانية نفسها”.

رفض نيابي إلقامة حفل صاخب أمام جامع الصحاف بالمنامة
ــد الــصــغــيــرة ــهــن ــل إللـــغـــاء أو نــقــل فــعــالــيــة ســـوق ال ــاج طــلــب ع

^ وافـــق مجلس النواب علـــى االقتراح 
برغبـــة والمقـــدم بصفـــة االســـتعجال بشـــأن 
إلغـــاء أو نقـــل مـــكان فعاليـــة “ســـوق الهنـــد 
الصغيـــرة” المزمـــع إقامتهـــا بتنظيم من هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار أمام جامع الصحاف 
فـــي العاصمة المنامـــة، وإحالـــة المقترح إلى 
الحكومـــة. وتمـــت المناقشـــات النيابية قبيل 
بالعاصمـــة  الفعاليـــة  انطـــالق  مـــن  ســـاعات 
المنامة. وقال النائب أحمد األنصاري إن هذه 
الفعاليـــة قد أقيمت في العـــام 2017 بالمكان 

نفســـه، وتـــم نقلهـــا لمكان آخـــر بعد شـــكاوى 
والمواطنيـــن،  المصليـــن  واســـتنكار  كثيـــرة 
وعليه نرجو من الحكومة النظر في االعتبار 
لقدســـية المســـاجد. مـــن جهتـــه، قـــال النائب 
الثانـــي لرئيس مجلس النـــواب علي زايد إن 
“الطرب والصخب بالقـــرب من الجامع أمر ال 

يجوز، ويجب وقف هذه الفعالية فورا”.
ومنذ يوم أمس انتشـــر مقطع فيديو بصوت 
العضو البلدي السابق محمد البلوشي يطالب 
بتغيير موقع لحفل ســـيقام بالقرب من جامع 

الصحـــاف بالمنامة. وقال لــــ “البالد” إن طلب 
منســـجما  يأتـــي  االحتفـــاالت  موقـــع  تغييـــر 
مـــع المبـــادئ التـــي أكدهـــا دســـتور البحرين، 
وإقامـــة  العبـــادة،  دور  حرمـــة  كفـــل  الـــذي 
شـــعائر األديـــان. وأشـــار إلى أن هذه ليســـت 
المـــرة األولـــى التي يقام فيها هـــذا النوع من 
االحتفـــاالت، حيـــث شـــهد الموقع ذاتـــه قبل 
ســـنوات عـــدة احتفـــاال صاخبا، وهـــو ما دفع 
إلى حدوث موجة الرفض العامة إلقامة هذا 

الحفل في هذا الموقع. علي زايد

وزير المجلسين: “مّحد يزعل من كالم الحق”
البوعينيـن ردا علـى سلمــان: لســت مســؤوال عــن جهــاز الخدمــة المدنيــة

^ قـــال وزيـــر شـــئون المجلســـين غانـــم 
البوعينين إن “الكالم الحق مّحد يزعل منه”.

وأضـــاف البوعينين معلًقا على ملف اإلســـكان 
بيـــن  مـــا  مشـــترك  عمـــل  “اإلســـكان  بقولـــه 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية ومن خالل 
إقـــرار برنامـــج عمـــل الحكومـــة فـــي الفصلين 

الرابع والخامس”.
وأضاف “عمل اإلســـكان واضـــح أمام الجميع، 
بالعمـــل، وباألرقـــام”، مردًفـــا “لـــي عتـــب علـــى 
النائب األول عبدالنبي سلمان بأنه وّجه سؤااًل 
لوزير شـــؤون المجلســـين فيما يخـــص أعمال 

جهاز الخدمة المدنية، وأوّضح هنا أنني لست 
مسؤواًل عن الجهاز، وال أملك أي سلطة إدارية 
بذلـــك، وأي ســـؤال يوّجـــه لـــي، أحّولـــه للجهة 

المختصة لإلجابة عليه”.
 وأنهـــى بالقول “مجمـــل أعمال مجلس النواب 
منـــذ بداية الـــدور األول وحتى اليوم هو 389 
216 اقتراًحـــا بصفـــة  اقتراًحـــا برغبـــة، منهـــا 
مـــن   %  50 يفـــوق  رقـــم  وهـــو  االســـتعجال، 

مجموع الرغبات”.
وكان ســـلمان قـــد انتقـــد عـــددا مـــن الجهـــات. 
حديث باسم بين وزير المجلسين والنائب حمد الكوهجي بعد الجلسةوقال إن الوزير البوعينين ال يرد على رسائله.

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري

مستشارة “اإلسكان”: 10 ماليين 
دينار مساهمة البنك بالميزانية

^

^ قـــال المدير العام لشـــؤون 
النفط والغاز جاســـم الشيراوي إن 
أسعار وقود الجازولين في مملكة 
البحرين تعد من أخفض األســـعار 

ا، باستثناء دولة الكويت. خليجيًّ
وأضـــاف الشـــيراوي “تطبـــق دول 
الخليـــج ما عـــدا الكويت سياســـة 
الشـــهرية،  الدوريـــة  المراجعـــة 
العالميـــة،  بآليـــة األســـعار  لربطهـــا 
بينما األســـعار فـــي البحرين ثابته 

منذ يناير 2018”.
الجازوليـــن  “ســـعر  أن  وأوضـــح 
الجيـــد 95 أوكتين هو 140 فلًســـا 
للتـــر، بينمـــا يزيـــد في الســـعودية 
وبالنســـبة  فلًســـا   80 بنســـبة 

أوكتيـــن،   95 الممتـــاز  للجازوليـــن 
فالفـــارق يصـــل إلـــى 150 باللتـــر، 
وعليه فاألســـعار المحليـــة تصّنف 

بالوسطية”.

مدير النفط: أسعار وقودنا منخفضة

^ أعلـــن عـــدد من النـــواب في 
الجلســـة العامة يـــوم أمس رفضهم 
لتعييـــن األجانب بوظائـــف مديري 
القطـــاع  فـــي  البشـــرية  المـــوارد 
الخـــاص، ال ســـيما الشـــركات التـــي 
تملـــك فيها الحكومـــة حصة 50 % 

فأكثر.
وأشار النائب محمود البحراني إلى 
أهمية عدم تولي األجانب مناصب 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  مديـــري 
الشـــركات التـــي تمتلكهـــا الحكومة 

بنسبة 50 % وأكثر.
وتابع “يجب إيقاف تدفق األجانب 

للوظائـــف، وأن يكون البحريني هو 
الخيار األول واألمثل”.

البحراني: لبحرنة “HR” الشركات

جاسم الشيراوي

محمود البحراني
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن إطالق ميليشـــيا الحوثي 
مســـيرتين  طائرتيـــن  اإلرهابيـــة 
مفخختيـــن تجـــاه مدينـــة خميـــس 
مشـــيط بالمملكة العربية السعودية 

إرهابـــي  اعتـــداء  فـــي  الشـــقيقة، 
ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين 
والمنشـــآت المدنيـــة ويتنافـــى مـــع 

القانون الدولي اإلنساني. 

تفعيـــال لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
بيـــن اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
المجتمـــع،  وهيئـــات  ومؤسســـات 
نظمت مدرسة الدفاع المدني دورة 
تأسيســـية شـــارك فيهـــا 12 موظفا 
من قســـم اإلنقاذ ومكافحة الحريق 
بشـــركة مطـــار البحريـــن. ويهـــدف 

برنامـــج الدورة إلـــى إعداد وتأهيل 
المشـــاركين على تقنيات استخدام 
أجهزة التنفـــس في عملية اإلطفاء 
مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة  واإلنقـــاذ، 
حـــوادث الطرق والمركبـــات وإنقاذ 
المصابيـــن، باإلضافـــة إلى أســـاليب 
التعامل مع حوادث المواد الخطرة.

إدانة إطالق الحوثيين مسيرتين تجاه خميس مشيط

دورة لتأهيل منتسبي شركة المطار باإلطفاء واإلنقاذ

المنامة - وزارة اإلسكان

أقامت وزارة اإلسكان بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة محاضـــرة تفاعليـــة 
بمناســـبة شـــهر التوعيـــة بســـرطان 
طـــب  استشـــاري  قدمتهـــا  الثـــدي 
العائلة بوزارة الصحة خاتون شبر، 
إذ تأتي إقامـــة مثل هذه الفعاليات 
بهدف نشـــر الوعي بسرطان الثدي، 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  إطـــار  فـــي 
“اإلســـكان” لتعزيز الوعـــي الصحي 

داخل بيئة العمل. 
وتأتي الجهود تنفيًذا لتوجيهات 
وزير اإلســـكان باسم الحمر في 
فـــي  المشـــاركة  الحـــرص علـــى 
بنشـــر  الصلـــة  ذات  الفعاليـــات 

الوعـــي بمـــرض ســـرطان الثدي 
في أوســـاط المرأة العاملة على 
اختالف أعمارهن، ودعم جهود 
المجلس األعلى للصحة ووزارة 
الصحة فـــي التوعية والتثقيف 
بما يعود بالنفع على بيئة العمل 
عموما. من جانبها، أثنت شبر على 
اهتمام الوزارة بإقامة المحاضرات 
المتعلقـــة  والتثقيفيـــة  التوعويـــة 
مـــا  وهـــو  المختلفـــة  بالمواضيـــع 
يعكس وعيهـــا واهتمامها بكوادرها 
أهميـــة  مؤكـــًدا  بالـــوزارة،  العاملـــة 
إقامة مثل هذه الفعاليات بالشراكة 

مع وزارة الصحة. 

شّبر: “اإلسكان” مهتمة بكوادرها النسائية

“الملكية” تنظــم اللقــاء التعريفــي لطلبتهـــا المبتعثيــن
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
الســـنوي  التعريفـــي  اللقـــاء  اإلنســـانية 
الُمســـتجدين  المبتعثيـــن  لطلبتهـــا 
المؤسســـة  بعثـــات  علـــى  الحاصليـــن 
للعـــام  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الدراســـي الجديـــد 2021 - 2022 عبـــر 
وذلـــك   ،)zoom( اإللكترونيـــة  المنصـــة 
إلطـــالع الطلبـــة علـــى البنـــود الخاصـــة 
علـــى  واإلجابـــة  االبتعـــاث،  باتفاقيـــة 
وتســـاؤالتهم،  الطلبـــة  استفســـارات 
وقدمت اللقـــاء اختصاصي أول رعاية 

تعليمية جيهان حيدر.
وأثناء اللقاء، تقدم مدير إدارة الرعاية 
االجتماعية بالمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بـــدر قمبـــر بخالـــص الشـــكر 
والتقديـــر للرئيـــس الفخري للمؤسســـة 
عاهـــل  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

الملـــك حمـــد  البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفة، لحـــرص جاللته 
على توفيـــر البيئة التعليميـــة المتميزة 
ألبناء المؤسســـة، إذ وجه جاللته ومنذ 
تخصيـــص  علـــى  المؤسســـة  تأســـيس 
للدراســـة  ســـنوية  دراســـية  بعثـــة   50
الجامعية داخل مملكة البحرين، فضاًل 
عن دعم ومســـاندة ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، الذي يشجع الشباب 

دائًما على التفوق العلمي والدراسي. 
الجزيـــل  بالشـــكر  قمبـــر  وتقـــدم 
للمؤسســـات التي ســـاهمت في تقديم 
الدعـــم اإلضافـــي لرعايـــة الطلبـــة مـــن 
خالل كفالـــة ابتعاث 15 طالًبـــا إضافًيا 
لهـــذا العام، ضمـــن اهتمام المؤسســـات 

بالمشاركة بالمسؤولية االجتماعية في 
مثل هذه المشروعات الخيرية الرائدة. 
ووجـــه قمبـــر كلمـــة توجيهيـــة للطلبـــة 
والطالبـــات هنأ فيها الطلبـــة المبتعثين 
البعثـــة  علـــى  شـــرف حصولهـــم  علـــى 
الدراســـية من قبل المؤسســـة للدراسة 
الجامعيـــة، ونقـــل فيهـــا تهنئـــة األميـــن 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام 
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد وتمنياتـــه 
للطلبـــة التوفيـــق والتميـــز. وحث قمبر 
الطلبـــة المبتعثين على بـــذل مزيد من 

الجهد والمثابرة فـــي الحياة الجامعية 
الدراســـة أولويـــة االهتمـــام،  وإعطـــاء 
الوطـــن  رفعـــة  أجـــل  مـــن  والتميـــز 

وازدهاره.
بدورهـــا، أشـــادت رئيس قســـم الرعاية 
التعليميـــة والبحـــوث بالمؤسســـة ريما 

هـــالل بالطلبـــة المبتعثيـــن وحرصهـــم 
علـــى التميـــز في الدراســـة ورفع اســـم 
مـــن  عالًيـــا  الملـــك  وجاللـــة  البحريـــن 
خالل تفوقهـــم وحصولهم على أفضل 
الدرجـــات. ودعت الطلبة إلى التواصل 
مع المؤسســـة والتفاعل من أجل تنفيذ 

الخطـــة الدراســـية على الوجـــه األكمل 
والتخرج في الوقت المحدد.

التعليمـــي  االختصاصـــي  قـــام  بعدهـــا 
يعقـــوب أميـــن بتقديم شـــرح تفصيلي 
عن بنـــود اتفاقية االبتعاث، وعن طرق 
التواصل مع المؤسســـة، ثم أجاب على 

أسئلة الطلبة.
مـــن جانبهـــم، أشـــاد الطلبـــة المبتعثون 
باهتمام المؤسســـة بتعريفهـــم بالحياة 
الجامعيـــة وأنظمتها، وأبدوا ســـعادتهم 
المؤسســـة  بعثـــة  علـــى  لحصولهـــم 
وقدمـــوا شـــكرهم وامتنانهـــم لجاللـــة 
الملك ولســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لحرصهمـــا على مواصلة الطلبة 
التعليـــم  علـــى  والحصـــول  تعليمهـــم 
الجامعـــي المتميز من أجل المســـاهمة 
في نهضة مملكـــة البحرين ورقيها في 

مختلف الميادين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تخصيص 50 بعثة سنويا 
وابتعاث 15 طالبا 
إضافيا لهذا العام

رئيس “نهرا” تثمن الثقة الملكية بتجديد تعيينها
الصحية ــة  ــاي ــرع ال واســتــدامــة  ــودة  ــ ج تــعــزيــز  نــحــو  ــا  ــدم ق الــمــضــي 

ثمنـــت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية مريم 
الجالهمة الثقـــة الملكية الســـامية بصدور 
المرســـوم الملكـــي رقم )103( لســـنة 2021 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتجديد 

تعيينها رئيسا تنفيذيا للهيئة.
وأعربـــت الجالهمة عن شـــكرها وتقديرها 

لجاللة الملك على ثقته الغالية، التي تمثل 
لفتة كريمة من جاللته وتقديرا منه للنجاح 
الـــذي حققته الهيئة وجميع منتســـبيها في 
تنفيذ رؤيته جاللته في المساهمة الفاعلة 
في تطوير الخدمات الصحية في المملكة 

بأعلى معايير الجودة والتميز.
وأكـــدت أن الفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد بـــذل 
مزيـــد مـــن الجهـــود المخلصـــة والحثيثـــة 

للعمل بجـــد نحو االرتقاء بمســـتوى جودة 
بمملكـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة 
مبـــادرات  فـــي  قدمـــا  والمضـــي  البحريـــن 
تعزيـــز جـــودة واســـتدامة قطـــاع الرعايـــة 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــي ظل 
الدعم الالمحدود من عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

المنامة - نهرا

مريم الجالهمة

احتفالية تكريم 316 من رواد الخليج الجمعةاألربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع األول 1443 - العدد 4747
مـــن بينهـــم محمـــود المـــردي وعلـــي ســـيار وعبـــداهلل الزايـــد وإبراهيـــم بشـــمي

تحتضـــن مملكـــة البحريـــن يـــوم الجمعـــة 
المقبـــل أكبـــر احتفاليـــة خليجيـــة لتكريم 
أكثـــر مـــن 300 شـــخصية خليجيـــة فـــي 
األدب والفـــن والرياضة والتعليم والعلوم 
والتنميـــة المجتمعيـــة، وذلك فـــي الصالة 

الثقافية بمتحف البحرين.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  بذلـــك  صـــرح 
لالحتفاليـــة عبدالحميـــد الرميثي، إذ قال 
إن هذا هو أكبر حفل تكريم على مستوى 
الخليج، حيث إن العدد هو 316 شخصية 
من جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
ممن ســـاهموا في الماضـــي الجميل ببناء 
حاضـــر أجمل فـــي مجـــاالت األدب والفن 

والرياضة والقيادة واالقتصاد.
وســـتكون االحتفالية التي تضم أكبر عدد 
مـــن المبدعين في الخليـــج هي األكبر من 
نوعهـــا، إذ تشـــارك فـــي تنظيمهـــا الهيئـــة 
العالمية لتبـــادل المعرفة، وتضم أكثر من 
120 جامعـــة وكلية وهيئـــة بحثية علمية 
مـــن دول مختلفة، وهي هيئة غير ربحية 
تركـــز على خلـــق أطر تبـــادل المعرفة بين 
حاليـــا  ولديهـــا  األعضـــاء،  المؤسســـات 
مشـــروعات بحثيـــة مختلفة منهـــا افتتاح 
أكثـــر من 150 مركزا فـــي الصين لتدريب 
معلمي مراحـــل التعليم األولـــى لألطفال، 
ومقرهـــا  للتســـامح  الدوليـــة  الهيئـــة  مـــع 
الواليات المتحدة األميركية، وتعمل على 

بناء جســـور التفاهم والقبـــول واالحترام 
والثقافـــات  والمجموعـــات  األفـــراد  بيـــن 
بغـــض النظـــر عـــن الجنســـية والمعتقدات 
ولـــون البشـــرة بوصفها جهة غيـــر ربحية، 
ويضم مجلس أمنائهـــا عبدهللا بن صادق 
دحالن من الســـعودية، والشـــيخ سالم بن 
ســـلطان القاســـمي من اإلمـــارات، ومحمد 
النقـــي مـــن الكويت. كما أن هناك مجلســـا 
الكفـــاءات  مـــن  عـــددا  يضـــم  استشـــاريا 
والخبـــرات العلمية والمهنيـــة من مختلف 

دول العالم. 
وتركز الهيئة الدولية للتســـامح على خلق 
جسور التعاون بين مختلف الثقافات من 
خـــالل البحـــوث العلمية وطـــرح عدد من 

المبادرات الميدانية.
واعتبـــر رئيس مجلس األمناء في جامعة 
األعمـــال والتكنولوجيا بالســـعودية وأحد 
المكرميـــن عبـــدهللا دحـــالن أن التكريـــم 
حدث خليجـــي مهم يعكس أصالة ووفاء 
اإلنســـان الخليجي الذي يشـــعر باالمتنان 
للمبدعيـــن فـــي جميـــع المجـــاالت، الذيـــن 
قدمـــوا خدمـــات جليلة لوطنهـــم، وتفانوا 
في خدمة المجتمع ســـواء عبر المجاالت 
األدبيـــة  أو  االجتماعيـــة  أو  االقتصاديـــة 
والفنيـــة والرياضية، الفًتـــا إلى أن القائمة 
التي تتســـع لـ316 شـــخصية تضم قامات 
كبيـــرة تســـتحق أكثر مـــن التكريـــم، الفًتا 

إلـــى أن الهيئـــة الدوليـــة للتســـامح تشـــعر 
الحـــدث  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة  باالمتنـــان 
المهـــم، وتعمـــل على تكـــرار هـــذا التكريم 

بشكل سنوي.
من جهته، أشـــار رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
لالحتفاليـــة إلـــى أن الفكـــرة بـــدأت منـــذ 
الخليجـــي  المؤتمـــر  انعقـــاد  فـــي   1985
الثالث للموارد البشـــرية، الذي نفذه معهد 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  إلدارة  الخليـــج 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
حيـــث تـــم تكريـــم 3 شـــخصيات، كما قرر 
المؤتمـــر أن يصبح التكريم تقليًدا ســـنوًيا 
مـــع االحتفـــال بيـــوم 15 أكتوبـــر ســـنوًيا 
ليكون تحت اســـم “يـــوم التبـــاب”، وكلمة 
تباب هي كلمة خليجية كانت تطلق على 
الصبي اليافع الذي كان يدخل الغوص مع 
والـــده ليتـــدرب ويتعلم المهنـــة وهو بلغة 

اليوم يسمى المتدرب.
وأشـــار إلـــى أن تكريـــم رواد الخليـــج لـــه 
هدفان رئيســـان، األول هو أن نقول شكًرا 
لـــكل مـــن ســـاهم فـــي بنـــاء هـــذا الخليج 
اآلبـــاء واألمهـــات واإلخـــوة  مـــن  الغالـــي 
واألخـــوات، والهـــدف الثاني هـــو أن نقدم 
الزمـــن  رواد  مـــن  نمـــاذج  اليـــوم  ألبنـــاء 
الجميـــل ليكونوا أيقونات العطاء والتميز 
واالبتـــكار والريـــادة، حيث إننا لمســـنا أن 
أبنـــاء جيـــل اليـــوم ينبهرون بشـــخصيات 

بطوليـــة ارتبطـــوا بهـــا من خـــالل البرامج 
والمســـابقات  والبرامـــج  التلفزيونيـــة 
اإللكترونيـــة،  األجهـــزة  علـــى  الموجـــودة 
ولذلـــك نـــود أن نربط األبناء بشـــخصيات 

من واقعهم.
لهـــذه  مكانـــا  البحريـــن  اختيـــار  وعـــن 
االحتفالية قال الرميثي “اخترنا البحرين 
لالحتفاليـــة الخليجيـــة ألن البحريـــن لهـــا 
رمزيـــة تاريخيـــة علـــى مســـتوى الخليج، 
ولها الريادة ســـواء كان فـــي أيام الغوص 
ثـــم النفـــط، وبالتالـــي الريـــادة موجـــودة 

اقتصادًيا وثقافًيا واجتماعًيا”.
يشـــار إلى أنه ســـيتم تكريم 96 شخصية 
من البحريـــن في الصحافة واإلعالم مثل 
محمـــود المـــردي وعلـــي ســـيار وعبـــدهللا 
األدب  وفـــي  بشـــمي،  وإبراهيـــم  الزايـــد 
والفنـــون شـــخصيات مثـــل مبـــارك نجـــم 
وراشـــد نجم وفنانين راحلين مثل ســـالم 
وفـــي  زويـــد وغيرهـــم،  العـــالن ومحمـــد 
الرياضـــة فـــإن القائمـــة تشـــمل نبيـــل طه 
وحمـــود ســـلطان وأحمـــد ســـالمين، وفـــي 
التنميـــة المجتمعية تضم القائمة الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد وحســـين يتيم وراشـــد 
عبدالرحمن الزياني، وفـــي مجال التربية 
والعلـــوم نجد أســـماء مثل أحمـــد العمران 

ومحمد عبدهللا العيد وغيرهم.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

أكـــدت المدير التنفيـــذي لمعهد البحرين 
جناحـــي  إيمـــان  السياســـية  للتنميـــة 
يقـــوم  الـــذي  والمهـــم  الحيـــوي  الـــدور 
بـــه المعهـــد فـــي تدريـــب الراغبيـــن في 
الترشـــح لالنتخابات المقبلة وتزويدهم 
ضمـــن  الالزمـــة  والمعـــارف  بالمهـــارات 
أســـس وقواعد قانونية وطنية، التزاًما 
البـــالد  لعاهـــل  الســـديدة  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف 
مرســـوم  فـــي  ورد  مـــا  المعهـــد حســـب 

إنشائه.
جاء ذلك بمناسبة إعالن معهد البحرين 
بـــاب  فتـــح  عـــن  السياســـية  للتنميـــة 
التســـجيل للمرحلـــة الثانيـــة “الشـــاملة” 

لالنتخابـــات  الوطنـــي  البرنامـــج  مـــن 
النيابيـــة والبلديـــة “درب 2”، والموجهـــة 
لالنتخابـــات  الترشـــح  فـــي  للراغبيـــن 
ومديـــري  المقبلـــة  والبلديـــة  النيابيـــة 
الحمـــالت االنتخابيـــة وأعضـــاء الفـــرق 
العاملة، والتي ســـتنطلق في 24 أكتوبر 
2021م،  ديســـمبر   12 ولغايـــة  الجـــاري 
األكاديمييـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
والكفاءات الوطنية المتخصصة، حيث 
يدعـــو المعهـــد الراغبيـــن بالترشـــح فـــي 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة المقبلـــة 
الفـــرق  وأعضـــاء  حمالتهـــم  ومديـــري 
العاملة المبادرة بالتسجيل في البرنامج 

.)bipd.org( من خالل موقع المعهد
الوعـــي  وأكـــدت جناحـــي أهميـــة رفـــع 
والسياســـية،  القانونيـــة،  والثقافـــة 

للمترشـــحين  واالتصاليـــة  واإلداريـــة، 
والفـــرق العاملة في االنتخابات النيابية 
علـــى  بنـــاًء  وذلـــك  المقبلـــة،  والبلديـــة 
للعمليـــة  المنظمـــة  واللوائـــح  القوانيـــن 
االنتخابيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وبما 
يتناســـب مـــع الواقـــع السياســـي الرائـــد 
والمتميز الذي نعيشـــه في ظل المسيرة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الديمقراطيـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة، ودعمه الالمحدود في اســـتقرار 

العمل السياسي والبرلماني والبلدي.
المعهـــد  أن  إلـــى  جناحـــي  وأشـــارت 
اســـتعد مبكـــرا لالنتخابـــات مـــن خـــالل 
اإلعـــداد للبرنامج، حيث نفـــذ مجموعة 
مـــن الخطـــوات االســـتباقية بـــدأت منذ 
العـــام 2019، وكان الهـــدف منها تطوير 

للمرشـــحين  التدريبيـــة  االحتياجـــات 
وصواًل لتحسين جودة المخرجات وبما 
يتوافق مع قواعد العملية الديمقراطية 
فـــي المملكـــة، حيث تم دراســـة وتقييم 
برامج المعهد في االنتخابات الســـابقة، 
وعقد مجموعة مـــن اجتماعات التركيز 
مع نخبة من المســـؤولين وذوي الخبرة 
بآرائهـــم.  لالســـتئناس  واالختصـــاص 
أمـــا الخطـــوة األخيـــرة، فكانـــت بتنفيذ 
مركـــز  مـــع  بالتعـــاون  رأي،  اســـتطالع 
اإلســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
بشـــأن  “دراســـات”،  والدوليـــة والطاقـــة 
والتوعيـــة  التدريبيـــة  االحتياجـــات 

للمواطنين والمرشحين.
ونّوهـــت جناحي بالتفاعـــل الكبير الذي 
حققـــه البرنامـــج فـــي النســـخة األولـــى 

مشـــاركة  شـــهدت  التـــي   ،2018 العـــام 
أعـــداد كبيرة من الراغبين في الترشـــح 
ومديـــري الحمـــالت االنتخابيـــة وفـــرق 
مـــن  والمهتميـــن  واإلعالمييـــن  العمـــل 

مختلف فئات المجتمع.
واســـتعرضت جناحي األهداف الرئيسة 
للبرنامج، والمتمثلة في تدريب وتوعية 
المرشـــحين والفرق االنتخابية بالعملية 

االنتخابيـــة بشـــكل متخصـــص، وإعداد 
مرشـــح مميـــز فـــي التعاطـــي اإليجابي 
مـــع العمـــل االنتخابـــي وإدارة الحمالت 
شـــفافية  وتعزيـــز  ودعـــم  االنتخابيـــة، 
ونزاهـــة العمليـــة االنتخابيـــة، وتوعيـــة 
المشـــاركة  علـــى  المواطنيـــن  وحـــث 
صناعـــة  فـــي  والمســـاهمة  االنتخابيـــة 

القرار السياسي.

يتضمن 3 مراحل رئيسة ويســتمر حتى 12 ديسمبر المقبل

إطـالق “درب 2” للراغبيــن في الترشـــح لالنتخــابــات

إيمان جناحي
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2021- 142613 إعالن رقم
 معاملة مشتركة

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   ليلى محمد عبدهللا مراد    

االسم التجاري الحالي:  فن الكهرمان للمجوهرات والتحف والعطور 
االســـــم التجـــاري :  فن الكهرمان للمسابيح والتحف  

 رقم القيد: 130245-1

التاريخ: 2021/10/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

CR 2021- 135562 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر: رحمه خليل ابراهيم المرخي    

االسم التجاري الحالي: كالسيكو للتجارة 
االســـــم التجـــاري : بوابة كالسيكو للتنجيدات  

 رقم القيد: 67509-10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة الوازن للمواد البناء ذ.م.م    
سجل تجاري رقم 68222

المسجلة   ، ذ.م.م  البناء  للمواد  الوازن  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
بموجب القيد رقم 68222  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / ابراهيم 

حسن هالل أحمد 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 
جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعمال   ،2001
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:   973+-36557000
ebrahimwadi@hotmail.com

القيد : 133497 التاريخ : 2021/9/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021
بشٔان تغييراسم الخطوات األولى للخياطة شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
إليها صاحب شركة الخطوات األولى للخياطة شركة تضامن بحرينية 
التجاري  االسم  تغيير  طالب   ، رقم 133497  القيد  بموجب  المسجلة 
من الخطوات األولى للخياطة شركة تضامن بحرينية الى البطر شركة 
إلى  التقدم باعتراضه  لديه اعتراض  , فعلى كل من  تضامن بحرينية 
اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2021

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مغسلة ماهين ستار شركة تضامن بحرينية(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
ABDULLAH ABDUL KADIR  نيابة عن السادة شركة )مغسلة ماهين ستار 
االسم  تغيير  طالبين   ،  133926 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة 
 MAHIN بحرينية(  تضامن  شركة  ستار  ماهين  )مغسلة  من:   1 رقم  للفرع  التجاري 

STAR LAUNDRY BAHRAIN PARTNERSHIP COMPANY
إلى: ماهين ستار لتوصيل الطعام شركة تضامن بحرينية

 MAHIN STAR FOOD DELIVERY BAHRAINI PARTNERSHIP
COMPANY

 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 التاريخ : 2021/10/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2021- 142285 إعالن رقم 

 تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
اســـــــم التاجـــــــــــر:     بشرى عبدهللا علي رمضان    

االسم التجاري الحالي:  كاتانيا كافيه  
االســـــم التجـــاري الجديد : كاوزي كافيه 

قيد رقم : 3-133678

 التاريخ : 2021/10/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
)CR2021- 147467 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ مريم ابراهيم رحمه البلوشي   بتحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد/ يحيى زكريا جاسم محمود جاسم الحرم       

 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: 8-69455
االسم التجاري: كفتيريا تقاطع الشاي

تاريخ :28/09/2021
)CR2021- 140659( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

ٔادناه ورثة : علي جاسم ربيع بطلب تحويل المحل  إلينا المعلن  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة عباس علي جاسم ربيع فعلى كل 
من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: علي جاسم علي ربيع

رقم القيد: 1-7727

١٣د.ب

القيد : 140937-2 التاريخ : 2021-10-11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة جاهانجير عالم للديكور الداخلي ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة جاهانجير عالم للديكور الداخلي ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 140937-2 طالبين تغيير االسم التجاري
من جاهانجير عالم للديكور الداخلي ذ.م.م الى جهانجير عالم لإلنشاءات ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / BALAJEE KUMAR AREKREVELU باعتباره المصفي 
القانوني لشركة تايتانز الستشارات التسويق ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد 
اختيارية  الشركة تصفية  ٔاعمال تصفية  انتهاء  إشهار  50339-1، طالبا  رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ : 11/10/2021
)CR2021-  147875( إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة روزينا محمد حسين منحاس بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة عيسى حسن علي بابا

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: مطعم ومشويات ٔامواج
رقم القيد: 02-132171

القيد : 128587-1 التاريخ : 2021-09-30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة اوريكس انترناشونال لالستشارات 

المحاسبية واإلدارية-
شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة اوريكس انترناشونال لالستشارات المحاسبية واإلدارية- 
شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 128587-1، طالبين تغيير 
المحاسبية واإلدارية-  انترناشونال لالستشارات  اوريكس  التجاري من  االسم 
شركة تضامن بحرينية الى اوريكس انترناشونال لالستشارات اإلدارية شركة 

تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ :2021/10/7
) CR2021- 146123( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  فاطمه رياض خليل خليل   / السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيد رياض خليل ابراهيم خليل

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: بوابة المجد للمقاوالت
رقم القيد: 1-88013

اعالن بيع سيارات بالمزاد العلني

عبدالعال،  يوسف  حسن  جاسم   / التفليسة  امين  يعلن 
رقم  اإلفالس  بدعوى  المتعلقة  السيارات  وضع  عن 
شركة  افالسها  بالمشهر  المتعلقة   2/2017/00852/7
سيارات   5 وعددها  واخر،  ش.ش.و  انيرجي  جنرال 

وتفاصيلها على النحو التالي:-
1- سيارة جاكور XF موديل 2012 اللون )فضي( .

2- بي ام دبيلو X6  موديل 2012 اللون )أحمر( .
3- بورش باناميرا 2012 اللون )ماروني غامق(. 

4- ايسوزو بيك اب 2012 اللون )رصاصي(.
5- نيسان بيك اب 2012 اللون )ابيض(.

للبيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 21أكتوبر2021 
النخيل  بناية  بمواقف  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  في 
تحديد  تم  كما  السالم،  بنك  مقابل  السيف  بمنطقة  الكائنة 
 2021 أكتوبر   18 و   17 الموافقان  واألثنين  األحد  يوم 
دخول  في  الراغبين  قبل  من  المعنية  السيارات  لمعاينة 
 100/- البالغ  المزاد  دخول  تأمين  مبلغ  وسداد  المزايدة 
دينار واستالم كراسة الشروط، وعلى الراغبين في دخول 

المزاد االتصال على رقم الهاتف 36553881.

09 األربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع األول 1443 - العدد 4747



Vacancies Available
R H W CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 38354639  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Middle East Medical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

EDIHT PLUS FOR COORDINATION AND ORGANIZATION OF PERSONAL PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

AL MUGHAL MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALAQEEQ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

SOLAS TECHNICAL AND TRADERS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SAFETY EQUIPMENT TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17466859  or  GSHETTY@SOLASMARINE.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 

I CONSTRUCT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33456500  or  CH.MURTAZA@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 

LUQMAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17685727  or  luqmancontractingest@gmail.com 

RASHID ALI HUSSAIN ALMEHRI(HEER ALKALIJ 6360 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623702  or  BO.AWATIF.87@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783276  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

Enable stones W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611173  or  enablestones@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17831123  or  FAISAL@Empackco.com 

BAB TOMA ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34445199  or  ALILS_1982@HOTMAIL.COM 

EDIHT PLUS FOR COORDINATION AND ORGANIZATION OF PERSONAL PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36340255  or  MALIK.ALI947S@GMAIL.COM 

Grand Towers Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FATIMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  alsayd@msn.com 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Asha’s Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

DANIEL COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39402229  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

FLORES FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

ALSALAYAA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39459513  or  DUMMYDUMMY@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

Pimak Steel Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(EQUIPMENTS ASSEMBLING INSTRUMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33809054  or  ARKETGUNAYDIN@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Convex Corporate Events Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39887068  or  AJITHBAH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39679994  or  TAKA@BATELCO.COM.BH 

Majec city burger cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36663995  or  ALAALI366@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33235872  or  SAIF_MARWAT2000@YAHOO.COM 

THE BAO BOUTIQUE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

LAWI UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMSTRESS 
 suitably qualified applicants can contact
 36696918  or  HADD1965@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 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

GREAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

FLOWER SYRIA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33711817  or  NALMUGHANNI@GMAIL.COM 

GREAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

MOKAHAWA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777578  or  Mokahawa.Management@gmail.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Golden gate aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39401340  or  FAISALJASIM78@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 

BADER TAQI SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADER_ALBADER1@HOTMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

Magic Wood carpentry Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

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

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

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

HAWAR GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666995  or  A.KHAN@BUB.EDU.BH 

Bahrain line aquaponics centre 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (AGRICULTURAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17625606  or  samijumamandeel@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 

ALDAAYSI TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Bonheur Commodity Contracts Brokerage Bahraini Partnership Compa 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205849  or  ELHAM.BH2019@GMAIL.COM 

DHAFER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33865987  or  KHURAM.IMTIAZ@YAHOO.COM 

FALCON ARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36963657  or  WAQARSANDHU3657@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 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17578287  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

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

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

HAMAD YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39293955  or  NKJAYAN@YAHOO.COM 

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

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

NAJFU TO DESIGN TRAINING PROGRAMS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

DAWAHI SALMABAD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33150502  or  HANANEBRAHIM2288@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

ALDOULABI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36757508  or  WADEEAJAFFER@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

Karak highway city 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

JANNUSAN THAI MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39682833  or  JALGHAWI@GMAIL.COM 

PLANNING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com 

TALLYZ BUSINESS BUREAU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39620641  or  TALLYZBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALL STARS UNIFORM CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700017  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

ABU JASSIM AIR CONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36072287  or  DECENTSTER@GMAIL.COM 

Landway Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM 

MAST AL ARAB TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

FALAFEL ALYOUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255895  or  FALAFELALYOUM1994@GMAIL.COM 

SULTAN ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

TAHYA MASR SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66716414  or  ABUNEZARDOC@HOTMAIL.COM 

Luccicare beauty salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 39466628  or  HSNNASSER@GMAIL.COM 

SADIQ ABAD INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  ALMANCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33026227  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

ALNAWRAS BOATS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735350  or  ali.abedali1980@hotmail.com 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

FGF CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699836  or  ali62262@gmail.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

BRAIM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36766649  or  LACASA14@GMAIL.COM 

MOHAMMED N.AHMED ALKHAIRANI (LUAWAYYER - 8486) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.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 

SINDBAD JENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39122272  or  ALIMALI111@HOTMAIL.COM 

A3 DOCUMENT CLEARANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33860711  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

SADIQ ABAD INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  ALMANCONSTRUCTION@YAHOO.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 

CLEAR WAY EXPRESS DELIVERY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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 

PERSIAN SILVER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36729703  or  Citygrill03@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16500100  or  HR@INFONAS.COM 

BINT ALBVSAITEEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456621  or  AHMEDSHOWAITER@GMAIL.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 

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 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39375859  or  MOHKERDI234@GMAIL.COM 

Midasensor Auto Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760626  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33031270  or  greenservicesbh@gmail.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALI ALMATROOK CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39663131  or  KHALID@AL-MATROOK.COM 

MARVEL ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17877641  or  MATHAWLL@GMAIL.COM 

GREEN HILL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

Al Droaa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33444545  or  NAJEEBI@HOTMAIL.COM 

ABKAN COMPUTER CONSULTING EXPERIENCE 
has a vacancy for the occupation of

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

ABKAN FOR DESIGNING TRAINING PROGRAMS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ITRAT HUSSAIN FOR AIR CONDITIONING INSTALATION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33885380  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

S . NIMAT GARCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400951  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612926  or  alboomtrading@batelco.com.bh 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

MUDASSIR KHAN VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

Al faw auto parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33838710  or  K.ALGANIM@HOTMIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

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 

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

Broad creativit Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39055654  or  S.MAHMOODASAAD@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Hookah Fruit Cafe and Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39616550  or  SOFHAN.BAH@GMAIL.COM 

TEAM ANWAR CLEARANCE AND DOCUMENTATION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

SUPERB EVENTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33260001  or  DILAWAR26@GMAIL.COM 

Al - Karama Sandwiches co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

ALTARAK SUN SHADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33307477  or  GOLDENBH99@GMAIL.COM 

Prism gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39658966  or  AISHA.JALAL88@GMAIL.COM 

A.Z TRAVELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39254874  or  ZAHIDCHOHAN341@GMAIL.COM 

DEXACON BUSINESS SUPPORT CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35534901  or  DEXACON.BH@GMAIL.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 

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 

BIRIYANI CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77668636  or  EKD434@GMAIL.COM 

CERAMICA WAHAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33026227  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

Lahan Property Management Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35434546  or  LAHANCONTRACTING123@GMAIL.COM 

RAZAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17322800  or  K.HAMADA62@HOTMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Jabal askar contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33007733  or  JABALASKAR@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 

Lumee Street Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

SUAD HOUSE FOR ARABIC AND FOLK FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330577  or  ALAMIRISUAD@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

AL HIWRI FISHING EQUIPMENT CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225661  or  KHALIL6722555@GMAIL.COM 

ALRAZI PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17626666  or  INFO@ALRAZIPHARMACY.COM 

GREAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM  
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11 Vacancies Available
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 

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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

HUDSON CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17662296  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

Car Spa for Car Washing and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989897  or  SELVADO2011@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

VISHNU CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34201638  or  SACHU.BH2022@GMAIL.COM 

ZOYA AND TUBA SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(INFORMATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Hala Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341806  or  FAISALGULRAGE82@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 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  LMRA@ALHELLI.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATION MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39809996  or  abwaabconst@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

QUEEN MACHINE PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33226689  or  ALI.GALLAF@LIVE.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

Takhleed Building Solution 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66666737  or  KHALID@TBSGCC.COM 

Mostafa Electrical Appliances Repairing 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  INFO@AL-FAWZ.COM 

MANZA MOHAMMAD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34173418  or  mm.buildingco@GMAIL.COM 

2006 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33108881  or  ABU_HASSAN222@HOTMAIL.COM 

Laundry Covenant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36688978  or  MRALISOWAILEH@GMAIL.COM 

BUJUMA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39050307  or  rico_muharraq@hotmail.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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

AFRICA FABRICA TAILORING AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35322530  or  ASMAAASHI@HOTMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

FISH LOUNGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39429426  or  SALAHNASAER38@GMAIL.COM 

M Z B WORKSHOP FOR REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66997121  or  ZEEGROUP@YAHOO.COM 

RAMADY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

ZAHRAT ALRAY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33318525  or  MOSHAIMA@HOTMAIL.COM 

NATIONAL TRUST CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39421555  or  AMMADI@BATELCO.COM.BH 

MAQSOOD mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39209785  or  MA9976415@GMAIL.COM 

AHMED HUSSAIN ALNAMLAITY & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17343414  or  namlaity@batelco.com.bh 

GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37221112  or  AHMED.KHALIFA.SHAHEEN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Al Hobail  Cleaning & Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33004690  or  ALHOBAILCLEANING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

OTTAWA TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM 

FOOD JUNCTION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

HOUSE OF DESIGN CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39809996  or  ABWAABCONST@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DURRAT AL BAHRAIN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877444  or  MOOSA.SAEED@SMA.BH 

Dolphin Technical Services 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  LMRA@ALHELLI.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 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

BINT AL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RALA-ADEL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

DEPAG JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17255163  or  shaker@depaj.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

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

Al Fateh Leasing Logitics Equipment W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232161  or  AL-FATEH@LIVE.COM 

GULF PEARL LAUNDRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

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

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

THE BEST SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  admin@confab.com.bh 

HAIR BARISTA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39088839  or  JALAL-HAJI@HOTMAIL.COM 

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

  REFRIGERATION AND AC PLANT INSTALLER/MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785149  or  info@haiderwood.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  BRIGHTOBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM 

N M CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35622441  or  NMCONSULTANCYBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34449907  or  JOJOALI62@GMAIL.COM 

FAJR AL BARKAH AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 38888241  or  FABPARTSBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454355  or  SHAKEEL8607@YAHOO.COM 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

BAHRAIN ALUMINUM KITCHENS FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422201  or  CJ_188@HOTMAIL.COM 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.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 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.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 

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17716076  or  alazbi@gmail.com 

ASEEL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741007  or  ASEELRAHMAN@GMAIL.COM 

RIZANA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39858332  or  rizanatrading@yahoo.com 

BUROOJ AL FAKAR TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

ABU ABDUIIA GODSMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270133  or  T22T22@HOTMAIL.COM 

Demyat Gate Phone Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33178337  or  WED-1980@HOTMAIL.COM 

AL HEJARAH FOR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39933569  or  MAITHA.ALHARAM@GMAIL.COM 

NOUR ALMADINA REPAIR OF REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33475426  or  DA80LA128@HOTMAIL.COM 

NOOR AL BILAL ELECTRICAL MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33508974  or  IMRANBODLA1996@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38354639  or  MS8571933@GMAIL.COM 

GMEDCO MEDICAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17270286  or  GHASSAN@GMEDCO.COM 

Creativity secrets publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

BLUE BEACH RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  m590104624@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

BAB AL FARAJ RESTAURANT AND GRILS 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39391490  or  SAEEDMAHDI633@GMAIL.COM.com 

DILLI TADKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM 

NORTH STAR ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33115368  or  HUSSAINAL355@GMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Abu Hamza Transport 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33117285  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

Vein Pharmacy WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35173476  or  WOWKEY@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

BERLIN UPHOL CTERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

JUST  MASHI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36383896  or  KHALIDALASOOMI1@GMAIL.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 66606122  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

ABBAS ABDULAMEER JAAFAR AHMED HUSAIN /  TARWAT ZAETER 1  /10847 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33949659  or  aazzaz7@hotmail.com 

The 10 Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WOODWORKING MACHINE OPERATOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

ABBAS ABDULAMEER JAAFAR AHMED HUSAIN /  TARWAT ZAETER 1  /10847 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33949659  or  aazzaz7@hotmail.com 

ABU AMER ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17771014  or  AMIBOY2013@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.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 

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 

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 

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 

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@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 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.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 

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.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 

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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Big Tower Document Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

Al Faw Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33838710  or  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38798334  or  SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

S.ABBAS S.SHUBBAR HASHIM ALQASSAB 
has a vacancy for the occupation of

  SLAUGHTERER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39966450  or  JSASS1974@GMAIL.COM 

AL MEEZ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77327444  or  SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

EMAN KEFAH  Line Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  alialmdob2@gmail.com 

TABISH MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

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

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

ANABAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33141563  or  Zainanrm@gmail.com 

Interactive Printer Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16670334 

MULTI LEVEL ASSEMBLING TOURS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 35082787

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@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 

JOHN RHEE AUTOMOTIVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33446312  or  JOHNRHEEAUTOMOTIVE@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 

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 

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

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.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 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  LMRA@ALHELLI.COM 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17531534  or  hr@naibit.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  LMRA@ALHELLI.COM 

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

  REPRESENTATIVE(COMPANY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

MOONFEEL boutique 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 66900655  or  SAMIRAFADEL00@YAHOO.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

DELMON FURNITURE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700999  or  LMRA@ajmkooheji.com 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MEGATRON PROJECTS COMPANY  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17431778  or  MEGATRONPROJECTS@GMAIL.COM 

Al Amani Oasis Spare Parts W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17430090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33102396  or  AFZALPANJABI37@GMAIL.COM 

SPOT NET PHONE ACCESSORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

ALEQAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39900692  or  thani1955@gmail.com 

TRIPLE STAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  HAMADRAJA2005@GMAIL.COM 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM 
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أكدت الســعي نحو مزيد من األمن والســام واالســتقرار والتنمية
السعودية تجدد الدعوة لخلو الشرق األوسط من أسلحة الدمار

جددت الســعودية أمس الثالثاء تأكيد موقفها لجعل منطقة الشــرق األوســط 
خالية من جميع أســلحة الدمار الشــامل. جاء ذلك في جلســة لمجلس الوزراء 
عقدها عبر االتصال المرئي برئاســة خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

األنباء  وكالة  على  جــاء  ما  وبحسب 
المجلس  تــطــرق  “واس”،  الــســعــوديــة 
ــقــوم بـــه الــمــمــلــكــة مـــن دور  إلـــى مـــا ت
الدولية من خالل  المحافل  مؤثر في 
المنظمات  ومختلف  المتحدة  األمــم 
خدمًة  العشرين  ومجموعة  الدولية 
والسعي  أشقائها،  ومصالح  لمصالحها 
نحو تحقيق مزيد من األمن والسالم 
في  يسهم  بما  والتنمية،  واالستقرار 
ــوى وأكــثــر مــتــانــة أمــام  بــنــاء عــالــم أقـ

التحديات.

وجّدد مجلس الوزراء، موقف المملكة 
الداعي لجعل منطقة الشرق األوسط 
خــالــيــة مـــن جــمــيــع أســلــحــة الـــدمـــار 
اجتماعات  خــالل  وتأكيدها  الشامل، 
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــمــنــظــمــة حظر 
البالغ  االهتمام  الكيمياوية،  األسلحة 
األسلحة  حظر  التفاقية  توليه  ــذي  ال
ودورهــا  أهدافها،  ألهمية  الكيمياوية 
الدوليين.  ــن  واألمـ السلم  تعزيز  فــي 
بالنيابة عصام  وأوضــح وزير اإلعــالم 
تابع  المجلس  أن  سعيد  بــن  سعد  بــن 

ــورات  ــطـ ــعـــراضـــه تـ ــتـ ــاق اسـ ــيـ فــــي سـ
الساحتين  على  ومجرياتها  األوضــاع 
اإلقليمية والدولية، جهود تحالف دعم 
الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ 
اإلجراءات والتدابير الالزمة، للتعامل 
مــع األعــمــال اإلرهــابــيــة والــمــحــاوالت 

المليشيات  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  العبثية 
المدنية  األعيان  الستهداف  الحوثية 
والــمــدنــيــيــن فـــي الــمــمــلــكــة، وتــهــديــد 
العالمية  والــتــجــارة  المالحة  خطوط 
البحر  وجنوب  المندب  بــاب  بمضيق 

األحمر.

الرياض ـ واس

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء عن ُبعد

الكويت ـ وكاالت

قررت الكويت فتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات في بعض األفرع، 
حسب ما أفادت وكالة األنباء الكويتية )كونا(، أمس الثالثاء.

الصباح،  العلي  الشيخ حمد جابر  الدفاع  الــوزراء وزير  رئيس  نائب  وأصدر 
بالخدمة  لاللتحاق  الكويتيات  للمواطنات  التسجيل  باب  بفتح  قرارا وزاريا 

العسكرية، كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.
وحسب الوزير، فإن تجنيد النساء سيقتصر في الوقت الجاري على الخدمات 

الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وقال الشيخ حمد جابر العلي الصباح إن “المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت 
على  مــرت  التي  والفترات  الــظــروف  وأصعب  المجاالت  جميع  في  الــرجــال 
البالد، لذا آن األوان ألن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك 

العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل”.
الكويتي في  الجيش  انطالقا من دور ومسؤولية  “يأتي  قــراره  أن  وأضــاف 

حماية البالد والحفاظ على أمنها واستقرارها من أي خطر خارجي”.

الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات

طرابلس ـ وكاالت

أتهم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميد  الليبية  الوطنية 
أطماعا  لــديــهــا  بـــأن  يسمها  لــم  دوال 
ــا  ــه ــيــبــيــا، وأن بـــاتـــت واضـــحـــة فـــي ل

“تسعى لتقسيم” بالده.
وقال “مادام الشعب الليبي متماسك، 

فلن تجدي هذه المحاوالت نفعا”.
سحب  الليبي  النواب  مجلس  وقــرر 
الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة قبل 
ــا “حــكــومــة  ــاهـ ــابـــيـــع، مــعــتــبــرا إيـ أسـ
ــلـــى خــلــفــيــة  تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال”، عـ
بـ  للحكومة  ليبيين  ــواب  ن اتهامات 
“صرف أموال الشعب الليبي في غير 

محلها”، واتهامات بعض القطاعات 
وكــان  بــالــفــســاد.  الحكومية 

ليبي  عــســكــري  مــصــدر 
أن  أكـــــــد  ــؤول  ــ ــســ ــ مــ
“رواتـــــــــــــب شـــهـــري 
ــيــو وأغــســطــس  ــول ي

تم صرفها بالكامل”.
من جانب آخر، صوت مجلس النواب 
5 تعديالت واردة من  الليبي بقبول 
على  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
بشأن   2021 للعام   1 رقــم  الــقــانــون 
الــرئــيــس، ورفـــض توصية  انــتــخــاب 
على مالحظاتها  وافــق  كما  واحــدة، 
ــم 2 لــلــعــام  بــخــصــوص الـــقـــانـــون رقــ
2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، 

باستثناء واحد أيضا.
وتسعى ليبيا إلى إجراء االنتخابات 
المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، 
دون  من  المحدد  موعدها  في 
مرحلة  بــدء  بــهــدف  تأخير؛ 
جديدة من االستقرار بعد 
10 ســنــوات من  نــحــو 

النزاعات والحرب.

الدبيبة يتهم دوال لم يسمها بالسعي لتقسيم ليبيا

بغداد - وكاالت

دبي - العربية.نت

مــوالــيــة  قـــوى ســيــاســيــة شيعية  أعــلــنــت 
“الحشد  مــن  مسلحة  وفــصــائــل  إليــــران 
النتائج  الـــعـــراق، رفــضــهــا  فــي  الــشــعــبــي” 

األولية لالنتخابات البرلمانية.
ــار  ــادر عــن “اإلطـ جـــاء ذلـــك فــي بــيــان صـ
سياسية  قـــوى  يــضــم  الـــذي  التنسيقي” 
أبرزها  الشعبي”،  “الحشد  مــن  وفصائل 
ــة الـــقـــانـــون” و  ــ ــفــتــح” و ”دولـ “تــحــالــف ال
“كتائب  لـ  إضافة  الــحــق”،  أهــل  ”عصائب 

حزب هللا”.
الــعــلــيــا  ــمــفــوضــيــة  الـــبـــيـــان إن “ال وقـــــال 
ــا تم  لــالنــتــخــابــات لـــم تــلــتــزم بــجــمــيــع مـ
اإلعــــالن عــنــه مــن قبلها مــن إجــــراءات 
قانونية وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما 
أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ 
جميع اإلجــراءات المتاحة لمنع التالعب 

بأصوات الناخبين”.
النتائج  أظــهــرت  أن  بــعــد  الــبــيــان  وجـــاء 

ــي أعـــلـــنـــتـــهـــا مــفــوضــيــة  ــ ــت ــ األولــــــيــــــة، ال
االنـــتـــخـــابـــات، مــســاء اإلثـــنـــيـــن، تــراجــعــا 
ملحوظا لقوى شيعية بارزة، منها تحالف 
“الفتح” الذي خسر 34 مقعدا في البرلمان 

مقارنة بانتخابات 2018.
ووفق النتائج األولية فقد حصد “الفتح” 
في  ثانيا  حــل  قــد  كــان  فيما  مقعدا،   14
 48 برصيد   )2018( السابقة  االنتخابات 

مقعدا.

ــى أســمــاء الــفــائــزيــن، ذكــرت  واســتــنــادا إل
الصدرية”  “الكتلة  أن  الرسمية  الــوكــالــة 
أصل  مــن  مقعدا   73 بـــ  النتائج  تــصــدرت 
بزعامة  “تقدم”،  كتلة  فيما حصلت   ،329
رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي 
المرتبة  وفــي  مــقــعــدا،   38 على  )ُســنــي(، 
الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة 
ــوزراء األســبــق، نـــوري المالكي  ــ رئــيــس ال

)2006 - 2014(، بـ 37 مقعدا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
 134 مــن  أكثر  الــثــالثــاء، مقتل  أمــس 
الحوثيين في  المتمردين  مسلحا من 
ـــ 24 األخــيــرة إثــر قصف  الــســاعــات ال
جـــوي فـــي مــنــطــقــة الــعــبــديــة جــنــوب 

محافظة مأرب.
وقال التحالف في بيان، نقلته وكالة 
آليات   9 “استهدفنا  السعودية  األنباء 
في  الــحــوثــيــة  للميلشيات  عسكرية 
الــعــبــديــة وخــســائــرهــا تــجــاوزت 134 

عنصرا”.
ــــس، تــنــفــيــذ 43  ــف، أمـ ــتــحــال ــد ال ــ وأكـ
الحوثي  وعناصر  آللــيــات  استهدافا 
مــأرب،  جنوب  العبدية،  مديرية  في 

في الـ 24 ساعة الماضية.
 ونظمت العشرات من نساء مديرية 
العبدية وناشطات حقوقيات، االثنين، 

بالحصار  للتنديد  احتجاجية  وقفة 
على  الحوثي  ميليشيا  تفرضه  الــذي 
المديرية جنوب محافظة مأرب منذ 

22 يوًما.
ــة  ــفـ ــوقـ وطــــالــــبــــت الــــنــــســــاء فـــــي الـ
ــيــــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــتــــجــــاجــ االحــ
جماعة  بتصنيف  الــدولــي  والمجتمع 
وقادتها  إرهــابــيــة  كجماعة  الــحــوثــي 
مــجــرمــي حــــرب يــجــب مــالحــقــتــهــم 
إنصافا للضحايا وضمانا لعدم إفالتهم 

من العقاب.
ــى أن  وأشـــــارت مــصــادر حــقــوقــيــة إلـ
5300 عائلة،  ميليشيا الحوثي تحرم 
من  مـــدنـــي،   35000 مــجــمــوعــه  مـــا 
الحصول على الغذاء والماء والدواء 
يــومــا فــي مديرية   20 مــن  أكــثــر  منذ 

العبدية.

الغذاء  ولفتت المصادر إلى أن نقص 
والــمــاء أجــبــر الــمــدنــيــيــن عــلــى شــرب 
كارثة  بحدوث  ينذر  ما  ملوثة،  مياه 

صحية.
ــرت الــدفــاعــات  ــر، دمــ مـــن جــانــب آخــ
ــس الــثــالثــاء  الــجــويــة الــســعــوديــة أمـ
الميليشيات  مسيرة مفخخة أطلقتها 

باتجاه خميس مشيط.

ــه مــنــذ فـــتـــرة تــواصــل  ــ ــى أن ــ يـــشـــار إل
ــا  ــه الــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة مــحــاوالت
واقتصادية  مدنية  أعيان  استهداف 
أثـــارت  مــحــاوالت  فــي  المملكة،  فــي 
ــات دول عــربــيــة وغــربــيــة عــدة،  ــ إدانـ
ــى وقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــب  شـــــددت عــل
وأمــنــهــا، شــاجــبــًة هجمات  الــمــمــلــكــة 

الحوثيين اإلرهابية.

أعلنــت رفضهــا النتائــج األوليــة لانتخابــات البرلمانية

الدفاعات الســعودية تدمر مســيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

أذرع إيران في العراق تواجه مأزقا سياسيا

التحالف: مقتل أكثر من 134 مسلحا حوثيا جنوب مأرب

بيروت ـ وكاالت

ذكرت وسائل إعالم لبنانية، الثالثاء، أنه 
جرى تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية 
ــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت بــســبــب شــكــاوى  ان

قضائية من وزيرين سابقين.
ــالغ الــمــحــقــق  ــ ــرى إبـ ــه جــ ــ وأوضــــحــــت أن
ــعــدلــي طــــارق الــبــيــطــار دعــــوى بطلب  ال
حسن  علي  السابقين  الوزيرين  من  رده 
أن  إلــى  وأشـــارت  زعيتر.  ــازي  وغـ خليل 
بطلب  البت  بعد  ستستأنف  التحقيقات 
الــمــدعــى عليهما بحق  مــن  الــمــقــدم  الـــرد 
القاضي البيطار. وأضافت أنه تقرر إلغاء 
مع  مسبقا  المقررة  االستجواب  جلسات 
المشنوق،  ونــهــاد  زعيتر  غــازي  النائبين 
اليوم األربعاء، وجلسة استجواب رئيس 

الوزراء السابق حسان دياب، الخميس.
وكان مصدر قضائي قد كشف في وقت 
سابق عن أن قاضي التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف، أمس 

علي  السابق  المالية  وزير  بحق  الثالثاء، 
حسن خليل بعد عدم مثوله لالستجواب.

وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن عـــام عــلــى وقــوع 
االنفجار لم يتم إحراز تقدم في محاوالت 
عن  الــمــســؤولــيــن  كــبــار  مــن  أي  محاسبة 
مــقــتــل أكــثــر مــن 200 شــخــص وإصــابــة 
قوية  أطــراف  طعن  بسبب  آخرين  آالف 
بينها جماعة حزب هللا وآخرين من  من 

الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

ونتج االنفجار، وهو من أكبر االنفجارات 
ــنــوويــة الــمــســجــلــة عــلــى مستوى  ال غــيــر 
الــعــالــم، عـــن كــمــيــة ضــخــمــة مـــن نــتــرات 
األمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير 

آمن في المرفأ منذ العام 2013.
الدعوى  بعد  االثــنــيــن،  التحقيق،  وُجــمــد 
نائب  وهــو  المشنوق  نــهــاد  أقــامــهــا  الــتــي 
سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار 

استجوابه بشبهة اإلهمال.

شكاوى قضائية من وزيرين سابقين يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر
للمرة الثالثة.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

تل أبيب ـ وكاالت

ــن اإلســرائــيــلــي بيني  ــر األمــ ــ ــد وزي أكـ
منعت  إبراهيم  “اتفاقات  أن  غانتس 
بــالــضــفــة  فــلــســطــيــنــيــة  أراض  ــم  ضــ

الغربية”.
وقال غانتس “حقيقة أننا منعنا الضم 
فلسطينية(  )ألراض  الجانب  أحـــادي 
إبــراهــيــم من  اتــفــاقــات  مكنت رؤيـــة 
“يجب  متابعا  وتتجسد”،  تتحقق  أن 
مع  المهمة  السالم  اتفاقات  ننسى  أال 
رصيدا  تمثل  والــتــي  واألردن،  مصر 

كبيرا إلسرائيل”.
جميع  تطوير  واجبنا  “مــن  أنــه  وأكــد 
اتفاقات السالم ومواصلة السعي من 

أجل السالم مع الفلسطينيين أيضا”.
وجــــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــي 

بــيــان وزعـــه مكتب وزيـــر األمــن 
كلمة  تضمن  اإلســرائــيــلــي، 

ــا غـــانـــتـــس فــي  ــاهـ ــقـ ألـ
تنظيمه،  تــم  مؤتمر 

اإلثنين، في الكنيست دعما التفاقات 
إبــراهــيــم، حــيــث أوضـــح غــانــتــس أن 
“إسرائيل تعمل على توسيع االتفاقات 
القائمة والسعي إلى اتفاقات إضافية، 
بين  التعاون  تعزيز  على  حاليا  نعمل 
الدول الموقعة على معاهدة إبراهيم 

وإسرائيل”.
وكانت الحكومة اإلسرائيلية السابقة 
30 % من الضفة  تريد ضم أكثر من 
ــر مــن خــالل  الــغــربــيــة قــبــل وقـــف األمـ
“اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم”. وأعـــلـــن نـــواب 
ــيــون، أمـــس اإلثــنــيــن، دعــم  ــيــل إســرائ
الفلسطينيين  ــع  مـ ــالم  ــسـ الـ عــمــلــيــة 
والعرب من خالل “اتفاقات إبراهيم”، 
فـــي حــفــل بــالــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي، 
ــد كــوشــنــر، صهر  ــاريـ بــحــضــور جـ
ــيـــركـــي الــســابــق  الـــرئـــيـــس األمـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، وزوجــتــه 

إيفانكا ترامب.

غانتس: اتفاقات إبراهيم منعت ضم أراض فلسطينية
تل أبيب ـ وكاالت

اعــتــبــر الــرئــيــس الــســابــق لــلــمــوســاد 
إيران  أن  اإلسرائيلي يوسي كوهين 
ما زالت بعيدة عن صنع قنبلة نووية 
تصريح  قاطع  بشكل  نافيا  حربية، 
أنها  بينيت  نفتالي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 

اقتربت أكثر من هذا الهدف.
وأضاف كوهين في تصريحات أدلى 
بها أثناء مشاركته في مؤتمر نظمته 
أمس  بوست”  “جيروزاليم  صحيفة 
الثالثاء أن “إيران معزولة اليوم أكثر 
مما كانت في حقبة االتفاق النووي”.

بناء على مواد  أنه  وأوضــح كوهين 
عــدة،  أشهر  قبل  قــرأهــا  استخبارية 

فإن قدرات إيران النووية ليست 
كـــانـــت عليه  مــمــا  أفـــضـــل 

وأن  ــي،  ــاضــ ــمــ ــ ال فــــي 
التخصيب  أنشطة 
اإليــــرانــــيــــة حــتــى 
قريبة  “ليس  اآلن 

من امتالك أسلحة نووية”.
اإلسرائيلي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وكـــان 
الماضي  الشهر  حــذر  قد  البيد  يائير 
“على وشك”  أصبحت  إيــران  أن  من 

الحصول على ترسانة نووية.
إسرائيل  رئيس  انتقد  اإلطــار،  وفــي 
ــنــقــص في  ايــتــســحــاق هــرتــســوغ “ال
لما  التصدي  فــي  الــدولــي  التنسيق” 

وصفه بـ “عدوان إيران اإلقليمي”.
ــاء مــشــاركــتــه  ــنـ ــال هـــرتـــســـوغ أثـ ــ وقـ
بـــالـــمـــؤتـــمـــر الــــســــنــــوي لــصــحــيــفــة 
ــم بـــوســـت” أمـــس “نـــرى  ــيـ ــوروزالـ “جـ
ــتــصــرف بشكل  ــعــالــم فـــي ال فــشــل ال
استراتيجية  إلــى  للتوصل  منسق 
لقطع مجسات إيران في الشرق 
األوسط، لكبح جماح برنامج 
صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة، 
ــا  ــهـ ــجـ ــامـ ــرنـ وإغــــــــــــالق بـ

النووي”.

يوسي كوهين: إيران بعيدة عن إنتاج قنبلة نووية

السعودية تحبط تهريب 
شحنة مخدرات ضخمة

صّرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة 
ــي الــســعــوديــة  ــدرات فـ ــخـ ــمـ لــمــكــافــحــة الـ
المتابعة  بـــأن  الــنــجــيــدي  مــحــمــد  ــد  ــرائـ الـ
الشبكات  لنشاطات  المستمرة  األمــنــيــة 
المملكة  أمن  تستهدف  التي  اإلجرامية، 
وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط 
أقراص  من  كبيرة  كمية  تهريب  محاولة 
شاحنة  داخــل  المملكة  إلى  اإلمفيتامين 
محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، 
بالتعاون مع الجانب اإلماراتي، والتنسيق 

مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الفصائل الموالية إليران تلقت ضربة موجعة في انتخابات العراقانفجار مرفأ بيروت ألحق ضررا كبيرا بلبنان

وقفة احتجاجية للتنديد بالحصار أمام مقر المنظمات اإلنسانية األممية بمدينة مأرب 
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الرياض ـ وكاالت
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النظام اإليراني صاحب الرقم القياسي في اإلعدام واإلجرام
وفقـــا للتقريـــر الســـنوي لمنظمة العفو الدوليـــة، فإن إیران الماللـــي تحتل المركز 
الثانـــي فـــي أحـــكام اإلعدام عالميـــا من الناحيـــة العددية، وكذلـــك تحتل المركز 

األول في أحكام اإلعدام قياسا بسكانها.
ذكـــر جاويـــد رحمن المقـــرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنســـان في إيران في 
تقريره السنوي إلى األمين العام لألمم المتحدة: “تحتفظ حكومة “إيران” بأعلى 
معـــدالت لعقوبـــة اإلعدام على المســـتوى العالمي، ولمن المقلق أيضا اســـتخدام 
أســـاليب تعذيـــب منهجيـــة للحصول على اعترافات قســـرية فـــي قضايا عقوبة 
اإلعـــدام، فضال عن االســـتخدام غير الالئق لعقوبة اإلعـــدام ضد األقليات أيضا” 

)موقع توثيق األمم المتحدة - 27 يونيو 2021(. 
هـــذا علـــى الرغم من عـــدم وجـــود إحصائيات دقيقة عـــن عمليـــات اإلعدام في 
ســـجون نظـــام الماللي، بســـبب عمليات اإلعدام الســـرية، بحســـب تقارير أهالي 
المعتقليـــن في ســـجون البالد في الفترة من أكتوبـــر 2020 إلى أكتوبر 2021 تم 
تنفيذ ما ال يقل عن 314 عملية إعدام في سجون مختلفة في إيران، وكان هناك 
13 ســـجينا سياســـيا من بين الذين ُأعدموا، وفيما يلي إحصائيات باإلعدامات: 
عـــدد الرجـــال الذين أعدموا بســـبب جرائم اجتماعية عادية: 283، عدد النســـاء 
اللواتـــي تـــم إعدامهـــن بســـبب جرائـــم اجتماعيـــة: 12، عـــدد األطفـــال الذين تم 

إعدامهم بتهم إجرامية: 6، عدد السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم: 13.
ومن النساء اللواتي تم إعدامهن زهراء إسماعيلي التي أعدمت من قبل قضاء 
الجالدين في سجن رجائي شهر في 17 فبراير 2021 على الرغم من المعارضة 
الدوليـــة إلعدامهـــا في ســـن 17، وُحكم عليها باإلعـــدام لقتلها زوجهـــا الذي كان 
ضابـــط تحريـــات، وقد أصيبت زهراء إســـماعيلي بجلطـــة دماغية وتوفيت في 
موقع اإلعدام متأثرة بمشهد إعدام 16 معتقال آخرين كانوا برفقتها، لكن عمالء 

خامنئي األشقياء أحضروا جثتها الميتة بوحشية وأعدموها.
وقـــال المحامـــي أوميـــد مـــرادي فـــي مقطع فيديـــو “ُشـــنق 16 رجال أمـــام مرأى 
ومســـمع زهراء فأصيبت بجلطة دماغية قبل ذهابها إلى حبل المشنقة، وتوقف 
قلبها وتوفيت، ومع ذلك تم شـــنق جثتها الهامدة بال روح”. )دويتشـــه فيله – 19 
فبراير 2021(. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي أشـــارت فيه إلى 
إعـــدام زينـــب ســـكانوند البالغة من العمـــر 17 عاما أنه “ألقـــي القبض على زينب 
بتهمـــة قتـــل زوجها”، وتم إعدامها في ســـبتمبر 2018 علـــى الرغم من أنها كانت 

مراهقة عند ارتكابها الجريمة. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي

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

للتواصل: 17111483

قرار له فوائد كثيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية
إن موافقـــة مجلـــس الوزراء الموقـــر على مذكرة ســـعادة وزيرة الصحة 
بشـــأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشـــفيات والمراكز الصحية 
العامـــة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمـــان االمتثال لألنظمة والمعايير 
المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة 
وكفـــاءة الخدمات الصحية بالمملكة، خطوة مهمة تعكس التماشـــي مع 
مـــا يطرأ على الحياة من تغير وتجديد في كل المجاالت، وســـتكون لها 
فوائـــد كثيرة وكبيرة لضمان تقديم أفضـــل الخدمات الصحية للمواطن 
والمقيم، وبناء األسس الراسخة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا 
المجـــال، وقـــد أكدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة الدكتـــورة مريـــم عذبـــي الجالهمة أن “هـــذا األمر 
من شـــأنه إنشاء شراكة مســـتمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن الصحيـــة والمؤسســـات الصحيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
للمضـــي قدمـــًا نحو ترســـيخ مزيد من التنافســـية في تقديـــم الخدمات 
الصحيـــة تحقيقـــًا ألفضـــل الممارســـات الدولية في التميـــز والريادة في 
هـــذا القطـــاع المهـــم، وكذلـــك خلق بيئة عمل قوية تشـــجع علـــى تطوير 

جودة الخدمات الصحية، وجذب االســـتثمارات الصحية، وتعزيز موقع 
البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية”.

لعـــل أبرز المشـــاكل التي كان يعاني منها المواطـــن ومدعومة بالحقائق، 
هي فوضى أسعار العيادات الخاصة، والتالعب بتكاليف العالج، فبعض 
العيـــادات تحســـب 10 دنانيـــر لفتـــح الملـــف للمريـــض، وعيـــادات أخرى 
تحتســـب 20 دينارا وربما أكثر، وهذه اإلشـــكالية تســـتلزم وقفة طويلة 
لنتأملها، حيث ال توجد هناك أطر وقوانين تحدد الســـعر بالمعنى األدق 
واألصـــح للكلمـــة، بل توجد بعـــض العيادات تبالغ في التشـــخيص وبدل 
احتســـاب جلســـة أو جلســـتين للمريض، تحتسب سبع جلســـات، ولديها 

قدرة على إقناع المريض بشكل ال يوصف. 
والمجـــال ال يتســـع للحديـــث عـــن الخامـــات واألصباغ والزخـــارف التي 
تطلقهـــا كل عيادة خاصة على نفســـها، وهي على يقيـــن بأنها بعيدة عن 
إجـــراءات التقييم، أما المراكـــز والمستشـــفيات الحكومية فهي بحاجة 
أيضـــا إلـــى متابعـــة وتحليـــل أدائها طالمـــا طموحنـــا المزيد مـــن اإلنجاز 

والتميز.
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هـــل يتجه النظام المالي واالقتصادي العالمي إلى جهة أزمة مالية كبيرة؟ وإذا 
كان ذلـــك كذلك فمن المســـؤول عنها؟ هذا التســـاؤل يتردد بقوة في الشـــهرين 
األخيريـــن، خصوصـــا في ظل أزمتيـــن تكادان تعصفان بـــأي ضرب من ضروب 

التعافي المالي، والذي أعقب أزمة تفشي جائحة كوفيد - 19 حول العالم.
األزمـــة األولـــى موصولة بســـقف الدين األميركـــي، وهي قضية مهـــددة بالفعل 
الجمهورييـــن  بيـــن  الخالفـــات  فـــي ظـــل  ماديـــا، خصوصـــا  العالـــم  الســـتقرار 
والديمقراطيين في الداخل األميركي، وعلى الرغم من التوصل التفاق مؤقت 
مؤخـــرا، إال أن األزمـــة تظل باقية كســـيف مســـلط على رقـــاب األميركيين أوال 

والعالم من ورائهم.
أما األزمة الثانية، فمردها انهيارات محدقة بأكبر شـــركة عقارات صينية، األمر 
الـــذي يهـــدد بـــأن تتكرر مأســـاة األزمة الماليـــة األميركية عـــام 2008، تلك التي 
عرفـــت بأزمـــة التوريق، والمرتبطة بانهيار بعض أهم البنـــوك األميركية العاملة 

في إطار المباني، مثل بنك ليمان براذر الشهير.
والشـــاهد أن إشـــكالية الديـــون العالميـــة ال تتوقـــف عنـــد الواليـــات المتحـــدة 
األميركية بنوع خاص، بل تمتد كذلك إلى بقية أرجاء العالم، األمر الذي أظهره 

تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، والذي أشار إلى ارتفاع إجمالي 
الديون في العالم ألكثر من ثالثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي لالقتصاد 

العالمي.
مـــاذا يعني الـــكالم المتقدم؟ باختصار غير مخل، يشـــير إلـــى تعاظم المخاوف 
الموجودة منذ ســـنوات لـــدى خبراء االقتصاد حول العالم، جـــراء تلك الديون، 
وتأثيراتها على حركة االقتصاد العالمي، سيما أن بيانات المعهد أظهرت زيادة 
واضحـــة فـــي ديون الدول المتقدمة، بما في ذلك ديون الشـــركات والحكومات 
واألســـر، غيـــر أن الزيـــادة الكبـــرى كانـــت فـــي األســـواق الصاعـــدة، والتـــي قال 
المحللـــون االقتصاديـــون إنها كانت الهاجس األكبـــر خصوصا مع حجم الديون 

مستحقة السداد خالل عام 2020.
ولعله قد ال يستقيم الحديث هذه األيام عن أحوال االقتصاد العالمي من دون 
التوقـــف أمـــام مآالت اقتصاد الصين، والتي يتوقع الجميع أن تســـبق االقتصاد 
األميركي خالل عقدين على أقصى تقدير، ماذا عن تلك األوضاع وهل تساهم 
فـــي زيادة أبعاد األزمة االقتصادية أم تيســـير إيجاد حلـــول لها؟. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عالم على شفا أزمة مالية كبرى

يعكس السلوك اإليراني في إدارة األزمة الحاصلة مع أذربيجان مدى استهتار نظام 
الماللي بالقوانين والمبادئ والمواثيق الدولية، فكل مشكلة هذا النظام مع األذريين 
تنحصر في مزاعمه حول تحول أراضي أذربيجان إلى “ســـاحة يســـرح ويمرح فيها 
اإلسرائيليون”، ورغم أن الماللي يعترفون بـ “متانة” العالقات بين إيران وأذربيجان 
كمـــا أكـــد وزير الخارجيـــة حســـين عبداللهيان، فـــإن المزاعم الخاصـــة بوجود قوات 
إســـرائيلية في أذربيجان قد دفعت الماللي إلثارة التوتر والتصعيد مع الجار األذري 

رغم “متانة” العالقات!
أذربيجـــان دولـــة ذات ســـيادة، ولها حـــق التصرف علـــى أراضيها بمـــا ال يتعارض مع 
مبـــادئ حســـن الجـــوار واحتـــرام قواعد القانـــون الدولي، وهـــذا الحق يعني ســـيادة 
الدولـــة العليـــا المطلقة على إقليمهـــا، وبالتالي فإن ما يتعلق بوجود إســـرائيلي على 
الحـــدود اإليرانيـــةـ  األذريـــة يفترض أنـــه ال يمس إيران في شـــيء وال يعتبر “تغييرا 
جيوسياسيا في المنطقة” كما يعتقد الماللي! مشكلة النظام اإليراني أنه يؤمن فقط 
بمـــا يراه ويعتقـــده، ويريد فرض رؤيته األمنية على الـــدول المجاورة، التي يتعامل 
معها وفق منظور اســـتعالئي ال يعترف بحق هذه الدول في التصرف وفق ما تمليه 
عليهـــا مصالحهـــا الوطنية، واألغرب من ذلك أن المعايير ذاتها التي شـــّخص الماللي 
من خاللها مزاعم الوجود اإلســـرائيلي على الحدود اإليرانية ـ بافتراض صحة ذلك ـ 

هي نفســـها التي يتنكر لها النظام اإليراني في إدارة العالقات مع ســـوريا على سبيل 
المثال، حيث يســـمح لميليشيات الحرس الثوري باالقتراب من الحدود اإلسرائيلية 
مســـتغالً ضعـــف قبضـــة الدولة الســـورية علـــى كامـــل أراضيها، ويتصـــرف وفق هذه 
الظروف الجيوبوليتكية التي أنتجتها األزمة الســـورية، ناهيك عن دعمه العســـكري 
والمـــادي لميليشـــيات “حـــزب هللا” اللبناني وغيرها من التنظيمـــات التي تعتبر ذراعا 
عســـكرية متقدمـــة قـــادرة على خوض حروب وإشـــعال تهديـــدات بالوكالة لمصلحة 

اإليرانيين!
الحقيقـــة أن الالمنطـــق اإليراني ال يبـــرر تصرفات الماللي حيـــال جيرانهم األذريين، 
وإال فإن الالمنطق ذاته لو تم التســـليم به فإنه يصبح من حق إســـرائيل أن تحشـــد 
قواتها على حدود ســـوريا ولبنان، وتقوم باجتياح حدود هاتين الدولتين العربيتين 
لمطاردة ميليشـــيات تابعة إليران التي يعلم الجميع قدر تهديدها لألمن اإلسرائيلي، 
والمؤكد أنني ال أدعو هنا لتصرف إســـرائيلي مماثل على حدودها مع سوريا ولبنان، 
فلســـنا دعـــاة حروب، وال أبـــرر وال أؤيد مثل هـــذه االنتهاكات التي تضـــرب بالقانون 
الدولي عرض الحائط، وتقوض ميثاق األمم المتحدة وتنتهك مبادئها، لكنني أشـــير 
فقط إلى حالة مشـــابهة توضح خطورة الســـلوك اإليراني وتداعياته المحتملة على 

األمن واالستقرار الدوليين. “إيالف”.

سالم الكتبي

الالمنطق اإليراني تجاه إسرائيل )1(

أمن المعلومات... الصالحيات والمخاطر
نســـمع كثيرًا مصطلح “التحول اإللكترونـــي”، وما يصاحبه من إيجابيات كثيرة، 
لكـــن يجـــب أن ال نغفل المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسســـات من خالل 
هذا التحول! حيث ال يخلو هذا التحول من التحديات المحيطة بها، ومن أهمها 
التحديـــات األمنيـــة، أو مـــا يطلق عليـــه “أمن المعلومـــات”. هنـــاك جوانب كثيرة 
يجب على المؤسسات مراعاتها في مجال أمن المعلومات لضمان حفظ وتعزيز 
حمايـــة وخصوصيـــة المعلومات، والتي من أهمها “الخلـــل الداخلي”، الذي يكون 
غالبـــًا من الفريـــق التقني أو من لديه الصالحيات الكاملـــة! ودائمًا ما تكون هذه 

المخاطر ضخمة.
العديد من الخروقات األمنية التي شـــهدت خلال داخليا، تكون بســـبب موظفين 
يفترض أن تؤمن المؤسسة على معلوماتها وخصوصياتها لديهم، إال أنهم قاموا 
باســـتغالل هـــذه الصالحيات لدواعي شـــخصية، كفرص وقعت بيـــن أيديهم أو 
لخالفـــات إداريـــة أو غيرها من الحاالت التي يكون الخاســـر األكبر فيها ســـمعة 

األمن التقني للمؤسسة، والذي يعود على مكانتها االقتصادية.
هنـــاك أمثلة كثيرة نســـمعها من حين آلخر ومنهـــا ما أصاب أحد مواقع التواصل 
االجتماعي مؤخرًا من اختراق لعديد من حسابات المشتركين أدى إلى تسريب 
خصوصية معلوماتهم، وما صاحب ذلك من تشكيك بأمن المعلومات ومستوى 
الخصوصيـــة فيهـــا، والذي اتضح بعـــد التحقيق بأن المخترق هـــو أحد موظفي 

المؤسسة نفسها ممن أتيحت لهم الصالحيات التقنية.
ولتجنـــب وقـــوع مثـــل هذه األحداث مـــن المهم تقســـيم وتحديـــد المهمات، كل 
حســـب أدواره المهنيـــة، ففـــي علم أمـــن المعلومات تقســـم الصالحيات حســـب 
األدوار المهنيـــة وليـــس حســـب المســـميات الوظيفيـــة في المؤسســـة، حيث إن 
الخطأ الشـــائع أنه كلمـــا ارتفع موقعه الوظيفي تم إعطـــاؤه صالحيات إضافية! 
ذلـــك ينطبـــق أيضًا علـــى موظفي تقنيـــة المعلومات في المؤسســـات، فال يجب 
إعطاؤهـــم الصالحيـــات المطلقـــة بحجـــة أنهـــا اإلدارة المعنيـــة، فهـــم معنيـــون 

بالتطوير وليس االطالع على كل المعلومات.
فتحديد الصالحيات التقنية لحماية أمن المعلومات ليس بحاجة لتكاليف مالية 
ضخمة وال مهارات تقنية مختلفة، بل الهتمام وعناية بالشكل السليم يمكن من 
خاللها حماية المؤسســـة من التعرض لالختراق الداخلي، وبذلك تحمي ســـمعة 
المؤسســـة وتعزز أمن المعلومات لديها وتحفـــظ خصوصية بياناتها، ما ينعكس 

على سمعتها االقتصادية.

عثمان العباسي



قـــال عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائـــرة رئيـــس لجنـــة المنتخبـــات إن 
منتخـــب الناشـــئين الحالـــي وصيـــف البطولـــة 
بالرعايـــة  ســـيحظى  السادســـة  الخليجيـــة 
واالهتمام لتأهيله بالصورة الكافية للمشـــاركة 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية تحت 20 عامـــا التي 
ســـتحتضنها مملكـــة البحريـــن خـــال الصيف 

المقبل 2022.
أن  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  جناحـــي  وأوضـــح 
المجموعـــة الحاليـــة لمنتخب الناشـــئين تضم 
كوكبـــة مـــن أبـــرز الاعبيـــن الذيـــن ســـيواصل 
االتحـــاد االهتمـــام بهـــم؛ مـــن أجـــل المشـــاركة 
وربمـــا  البحريـــن  فـــي  المقبلـــة  اآلســـيوية 
اســـتقطاب مزيد مـــن العناصـــر الجديدة وفقا 

لرؤية الجهاز الفني المشرف على هذه الفئة.
ولدى ســـؤاله عن المشـــاركة األخيرة لمنتخب 
الشـــباب فـــي بطولـــة العالـــم تحـــت 21 عامـــا، 
عبر جناحـــي عن ارتياحه من المســـتوى الذي 
قدمه الاعبون رغـــم تحقيقهم المركز 14 في 
البطولة العالمية، مشيرا إلى أن المنتخب قدم 
عروضا قوية في أول مشاركة عالمية، وكانت 
اإلمكانات البدنية واألطوال هي التي شـــكلت 

الفارق بينه وبين المنتخبات المنافسة.
وأضـــاف أن باقـــي المنتخبـــات تمتـــاز بالخبرة 
واالحتـــكاك  الخارجيـــة  المشـــاركات  وكثـــرة 
المتواصل والمعســـكرات المستمرة، مؤكدا أن 
منتخبنا قدم مســـتوى مرضيـــا، متمنيا لجميع 
الاعبيـــن التوفيـــق والنجـــاح عنـــد التحاقهـــم 

بفئة الرجال وطالبهـــم ببذل مزيد من الجهود 
لفرض أنفسهم بفرق الرجال، دون أن يستبعد 
اختيار أحدهم لقائمة منتخب الرجال المقبلة 
للمشـــاركة بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثة 
التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة من 9 

لغاية 19 يناير المقبل.
وتابـــع “أكرر مجددا أن القائمة هي من اختيار 
الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب، وهو يســـتدعي من 
يـــراه مناســـبا ســـواء مـــن العبـــي فئـــة الرجال 
بمختلف األندية أو العبي منتخب الشباب..”.

مـــن  األول  المنتخـــب  إعـــداد  بـــدء  أن  وذكـــر 
المرجـــح أن ينطلق مع نهايـــة نوفمبر أو بداية 

منتخبنا الوطني لناشئي الكرة الطائرةديسمبر المقبلين.

منتخــب الناشئيـــن يمثلنــا بآسيويــة تحت 20

حسن علي

تفتتح اليوم )األربعاء( الجولة الخامسة 
مـــن دوري زيـــن للدرجـــة األولـــى لكـــرة 
الســـلة بإقامـــة مباراتيـــن، إذ يلتقي في 
األولـــى فريق األهلـــي “حامل اللقب” مع 
نظيـــره االتحـــاد في تمام الســـاعة 5.30 
مســـاًء وتعقبهـــا مبـــاراة ســـماهيج مـــع 
البحريـــن عند الســـاعة 7.30 وذلك على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل المنافسات يوم غٍد الخميس 
بمباراتي النويدرات وسترة والحالة مع 
مدينـــة عيســـى، علـــى أن تكـــون مباراة 
المنامة والنجمة يوم اإلثنين 18 أكتوبر 

هي ختام الجولة الخامسة.
ففـــي اللقـــاء األول، كل المعطيات تفيد 

بفـــوز األهلي علـــى االتحاد بســـبب قوة 
وأفضلية إمكاناتـــه الفنية والخبرة وقد 
يتحقق ذلك فعا، ولكن ليس بالســـهولة 
التامـــة؛ كـــون االتحـــاد هـــو اآلخـــر لديه 
الوجـــوه والعناصر الشـــابة الجيدة التي 
بإمكاناتها المجاراة والخروج بمســـتوى 

يليق بها. 

وفـــي المبـــاراة األخـــرى، ســـيكون الفوز 
هو شـــعار فريقـــي البحرين وســـماهيج، 
والمواجهـــة تبـــدو متكافئـــة تمامـــا، مـــا 
يعنـــي أن نســـبة خطـــف نقـــاط االنتصار 

متساوية بينهما.

موقف الفرق

األهلـــي والمحـــرق )8 نقـــاط(، النجمة )7 
نقـــاط(، الحالـــة )6 نقـــاط(، البحريـــن )5 
نقـــاط(، المنامـــة واالتحـــاد والنويدرات 
وســـماهيج وســـترة )4 نقـــاط(، وأخيـــًرا 
مدينـــة عيســـى )3 نقـــاط(، مـــع العلم أن 
وجـــود اختـــاف فـــي عـــدد المباريـــات 

لبعض الفرق.

شعار دوري زين

للســلة زيــن  دوري  مــن  الخامســة  الجولــة  افتتــاح 
األهلي يلتقي االتحاد وسماهيج مع البحرين

المحتـــرف األميركـــي ســـي جيـــه  عـــاد 
إلـــى مملكة البحرين مجـــدًدا، لانضمام 
إلـــى فريق النجمـــة لكرة الســـلة لتمثيل 
منافســـات  مـــن  تبقـــى  فيمـــا  صفوفـــه 

الموسم الرياضي 2022 -  2021.
وبحســـب المعلومات المتاحة لــــ “الباد 
ســـبورت” فـــإن ســـي جيـــه الـــذي حقـــق 
مـــع فريق الزهـــراء التونســـي الميدالية 
البرونزيـــة في البطولـــة العربية لألندية 
التي اختتمت قبل أيام قليلة في مصر، 
قـــد ُســـجل في كشـــوفات نـــادي النجمة 
مجـــدًدا بـــدالً مـــن المحتـــرف األميركي 
اآلخر هارت، الـــذي نجح في مهمته مع 
“الرهيـــب” مـــن خـــال مســـاعدة الفريق 

فـــي الفـــوز فـــي مباراتـــه األخيـــرة أمام 
النويـــدرات ضمـــن الجولـــة الرابعـــة من 
دوري زيـــن. وتعاقـــد النجمـــة مع هارت 
الـــذي اســـتغنى عنه نـــادي االتحـــاد بعد 
مضي 3 جـــوالت فقط، لكي يحل محل 
ســـي جيه فـــي المبـــاراة األخيـــرة فقط 
بحســـب العقد الذي أبـــرم بينهما، وفعًا 
األحـــد.  مســـاء  المملكـــة  هـــارت  غـــادر 
الـــذي يمتلـــك  وتنتظـــر فريـــق النجمـــة 
في رصيـــده )7 نقاط( مـــن 3 انتصارات 
وخســـارة واحـــدة، مبـــاراة قويـــة للغاية 
بالجولة الخامسة المقبلة حينما يواجه 
نظيـــره المنامة يوم االثنيـــن 18 أكتوبر 

سي جيهالجاري.

اللعبــة وهــارت رحــل اتحــاد  ُســجل فــي كشــوفات 
سي جيه “البرونزي” يعود لسلة النجمة

علي مجيدعلي مجيد

خالـــد بــن حمــد يزور ناديــي التضامــن وتوبلـي

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  زار 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة، نادي التضامن ونادي توبلي، 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارات الميدانيـــة 
لســـموه؛ بهـــدف تعزيـــز التواصل ودعم 
ومســـاندة الجهـــات الرياضيـــة، لتنفيـــذ 
الخطط والبرامج التي تسهم في تطور 
وارتقاء مستوى الرياضة والرياضيين، 
على الشـــكل الذي يتوافق مع سياسات 
أجـــل  مـــن  للرياضـــة،  العامـــة  الهيئـــة 
اســـتمرار الجهود التي تحقق مزيدا من 

المنجزات في الرياضة البحرينية.
وشـــهدت الزيـــارة حضور نائـــب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفـــة، والرئيس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن عسكر. 
والتقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة أثنـــاء الزيـــارة برئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي التضامـــن محمـــد الفـــردان، 
ورئيس مجلس إدارة نادي توبلي مكي 

أمان وعدد من أعضاء الناديين. 
نـــادي  جهـــود  “نقـــدر  ســـموه  وقـــال 
فـــي خدمـــة  توبلـــي  ونـــادي  التضامـــن 
القطـــاع الرياضـــي، متطلعين إلى زيادة 
الجهود للمســـاهمة فـــي تطوير وارتقاء 
المنظومة الرياضية”، متمنيا سموه كل 

التوفيق والنجاح للناديين.
واطلـــع ســـموه على عـــرض موجـــز من 
رئيســـي الناديين بشـــأن خطط وبرامج 
الناديين للمرحلة المقبلة، منوها ســـموه 
مـــن  المســـتقبلية  الرؤيـــة  تحملـــه  بمـــا 
نهضـــة تنموية شـــاملة تســـهم في تقدم 
الرياضـــة وتدفعها نحو إحراز مزيد من 
النجاحات، التـــي تعزز من موقع مملكة 
البحرين على خريطـــة الرياضة القارية 

والدولية.

مـــن جانبهما، قدم رئيـــس مجلس إدارة 
نادي التضامـــن محمد الفردان، ورئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي توبلـــي مكي أمان، 

الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة على تفضل ســـموه 
الزيـــارة  أن  مؤكديـــن  الزيـــارة،  بهـــذه 

تعكس التقدير الكبير الذي يوليه سموه 
بجميـــع الجهات الرياضية، مضيفين أن 
ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على 

دعـــم الجهـــود؛ بهـــدف تحقيـــق نهضـــة 
شـــاملة فـــي القطـــاع الرياضـــي إلحـــراز 
مزيد مـــن النجاحات، معاهدين ســـموه 

للمضـــي قدمـــا نحـــو مواصلـــة العطـــاء 
لتحقيق كل ما من شـــأنه رفعة وازدهار 

الرياضة البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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وارد الـــــرجـــــال  ــائـــمـــة  لـــقـ ــاب  ــ ــب ــ ــش ــ ال مــنــتــخــب  ــي  ــ ــب ــ الع ــد  ــ ــ أح ــار  ــ ــي ــ ــت ــ اخ

الرياضيــة الجهــات  ومســاندة  ودعــم  التواصــل  تعزيــز  فــي  ســموه  لنهــج  اســتمراًرا 

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي التضامن

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى زيارته نادي توبلي



نادي الرفاع للتنس

نـــادي  بطولـــة  منافســـات  تواصلـــت 
بإقامـــة  للتنـــس  المفتوحـــة  الرفـــاع 
القويـــة  المباريـــات  مـــن  مجموعـــة 
النهائيـــة  األدوار  ضمـــن  والمتكافئـــة 
للبطولـــة، وذلـــك في مختلـــف الفئات 
مـــدار  علـــى  أقيمـــت  إذ  المشـــاركة، 
اليوميـــن الماضيين عديـــد المباريات 
كبيـــرة  منافســـة  شـــهدت  التـــي 
وتقـــارب في المســـتوى بين الالعبين 
المتاهليـــن، اســـتمتعت بهـــا الجماهير 
وحرصـــت  المباريـــات  تابعـــت  التـــي 
على الحضور في نادي الرفاع للتنس 

بالرفاع فيوز.
وأسفرت نتائج مسابقة فردي الرجال 
عـــن فوز الالعب محمد محســـن على 
الالعـــب جميـــل ســـلمان بمجموعتين 
فـــاز  فيمـــا  )6/ 4 و6/ 1(،  مقابـــل  دون 
جاســـم الدوســـري على لـــؤي العكري 

بمجموعتين دون مقابل )6/ 1 و6/ 1(، 
بينمـــا فاز فـــارس توبلـــي على محمد 
عمران بمجموعتين دون مقابل )6/ 1 
و6/ 2(، وفي أقوى المباريات وأكثرها 
تنافســـا نجح الالعب محمد العباسي 
المرباطـــي  علـــى محمـــد  الفـــوز  مـــن 
بمجموعتين دون مقابل )6/ 4 و7/ 5(، 

في الوقت الذي شهدت فيه مواجهة 
منـــاف البســـتكي ومبـــارك الســـليطي 
دون  بمجموعتيـــن  البســـتكي  فـــوز 
مقابـــل )6/ 4 و6/ 4( فـــي مبـــاراة قوية 
هي األخـــرى، ولم يجد الالعب رمزي 
يوسف أي صعوبة في تخطي نظيره 
و6/ 1(،   0 /6( بمجموعتيـــن  عبـــدهللا 
األول  أمـــس  يـــوم  منافســـات  وفـــي 
تمكـــن الالعب فهد الحســـن من الفوز 
على هشام العكري بمجموعتين دون 

مقابل )6/ 0 و6/ 1(.
وتنطلـــق منافســـات زوجـــي الرجـــال 
وفردي الســـيدات إلـــى جانب زوجي 
وســـط  األربعـــاء،  اليـــوم  الســـيدات 
الفنـــي  المســـتوى  بارتفـــاع  توقعـــات 
للبطولة في ظل الوصول إلى األدوار 
المتقدمـــة، بعد انتهاء األدوار األولية 

للبطولة.

جانب من المنافسات

مســابقات زوجي الرجال وفردي وزوجي الســيدات تنطلق اليوم
منافسات قوية ببطولة نادي الرفاع للتنس

اللجنة اإلعالمية

أثمـــر دعـــم واهتمام ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بمشاركة واسعة من العنصر النسائي من اإلسطبالت المحلية 
فـــي ســـباقات الموســـم الجديد للقـــدرة، خصوصا أن ســـموه 
حريـــص على دعم دخـــول العناصر الجديدة في عالم رياضة 

القدرة.
وشـــهدت الســـباقات حضـــورا كبيـــرا للعنصر النســـائي الالتي 
سجلن حضورا بارزا في السباق األول للموسم عبر المشاركة 
الواســـعة والكبيـــرة والتـــي ستســـاهم فـــي مواصلـــة االرتقاء 
برياضة القدرة، وال شـــك أن دعم ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة كان لـــه األثر الكبيـــر في نفوس الفارســـات الالتي 
حصلـــن علـــى دفعـــة معنوية عاليـــة عبـــر المتابعة المســـتمرة 

وتوجيهات سموه في السباقات. 
إن الحضور النســـائي الكبير في ســـباقات القـــدرة يؤكد مدى 
التطـــور الـــذي تعيشـــه رياضـــة القـــدرة فـــي المملكـــة ويخلق 
منافســـة قوية بين العنصرين من الرجال والنساء، وسيكون 
عامال رئيســـا في خلق أجواء تنافســـية قوية في الســـباقات 

المقبلـــة، حيث ضربن أروع األمثلة فـــي الدخول القوي لعالم 
رياضة القدرة، وهو نتاج دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة من خالل دعم اإلســـطبالت؛ من أجل الســـير 
علـــى تحقيـــق الرؤية التطويريـــة، ومن بينها دخـــول العنصر 

النسائي للمشاركة الكبيرة والواسعة في السباقات.

ضربــن أروع األمثلــة فــي الدخــول القــوي لعالــم اللعبة
مشاركة واسعة للعنصر النسائي في سباق القدرة

اتحاد الكرة

تـــرأس رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي 
اجتماًعـــا  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
دورًيـــا لمجلـــس إدارة االتحـــاد للدورة 
االنتخابيـــة )2021 - 2025(، وعقد في 

مقر االتحاد بالرفاع.
 وخالل االجتماع، اطلع رئيس مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
علـــى التصـــور المقدم من قبل الســـادة 
أعضاء مجلس اإلدارة رؤســـاء اللجان 
الدائمـــة العاملـــة باالتحـــاد، والمتضمن 
واســـتراتيجيته،  العمـــل  خطـــط 
عـــالوة علـــى تصـــور أعضـــاء اللجـــان 
للـــدورة االنتخابيـــة الجديـــدة، إذ تـــم 
اعتمـــاد أعضـــاء اللجـــان اآلتية:المالية 
الحـــكام،  المســـابقات،  والتســـويق، 
تـــم تغييـــر  التـــي  الرقابـــة والحوكمـــة 
مســـماها بـــدالً مـــن التدقيـــق الداخلي 
على أن يتم اعتماد بقية اللجان خالل 

الفترة القليلة المقبلة.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  واعتمـــد   

البحرينـــي لكـــرة القـــدم تعييـــن راشـــد 
خـــالل  لالتحـــاد  عاًمـــا  أميًنـــا  الزعبـــي 
الفترة المقبلة. وفي هذا اإلطار، أشـــاد 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
آل خليفة، باســـمه ونيابـــة عن مجلس 
إدارة االتحـــاد بالجهـــود المميـــزة التي 
بذلهـــا األميـــن العـــام الســـابق لالتحـــاد 
إبراهيـــم البوعينين، مؤكـــًدا أنها محل 

تقدير واعتزاز كبيرين.

تعيين الزعبي أمينا عاما التحاد الكرة
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كشـــف المدرب الوطني لكرة الســـلة 
لــــ “البـــالد ســـبورت” أحمد جـــان عن 
أن ظـــروف العمـــل هي الســـبب في 
اتخـــاذ قـــرار االبتعـــاد عـــن تدريـــب 
فريـــق األهلـــي لكـــرة الســـلة. وفـــي 
ســـياق متصـــل، أشـــار نائـــب رئيس 
فريـــق األهلي علـــي الحاجي إلى أن 
المـــدرب الوطنـــي المســـاعد أحمـــد 
ميـــرزا هـــو مـــن ســـيقود الفريق في 
مبـــاراة األربعاء أمـــام االتحاد ضمن 
الجولـــة الخامســـة مـــن دوري زيـــن، 
إلـــى أن يتم البت في هوية المدرب 
“كتيبـــة  تدريـــب  ســـيتولى  الـــذي 
النســـور” فيمـــا تبقـــى مـــن الموســـم 

الرياضي.
ويعتبـــر جـــان مـــن أفضـــل وأقـــوى 

المدربيـــن الوطنييـــن فـــي الســـاحة 
المحليـــة بحســـب اإلنجـــازات التـــي 
حققهـــا خالل الموســـمين الماضيين 

مع األهلي.

أحمد جان يودع سلة األهلي

يـد باربـار تكسب مواجهـة الشبـاب
ــد ــم الــــــيــــــوم مــــــبــــــاراتــــــان بـــــــــــدوري خـــــالـــــد بــــــن ح

نظيـــره  مواجهـــة  باربـــار  فريـــق  كســـب 
الشـــباب بنتيجـــة )28/29( فـــي المبـــاراة 
التـــي جمعتهما مســـاء الثالثاء لحســـاب 
الجولـــة الثالثة مـــن دوري خالد بن حمد 

لكرة اليد.
وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
 ،)13/16( أهـــداف   3 بفـــارق  الشـــباب 
الثانـــي  االنتصـــار  باربـــار  وبذلـــك حقـــق 
ليصبح رصيده )6 نقاط( والشباب تجرع 
الخســـارة األولـــى بعـــد انتصاريـــن وصار 
رصيده )7 نقاط(. وبرز في باربار محمود 
عبدالقادر )10 أهداف(، محمد المقابي )7 
أهداف(، وفي الشـــباب مجتبـــى الزيمور 

)10 أهداف( أحمد حمزة )4 أهداف(.

فريـــق  حقـــق  األخـــرى،  المبـــاراة  وفـــي 
االتحـــاد انتصـــاره الثانـــي علـــى التوالـــي 
وهذه المرة على حساب نظيره التضامن 
بنتيجـــة )26/27(، بعدمـــا انتهى الشـــوط 
 6 بفـــارق  االتحـــاد  لصالـــح  ايًضـــا  األول 
أهـــداف )12/18(، وبذلـــك أصبـــح رصيد 
االتحـــاد )7 نقـــاط( فيمـــا التضامـــن ُمنـــي 

بخسارته الثانية على التوالي.
ولحســـاب الجولـــة نفســـها، تقـــام اليـــوم 
توبلـــي  األولـــى  فـــي  يلتقـــي  مباراتـــان، 
فـــي  نقـــاط(   6( النجمـــة  مـــع  )نقطتـــان( 
مبـــاراة  تليهـــا  مســـاًء،   5.30 الســـاعة 
سماهيج )نقطتان( واألهلي )5 نقاط( في 

الساعة 7.
لقاء باربار والشباب

“بلبل” تميمة البحرين لدورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية
فـــوالذ: جانـــب مـــن التـــراث ويرمـــز إلـــى جمـــال الطبيعـــة بالمملكـــة

الحـــدث  المملكـــة  تســـتضيف 
الرياضـــي القـــاري “البحرين 2021 
دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية 
للشباب” والتي ســـتقام في الفترة 
مـــن 27 نوفمبر ولغاية 8 ديســـمبر 

المقبل. 
أول  إداري  منســـق  وكشـــفت 
البحرينيـــة  البارالمبيـــة  باللجنـــة 
الـــدورة  دينـــا فـــوالذ عـــن تميمـــة 
اآلسيوية والتي تتمثل في “البلبل 
البحرينـــي”؛ كونه يمثـــل جانبا من 
التراث البحريني، والذي يرمز إلى 
جمال الطبيعة في مملكة البحرين 
باعتبـــار المملكة موطنا لهذا النوع 

من الطيور. 
وأكـــدت فـــوالذ أن اللجنـــة المنظمة 
لـــدورة ألعاب البارالمبية اآلســـيوية 

خططهـــا  تنفيـــذ  علـــى  حريصـــًة 
اإلعالنية والتسويقية للدورة، ومن 
بينهـــا اإلعـــالن عـــن تميمـــة الـــدورة 
والتي جـــاءت متوافقة مـــع التراث 
البحرينـــي واســـتلهمت مـــن البلبـــل 
المحافظـــة  ســـبيل  فـــي  األصيـــل 

وتأكيد التراث البحريني والطبيعة 
التـــي  الجميلـــة  والبيئـــة  الخالبـــة 

يعيـــش فيها البلبـــل، ولتأكيد 
أهميـــة اســـتدامة البيئة 
والمحافظـــة  المحليـــة 
عليها بمـــا تحتويه من 
الطيور التـــي ترمز إلى 

مملكة البحرين”. 
وأوضحـــت دينـــا فـــوالد أن 

“اختـــارت  المنظمـــة  اللجنـــة 
البلبل البحريني تميمة للدورة 

اآلســـيوية باعتبـــاره يتميز بســـرعة 
عاليـــة، وهـــو مـــا يحـــث المنتخبات 
المشـــاركة في الـــدورة علـــى األداء 
المتميز والســـرعة والتنافســـية في 

مختلـــف األلعـــاب؛ مـــن أجـــل 
تحقيق اإلنجازات”.

اللجنة اإلعالمية

تميمة الدورة اآلسيوية
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علي مجيد

للكرة  ــوطــنــي  ال ــدرب  ــمـ الـ يــعــتــبــر 
ــرز  ــ ــ ــي جـــعـــفـــر أب ــ ــل الـــــطـــــائـــــرة عــ
المرشحين لمواصلة عمله كمدرب 
في  للشواطئ  الــرجــال  لمنتخب 

الفترة المقبلة.
عـــلـــي جــعــفــر  الــــمــــدرب  يـــعـــد  وال 
الطائرة  الكرة  ساحة  على  غريبا 
فــهــو عــضــو بمجلس  الــشــاطــئــيــة، 
ــــي سابق  ــشــواطــئ والعــــب دول ال
الكرة  منتخبات  قيادة  له  وسبق 

الـــــطـــــائـــــرة الـــشـــاطـــئـــيـــة 
لــســنــوات عـــديـــدة حق 
ــا الـــعـــديـــد مــن  ــهـ خـــاللـ
اإلنـــــــــجـــــــــازات عــلــى 
الخليجي  الــمــســتــوى 

ــي، كــمــا  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
آخــر  يعتبر  أنـــه 

مـــــــــــدرب تـــم 
لهذا  اختياره 

المنصب.

ومن المؤمل أن يعلن اتحاد الكرة 
علي  مــع  التعاقد  رسميا  الطائرة 
ــبــدء مــهــام عــمــلــه لــقــيــادة  جــعــفــر ل
اختيار  بــعــد  الــشــواطــئ  منتخب 
القائمة األولية بناء على الجوالت 
يعتزم  التي  الشاطئية األسبوعية 
المحلية  لألندية  تنظيمها  االتحاد 
الختيار العبي المنتخب استعدادا 
المقبلة  الــخــارجــيــة  لــلــمــشــاركــات 

والتي لم تتضح صورتها بعد.
ــلـــي جــعــفــر  ــا يـــشـــكـــل عـ ــمـ كـ
تنظيم  في  أساسا  ركيزة 
الـــــجـــــوالت الــشــاطــئــيــة 
ــراف الــفــنــي على  ــ واإلشــ
ــهــيــئــة  الـــمـــســـابـــقـــات وت
الــــــــــمــــــــــالعــــــــــب 
ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ــــى مــهــام  إل
ــه  ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ عــ

كمدرب.

علي جعفر المرشح األبرز لقيادة الشواطئ
حسن علي

علي بن خليفة

دينا فوالذ 

سبورت

منتخبنـــــا يخســـر أمـــام نيوزلنـــدا
ــه الـــدولـــيـــة ــاربـ ــجـ ــر تـ ــآخـ ــا بـ ــي ــن ــورة مـــتـــأرجـــحـــة ف ــ ــص ــ ظـــهـــر ب

تلقـــى منتخبنا الوطنـــي األول لكرة القدم 
الخســـارة أمـــام نظيـــره نيوزلنـــدا بهـــدون 
دون رد في المبـــاراة الودية الدولية التي 
اســـتاد  علـــى  الثالثـــاء  مســـاء  جمعتهمـــا 

البحرين الوطني.
وجـــاء الهـــدف النيوزلنـــدي قبـــل انتهـــاء 
المباراة بدقيقتين. وبذلك أسدل منتخبنا 
الوطنـــي مبارياته التجريبيـــة التي بدأها 
منتخبـــا  أمـــام  بخســـارتين   9 شـــهر  منـــذ 
نيوزلندا واألردن، وفوزين على كوراســـاو 

وهاييتي.
يقـــدم  لـــم  األمـــس،  لمبـــاراة  وعـــودة 
منتخبنـــا المســـتوى المأمـــول منـــه علـــى 
مـــدار الشـــوطين، وذلك يعـــود للتغييرات 
الواســـعة فـــي التشـــكيلة التـــي انتهجهـــا 
المـــدرب البرتغالـــي ســـوزا منـــذ البدايـــة، 

مـــا أحـــدث عدم انســـجام فـــي المجموعة 
بيـــن  تباعـــد  وســـط  الميـــدان  بأرضيـــة 
الخطوط باإلضافة لعدم وجود مســـاعدة 
ومســـاندة لالعب الهجوم الوحيد عبدهللا 

يوسف.
منتخبنـــا وفي ظل ما ذكر أعاله باإلضافة 
للتغييـــرات التـــي أجراها ســـوزا بالشـــوط 
الثاني، لم يصنع الخطورة الحقيقية على 
مرمى نيوزلندا، إذ غابت اللمســـة األخيرة 
والتركيز في األمتار األخيرة لهز الشـــباك، 
وبخالف ذلك، فـــإن المنتخب النيوزلندي 
كان هو األكثر جرأة وشـــًنا للهجمات على 
مرمـــى الحارس إبراهيم لطف الذي وقف 
ســـًدا منيًعـــا حتى ما قبـــل نهايـــة المباراة 
التـــي ســـجل فيهـــا الضيـــف هـــدف الفوز، 

لقاء منتخبنا ونيوزلندالينتهي اللقاء لصالح نيوزلندا.

علي مجيد
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تجسد الفنانة دوللي شاهين 
ضمن أحداث مسلسل 

“المماليك” شخصية 
ناني خبيرة أبراج، 

حيث انتهت من 
تصوير أكثر من 
نصف مشاهدها 

في عدد من 
األماكن، ومن 
المقرر عرضه 

في شهر ديسمبر 
المقبل.

مــع اليوم األول لبدء العام الدراســي 2021 - 2022 رســميا في 
مصر، تعاقــدت الفنانة روبي والفنانة غادة عادل على بطولة 
فيلم ســينمائي جديــد يســتوحي أحداثه كلها مــن جروبات 
األمهات على “السوشــيال ميديا” و ”الواتساب”، وما تكشفه 

مــن مواقف كوميدية تحدث بين أولياء األمور وإدارة المدارس 
وبعض المدرســين. وتحمل التجربة السينمائية الجديدة عنوان 

“جروب الماميز”، من إخراج معتز التوني، وتأليف إيهاب بليبل، وإنتاج محمد رشيدي 
الذي قام بنشر الصور األولى لحفل التعاقد مع روبي.

تعرضت الممثلة شــيماء علي لموجة من االنتقادات 
بسبب شــخصية “هيا”، التي تجسدها في مسلسل 
“كــف ودفوف”، ورّدت شــيماء على هــذه االنتقادات 
بنشــر صــورة عبــر “إنســتغرام” تجمعهــا بمخرج 

المسلسل منير الزغبي، وكتبت تعليقا قالت فيه إنها 
أحبت الشــخصية خالل العمل، موضحة أن الشخصية 

فقيرة، وكانت تحتاج إلى أن تكون شــخصا مهما، إلى جانب كونها مهمشة 
من جانب البعض في العمل، معلقة: وعلى فكرة “هيا” على نياتها.

يســتعد النجم اللبناني وائل كفــوري إلحياء حفل غنائي 
فــي األردن يــوم الجمعــة الموافق 5 نوفمبــر المقبل، 
والــذي يقدم خالله باقة مميزة من أشــهر أغنياته التي 
قدمهــا خالل مشــواره الغنائي، وذلــك ضمن الحفالت 
التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف األماكن.

وقــدم النجم وائل كفوري أخيرا أغنيــة على طريقة “الديو” 
مع النجمة أنغام وتحمل اســم “برضه بتوحشــني”، وحققت عدًدا كبيًرا من 

المشاهدات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وائل في األردنموجة من االنتقاداتجروب الماميز

“البحر األحمر السينمائي” يطلق مبادرة سينما الحارة
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  يقدم 
ــحــارة”، وهي  ال مــبــادرة “سينما  الــدولــي 
تتألف من دورات  مبادرة توعوية،  أول 
الــهــواء الطلق  وعــروض عــدة ُتقدم في 
فــي أحــيــاء مختلفة فــي مــديــنــة جــدة. 
وتهدف فكرة البرنامج إلى نقل مهرجان 
ــى قــلــب مــديــنــة جــدة  الــبــحــر األحــمــر إلـ
الناس، إذ سيتم  ليكون على مقربة من 
4 أحياء مختلفة  6 عــروض في  تفعيل 
في مدينة جدة ابتداًء من 9 أكتوبر إلى 

30 أكتوبر 2021.
ــــى تــســريــع نمو  ــمــهــرجــان إل ويـــهـــدف ال
ــمـــة فــي  ــاهـ ــمـــسـ ــاعـــة الــســيــنــمــا والـ ــنـ صـ
جميع  مــن  الجميع  جعلها في متناول 
ــذه الــمــبــادرة  ــال هــ ــن خــ ــار. ومــ ــمــ األعــ
السعودي  الشباب  المهرجان  يستهدف 
عــــــــلــــــــى وجــــــــه 
إللهام  التحديد، 
الجيل القادم من 
الــشــبــاب الــذيــن 
ــرون  ــ ــب ــ ــت ــ ــع ــ ي ال 
صــنــاعــة األفـــام 
مــهــنــة مــنــاســبــة 
لـــهـــم لــيــصــبــحــوا 
ــن الـــمـــواهـــب  ــ مـ
وصـــــــــانـــــــــعـــــــــي 

األفام. 
ــمــهــرجــان الــفــرصــة  كــمــا يــقــدم ال

ــلــمــشــاركــة في  ــدة ل لــجــمــيــع ســاكــنــي جــ
البرنامج والدورات المقامة واألفام.

لمهرجان  الفني  المدير  قــال  جانبه،  من 
إدوارد  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر 
السعودية  العربية  “المملكة  وينتروب 

ومن  المستغلة،  غير  بالمواهب  مليئة 
من  المحلية  مواهبنا  تمكين  أولوياتنا 
سنتمكن  طموحاتهم.  تحقيق 
من خال برنامج سينما الحارة 
ــن نــقــل صــنــاعــة الــســيــنــمــا من  مـ
صــاالت الــعــرض إلــى شـــوارع جدة 
وإثارة  وتمكين  لتثقيف  محاولة  في 
شغف الشباب من خال منحهم األدوات 
الازمة للنجاح وتعزيز مواهبهم. يهدف 
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 
العربية  المملكة  رائدا في  أن يكون  إلى 
ألنشطة  فقط  ليس  والعالم،  السعودية 
ومسابقات المهرجان، ولكن أيًضا للتأثير 
القادمة من  األجيال  الذي سنتركه على 

خال البرنامج.

ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج أيــضــا مــشــاركــة 6 
أنحاء  جميع  من  ممثلين  و3  مخرجين 
المملكة في المشروع. ويعود الفضل في 
ذلك إلى الدعم الكبير من مجتمع صناعة 
مــبــادرة سينما  وتــقــدم  المحلي.  األفـــام 
الحارة نشاطا تفاعليا عبارة عن تصوير 
من  بتوجيه  حــي  جــمــهــور  أمـــام  مشهد 
الحاضرين، حيث  والممثلين  المخرجين 
تجريبية،  رحلة  في  الجمهور  سينغمس 
أشخاص   5 إلــى   3 اختيار  سيتم  بينما 
ــام الــتــذاكــر الــخــاصــة بهم  بــنــاًء على أرقـ
كممثلين  المشهد  تصوير  في  للمشاركة 

إضافيين أو كجزء من طاقم الفيلم.
ومشروبات  ُفشار  أيضا  المهرجان  يقدم 
التي  األفـــام  عــروض  بجانب  للجمهور 
الشباب،  بين  صيتها  على  بناء  ُاختيرت 
الـــمـــعـــارف، وفيلم  ومــنــهــا فــيــلــم شــمــس 

ميسي بغداد وفيلم بيكاس. 
البحر  لمهرجان  االفتتاحية  الدورة  ُتقام 
األحمر السينمائي الدولي في جدة البلد 
اليونيسكو،  وفــق  عالميا  إرثــا  المصّنفة 
وتعرض باقة من أهم وأحدث اإلنتاجات 
السينمائية العربية والعالمية، إلى جانب 
اإلخــراج،  لعمالقة  كاسيكية  مختارات 
وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات 

جديدة من المنطقة وخارجها.

تقول الممثلة األمريكية “جودي فوستر” البالغة  «
58 من العمر اليوم أنها عرفت معنى المقولة 

المنتشرة “الحياة تبدأ بعد األربعين” بعد بلوغها 
ذلك العمر منذ سنوات، وقالت نجمة الفيلم 

العائلي “جزيرة نيم”: “الناس يقولون إن 
األربعين هو عيش سن الثامنة عشرة مجددا!“ 

ووصفت األربعين بأنها “سن رائعة” تتيح الدمج 
بين الخبرة والشباب، معتبرة نفسها 

أربعينية سعيدة.  وأضافت ”بالرغم 
من أني في أواخر الخمسينات اليوم، 

لكن األمر المثير المرأة أربعينية 
هو أنها تكون اكتسبت بعض الثقة 
بعد السنوات الماضية، لكنها تبقى 

في الوقت نفسه شابة لتكون 
متحمسة للمستقبل من دون 

االضطرار للبحث عن هويتها، 
وتابعت أن األربعين “هي سن 
رائعة” تتوقف فيها المرأة عن 

طرح أسئلة مثل “هل أنا أم 
صالحة؟ أو هل أنا ذكية أو قوية بما 

فيه الكفاية؟ وقالت إن “الوقت حان 
للنساء!”، مشجعة الممثالت الطموحات 
والمخرجات وفنيات األفالم على االنطالق 

في السينما، والحصول على المكانة 
الالتي يستحققنها. وقالت “إنها اللحظة 

المناسبة اآلن!”، إذ هناك حالًيا “وعي - ولو 
أن األمور لم تتغير تماًما - بأن وقًتا طوياًل 

مر لم نسمع فيه قصص نساء”.

تواصل الفنانة حورية فرغلي تصوير مشــاهدها في مسلســل 
“أيــام وبنعيشــها” بالعاصمــة اللبنانيــة بيروت، حيــث يعد أول 
أعمالهــا بعــد عودتهــا وتجــاوز أزمتهــا الصحية التــي ألمت بها 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وتجســد حوريــة فــي العمــل 
شــخصية فتــاة تعيــش فــي حــارة شــعبية، وتضطــر للــزواج 
مــن كبيــر الحــارة وهــو ريــاض الخولــي، وظهــرت حوريــة في 

الكواليس مرتدية الحجاب خالل تصوير دورها.

مـــســـلـــســـل “أيــــــــام 
تأليف  وبنعيشها” 
ســـمـــاح الـــحـــريـــري 
وإخــــــــــراج مــحــمــد 
ــة  أســــامــــة، وبــطــول
ــل مـــــن: حـــوريـــة  كــ
فــــرغــــلــــي، شـــيـــري 
عـــــــــــادل، وأحــــمــــد 
صـــفـــوت، وســلــوى 
ــدو  ــيـ خــــطــــاب، ومـ
عـــــــادل، ومــحــمــود 
ــاض  حـــجـــازي، وريـ
ــدى  ــ الــــخــــولــــي، ونـ
ــى، وحــجــاج  ــوسـ مـ
ولقاء  عبدالعظيم 
ســـويـــدان، وســمــاح 

ومحمد  دسوقي  محمد  جــال،  صفاء  يوسف،  حنان  السعيد، 
الموسم  خــال  للعرض  حلقة   45 في  أحــداثــه  وتــدور  مغربي، 

الشتوي المقبل.
لحفل  العشرين  ــدورة  الـ فــي  فرغلي  حــوريــة  ظهرت  ومــؤخــًرا 
اإلعــام  لوسائل  وتحدثت  لبنان،  في  دور  الموريكس  جائزة 
الصحية  أزمتها  بسبب  عاشتها،  التي  الصعبة  اللحظات  عــن 
تأجيلها  عن  وكشفت  أميركا،  في  العاجية  رحلتها  وتطورات 
المزمع إجراؤها في  التي كان من  العاجية  الستكمال رحلتها 

أغسطس الماضي بسبب تصويرها عما فنيا جديدا.

حورية فرغلي بالحجاب في “أيام وبنعيشها”

tariq_albahhar

طارق البحار
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“فردوس البقاء.. تحية إلى لبنى األمين”... معرض لعباس يوسف
ــا الــفــصــول ــرايـ ــوق مـ ــ ــمــحــبــة واإلخــــــاص لـــأصـــدقـــاء ف يــنــقــش ال

تقيم جمعية البحرين للفنون التشكيلية 
في الفتـــرة مـــن 17 - 31 أكتوبر الجاري 
معرضا للفنان التشـــكيلي عباس يوسف 
بعنوان “فردوس البقاء.. تحية إلى لبنى 

األمين”.
وفـــي تصريح لــــ “الباد” أوضح يوســـف 
الســـابقة  أنـــه اعتـــاد فـــي كل معارضـــه 

منـــذ العـــام 1994 علـــى تحيـــة 
أصدقائـــه؛ عرفانـــا وتقديرا لهم 
ولعطائهـــم الزاخـــر، واصفـــا هذا 

المعرض بما يلي:
األلـــوان  مـــن  الزاهـــي  اتخـــذت 
بابـــا ألدخـــل منـــه وأخلـــق منها 
فردوســـا مـــن األعمـــال الفنيـــة 
مؤسســـة علـــى قـــوة حضورها 
ثقافـــة  فـــي  معانيهـــا  وداللـــة 
ال  الشـــمس  حيـــث  مجتمعنـــا، 

تغادر المنطقـــة إالّ قليا، رغم هذا الظل 
األســـود الـــذي ســـببته جائحـــة كورونـــا، 
هـــذه ألواننـــا التي أول ما فتحنـــا أعيننا 
لمســـناها لمس القلـــب، نحيا بها وتعيش 
فينا، ســـر وهجنا وفرحنـــا وأناقة قلوبنا 

وبياضها.
كونـــت عناصرها عنصـــرا عنصرا وبنيت 
ركائزهـــا بصمت فرح، وجعلت ســـياجها 
واألمـــن  والســـام  الســـماء  ألـــوان  مـــن 
والطهـــارة، والصفـــاء واإلثارة والشـــغف 
والعواطـــف الملتهبـــة، واألنوثة والدفء 
والصداقات والبهجة والسعادة واألناقة 

والغموض والحزن.
جـــواد  العراقـــي  التشـــكيلي  ويقـــول 
ســـليم “الفنـــان الذي ينشـــد الوصول إلى 

هدفـــه يجب أن يهضـــم كل قديم ليأتي 
بالجديـــد.. إننـــي أمضيـــت خيـــرة أيامي 

في التفكير”. 
ذلك هو عباس يوســـف، الفنان اإلنســـان 
الـــذي يمنحنـــا بأعماله اإلحســـاس الحي 
أصدقائـــه  وجميـــع  بالحيـــاة،  المتجـــدد 
يشـــربون قطـــرات نهـــر واحـــد متدفـــق 

يســـري في قلوبهم وينعشـــهم. عباس 
يوســـف أظهر لنا الكـــون في ضوء 

جديد ومـــن خـــال رؤى خاصة، 
وعالمه يتسم بالسحر األخاذ. 

الكثيـــر  خريطـــة  فـــي  تجـــول 
مـــن األصدقـــاء وخـــط مراســـم 

عندمـــا  البحـــر  التحيـــات“ 
 . . يســـهو

تحيـــة إلـــى أميـــن صالـــح”، و 
“دعـــاء األمل” لقاســـم حداد، 
وتحية لجبار الغضبان، وإلى 
وعبداإللـــه  اليوســـف،  ناصـــر 
العـــرب، وآخرون، فهو ينقش 
لهـــم  واإلخـــاص  المحبـــة 
فوق مرايا الفصـــول، والباب 
الموصـــد يفتحه بالحب الذي 

يتألأل في كل مكان. 

عباس يوسف قال ذات يوم عن 
معرض “البحر عندما يسهو” وكنت 

قد زرته:

هـــذا المشـــروع الخرافـــي الباهـــر دوًمـــا 
هـــو دليل فنـــار بحرنا.. دليـــل فتنة 
وبحـــث  وانخـــراط  فوقـــه 
لمـــدة لصورة في الرســـم 
والشـــعر والـــرد، الســـينما 
في الحالم بعالم إنساني 
المحبـــة،  تعمـــه  مـــرح 
الكـــون  يســـحر  أراه  لـــذا 
وعمـــق  صمتـــه،  بحكمـــة 

تأمله وبتواريه وبإخاصه المتمادي في 
مشـــروعه ودوًما وعبر نصوصـــه الفاتنة 
أتمثله رســـاًما تشـــكيلًيا محرًضـــا منفلتا 
خارقـــا، هادًمـــا كل التابوتـــات واألعراف 
الفنيـــة والتقنية، ذاهًبا إلى الذي لم نألفه 

متذرًعا بالبحث وعشق االكتشاف. 
مؤامـــرة  عـــن  وبعيـــًدا  المعـــرض  هـــذا 
“المفاجـــأة” التي ضمرناهـــا لفترة ما قبل 
موعـــد االفتتـــاح، قاســـم حـــداد، وجبـــار 
الغضبـــان وأنـــا عـــن أميـــن، كان مفاجـــأة 
أيًضـــا بالنســـبة لـــي عندما أنجـــزت بعض 
األعمال برفقة نصوص المدائح وهندسة 
أقـــل.. خرائط أقـــل وأنا في أجـــواء ثلج 
أســـلو وقـــت تدفـــق ســـواد األحبـــار على 
صقيل الخشب. عددته إنجازا باهرا على 
المستوى الشخصي كوني استطعت ولو 
بشـــكل متواضـــع أن أقدم تحية إلنســـان 
الـــذي  أميـــن صالـــح  مثـــل  علينـــا  أميـــن 

يستحق منا الكثير الكثير.
هـــذا هـــو عبـــاس يوســـف مـــع أصدقائه، 
يتســـلق سورا بعد سور ليقطف لهم ثمار 

المحبة.

عباس يوسف

لبنى األمين

أسامة الماجد



“AMA” تتحول إلى “مدرسة برايتس العالمية”
أعلنت أمس مدرســـة AMA الدولية، 
تغييـــر اســـم المدرســـة إلى “مدرســـة 
)“المدرســـة”(،  العالميـــة”  برايتـــس 
جميـــع  علـــى  حصولهـــا  بعـــد  وذلـــك 
الموافقات الالزمة من وزارة التربية 
والتعليـــم. يذكـــر أن هـــذه المدرســـة 
برايتـــس  محفظـــة  مـــن  جـــزء  هـــي 
التعليميـــة )برايتـــس(، منصة التعليم 
قبـــل  تدارمـــن  والتـــي  االســـتثمارية 
مجموعـــة جي إف إتش المالية )جي 
إف إتـــش أو المجموعـــة(. تأتي هذه 
الخطوة لدعم اســـتراتيجية برايتس 
الرامية إلى مواصلـــة عملية التحول 
التعليميـــة  ألصولهـــا  تجريهـــا  التـــي 
المتضمنـــة فـــي محفظتهـــا الحاليـــة، 
وتهـــدف أيضا لدعم خططهـــا لتنمية 
عالمـــة برايتـــس فـــي المنطقة حيث 
تديـــر المجموعة أكثـــر من 8 مدارس 

فـــي مواقع مختلفـــة منهـــا العليا في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، المربع، 
والتخصصـــي  الفيحـــاء  الروضـــة، 
مملكـــة  فـــي   AMA إلـــى  باإلضافـــة 
البحريـــن، مدرســـة شـــيفيلد الخاصة 
في دبـــي والمدرســـة البريطانية في 

تونس. 
برايتـــس  التـــزام  مـــع  وتماشـــيا 
المتواصـــل تجـــاه بنـــاء محفظـــة من 
منطقـــة  عبـــر  التعليميـــة  األصـــول 
التعـــاون الخليجـــي، تقـــوم  مجلـــس 
برايتـــس باتخـــاذ إجـــراءات مكثفـــة 
وجعـــل  التعليـــم  أنظمـــة  لتحديـــث 
يـــد  متنـــاول  فـــي  المتميـــز  التعليـــم 
الجميـــع، مـــع تأكيـــد إتاحـــة التعليـــم 
للمراحـــل التعليميـــة الثـــالث وأيضـــا 

لذوي االحتياجات الخاصة. 
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي بالوكالـــة 

كمـــال  التعليميـــة فاطمـــة  لبرايتـــس 
“نحـــن ســـعداء باإلعالن عـــن هويتنا 
الجديـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن. لقد 
كانت المدرســـة وما زالت واحدة من 
أهم االستحواذات لبرايتس وسوف 
تعزيزهـــا  فـــي  االســـتثمار  نواصـــل 
وغرس قيمنا وثقافتنا في المدرسة. 
يعـــد هـــذا إنجازا مهما يعكس توســـع 
اســـم برايتس فـــي المنطقـــة. وعقب 
اآلن  نعمـــل  المدرســـة،  اســـم  تغييـــر 

علـــى إجـــراء مزيـــد من التحســـينات 
التحـــول  تبنـــي  خـــالل  مـــن  المهمـــة 
الرقمي للبرامج األكاديمية والمناهج 
والمـــوارد البشـــرية للمدرســـة وذلـــك 
لضمان حصول الطـــالب على أفضل 
المـــوارد والمرافـــق وأدوات التعليـــم 

المتوافرة في السوق”. 
لديهـــا  التعليميـــة  برايتـــس  أن  يذكـــر 
محفظـــة مـــن المـــدارس التـــي تشـــمل 
مراحـــل التعليـــم الثـــالث فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا. تركز 
اســـتراتيجية برايتـــس علـــى تحديـــد 

العاليـــة  المـــدارس  فـــي  واالســـتثمار 
الجـــودة والقابلة لمزيد من التحســـين 
والتـــي لديها قاعدة طالبيـــة قوية مع 
إمكان النمو والتوسع مستقبال وأنظمة 
رسوم دراسية في متناول اليد للسوق 

المتوسطة السريعة التوسع.

فاطمة كمال

بعد حصولها 
على الموافقة 

الالزمة من “التربية 
والتعليم”

.

أعلنـــت شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، الشـــركة الرائـــدة في قطاع 
الســـيارات وفـــي مجـــال توفير خدمـــات العناية بالســـيارات في 
البحرين، عن اســـم الفائز في ســـحب الحملـــة الصيفية إلطارات 

ميشالن.
وأقيـــم الســـحب اإللكترونـــي للحملـــة فـــي فـــرع تايربـــالس في 
ســـلماباد بحضور عيســـى محمد كانو، عضو مجلس إدارة شركة 
إبراهيم خليل كانو ومســـؤولين من قســـم اإلطارات في الشركة 
وعدد من كبار المديرين، إذ تم تســـليم الفائز بنجامين ســـو شـــو 

.Corolla 2021 سزي جائزة الحملة وهي سيارة تويوتا
وتعليًقا على هذه المناســـبة، وقال المدير األول لقســـم اإلطارات 
في شـــركة إبراهيم خليل كانو، ســـاي كريشـــنا ديباك بوثوال “من 
المعـــروف أن فصـــل الصيـــف يؤثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى إطـــارات 
المركبـــات ويضعـــف أداءهـــا، وتوفر إطارات ميشـــالن المعروفة 
بجودتها العالية ومتانتها مستويات عالية من الحماية والسالمة 
علـــى الطريق. لذلك قمنـــا في تايربالس وميشـــالن، انطالًقا من 
حرصنا على ســـالمة العمالء التي تعد أولويتنا القصوى، بتوفير 
هذا العرض الصيفي الســـنوي لعمالئنا من أجل تشـــجيعهم على 

فحـــص إطاراتهـــم واالســـتفادة مـــن العـــروض الحصريـــة التـــي 
نوفرهـــا في مختلف مراكـــز التوزيع. نتقدم بأحـــر التهاني للفائز 
في هذه الحملة ولكل العمالء المستفيدين من عروضنا الخاصة 

على إطارات ميشالن”.
وتنتشـــر فروع خدمات تايربالس في توبلي، المحرق، سلماباد، 
ســـار وســـترة، ويمكن شـــراء إطارات ميشـــالن من جميع فروع 
تايربالس ومن شـــبكة موزعي إطارات ميشـــالن الرســـميين في 

المملكة.

ضمــن العــروض الصيفيــة لشــركة إبراهيم خليــل كانو
بنجامين يفوز بتويوتا “Corolla 2021” في سحب إطارات ميشالن

أقامت جامعة البحرين للتكنولوجيبا 
مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون   )UTB(
والتكنولوجـــي  الهندســـي  االعتمـــاد 
ABET دورة تدريبيـــة افتراضيـــة  العالميـــة  األميركيـــة 
اســـتهدفت تدريـــب وتطويـــر القـــدرات المهنيـــة للـــكادر 
األكاديمـــي بكلية الهندســـة وكلية دراســـات الحاســـوب، 
وتتنـــاول هـــذه الـــدورة التعلـــم المبني علـــى المخرجات 
واآلليـــات المرتبطة بتقويم البرنامج األكاديمي لتحقيق 

هذه المخرجات.
الـــكادر األكاديمـــي  الـــدورة إطـــالع أعضـــاء  وتضمنـــت 
المشـــارك على عدد مـــن االســـتراتيجيات الحديثة التي 
تهدف إلى االرتقاء بمستويات قياس الكفايات المتعلقة 
بمعـــارف الطلبة ومهاراتهم من خالل التعلم المبني على 
المخرجـــات وتوفيـــر اآلليـــات واألســـاليب التـــي تضمن 
استمرار تطوير عملية التعليم والتعلم وضمان جودته. 
وأقيمـــت الـــدورة علـــى مـــدى يوميـــن بحضـــور جميـــع 
األســـاتذة فـــي كليتـــي الهندســـة ودراســـات الحاســـوب 

تماشـــيا مع خطـــط الجامعة فـــي مجال تطويـــر كفايات 
أعضـــاء الكـــوادر األكاديميـــة واإلداريـــة والفنيـــة. يذكـــر 
أن جامعـــة البحرين للتكنولوجيا بصدد اســـتقبال فريق 
زيارة مراجعة في أواخر الشـــهر الجاري من قبل مجلس 
االعتمـــاد األميركي ABET الـــذي يحظى بإعتراف دولي 
واسع في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. وتعتبر جامعة 
الخاصـــة  الجامعـــة  هـــي   UTB للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
الوحيـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن التـــي نالـــت شـــرف هذا 

االعتماد المرموق.

”ABET“ بالتعاون مع مؤسســة االعتماد الهندسي والتكنولوجي
“UTB” تنظم دورة تدريبية مهنية لتطوير الكادر األكاديمي
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تـــــــــــــرحـــــــــــــب 
ــن  ــ ــ ــري ــ ــحــ ــ ــ ــب ــ ــ ال
معرض  بعودة 
الـــــــخـــــــريـــــــف 
مــــــــرة أخــــــرى 
مــن جــديــد تــحــت رعــايــة وزارة 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
 21 ــى  ــ إلـ  13 ــن  مــ ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــي  فــ
تــرقــب  ــد  ــعـ بـ  2021 ديـــســـمـــبـــر 
وانــتــظــار الــجــمــاهــيــر مــن داخــل 
خصوصا  وخــارجــهــا،  الــبــحــريــن 
هذا العام، يتصادف موعد إقامة 
تقام  التي  الكبرى،  الفعالية  هذه 
بمركز البحرين الدولي للمعارض 
العيد  والمؤتمرات مع احتفاالت 
الوطني المجيد لمملكة البحرين 

يومي 16 و17 ديسمبر.  
ومــنــذ انــطــالقــه إلــى هــذا الــيــوم، 
وجهة  هو  الخريف  معرض  فإن 
الـــتـــســـوق األولــــــــى والـــمـــعـــرض 
ــر واألكـــثـــر شــعــبــيــة على  ــهـ األشـ
ــاد لــكــي يلبي  ــد عـ اإلطـــــالق، وقـ
المتسوقين  جميع  احــتــيــاجــات 
من  واألذواق  األعمار  جميع  من 

خالل كوكبة رائعة من الشركات 
والتجار المشاركين من أكثر من 
16 دولة ومعروضات ومنتجات 
كما  والتنافسية،  بالجودة  تتميز 
األطــفــال  تتنظر  مفاجآت  هــنــاك 
المعرض  ودب  ومرح  ألعاب  من 

المضحك “دبدوب”
ــانــي والــثــالثــيــن،  ــث فـــي عــامــه ال
أيــًضــا  الــخــريــف  مــعــرض  يسعى 
إلى إدخال السرور والبهجة على 
قلب الزوار وذلك بإقامة منطقة 

جلوس خارجية كبيرة. 
ــظــمــة  ــمــن ال ــة  ــ ــرك ــشــ ــ ال أن  ــا  ــمــ كــ
 Informa Markets لــلــمــعــرض 
أخذت على عاتقها اتخاذ جميع 
والصحية  االحــتــرازيــة  التدابير 
ــة؛ لــلــحــفــاظ على  ــ ــوي ــ كـــأهـــم أول
الــمــواد  وتوفير  الجميع  ســالمــة 
والــمــســتــلــزمــات الــضــروريــة من 
ــتــشــار  ان ــع  ــمــن ل تــعــقــيــم  أدوات 
فيروس كورونا خالل مدة إقامة 
الـــمـــعـــرض وحـــســـب تــوجــيــهــات 
ــبـــي والـــســـلـــطـــات  الـــفـــريـــق الـــطـ

البحرينية.

عودة معرض الخريف للبحرين 13 ديسمبر

الحمادي: 179.6 مليون دينار اســتثمارات الشــركة بمحفظتها العقارية

“نسيج” تستكمل “بساتين” بنسبة 100 %

أعلنــت شــركة نســيج، إحــدى شــركات التطويــر العقاري 
مشــروع  اســتكمال  عــن  البحريــن،  مملكــة  فــي  الرائــدة 
“بســاتين” في منطقة البســيتين بمحافظة المحرق بنســبة إنجاز وصلت إلى 
100 %، مع البدء في تسويق وبيع الفلل وتسليم الوحدات للمالك وإعطاء 

العمالء مفاتيح الفلل لالنتقال إلى بيت أحالمهم.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر العام 
لشـــركة نســـيج أحمد الحمادي “نحن 
اســـتكمال  عـــن  باإلعـــالن  ســـعداء 
مشروع )بساتين( في البسيتين وفق 
أعلى المقاييس وأفضل المســـتويات 
والهندســـية،  والمعماريـــة  اإلنشـــائية 
ونحـــن مرتاحـــون للغايـــة مـــن ســـير 
تســـليم الوحـــدات للمشـــترين حاليا. 
وبهذه المناسبة، نقدم خالص تهانينا 
وتبريكاتنـــا لعمالئنا الكـــرام، ونرحب 
بهـــم فـــي بســـاتين، ونتمنـــى لهم كل 
التوفيق والنجاح ببيت العمر وقضاء 

أمتع األوقات وأجمل الذكريات”.
وأضاف الحمادي “مع إنجاز مشـــروع 
بســـاتين بالكامل، تكون شركة نسيج 
الرابـــع،  مشـــروعها  اســـتكملت  قـــد 
ويتزامـــن ذلك مـــع اســـتكمالنا أخيرا 
المشروع الخامس والمتمثل بـ )كنال 
فيـــو(. ومع إنجاز مشـــروع بســـاتين، 
تمضـــي شـــركة نســـيج بخطـــى ثابتة 
نحو تحقيـــق رؤيتها االســـتراتيجية 
مطـــور  أفضـــل  تصبـــح  أن  فـــي 
عقـــاري فـــي مملكـــة البحريـــن. فمنذ 
انطالقتهـــا األولـــى، نجحـــت نســـيج 

فـــي إنشـــاء وانجاز مجموعـــة مميزة 
مـــن المشـــروعات العقاريـــة الفريـــدة 
والمكونـــة بالمجمـــل مـــن أكثـــر مـــن 
2,500 منـــزل بكلفـــة إجماليـــة قدرها 
مـــن  كال  لتضـــم  دينـــار  مليـــون   148
وحدات مدينة ســـلمان ضمن برنامج 
مزايـــا للســـكن االجتماعـــي، وتطوير 
فلـــل لـــذوي الدخـــل المتوســـط فـــي 
مشـــروع ياسمينة ســـار مقابل مجمع 

سار”.
كما ذكر الحمادي “تفخر نسيج اليوم 
بإضافة 23 فيال شبه مفروشة عالية 
المواصفـــات فـــي مشـــروع بســـاتين، 
إلـــى جانـــب 246 شـــقة فاخـــرة فـــي 
كنـــال فيو فـــي قلب جزيـــرة دلمونيا، 
لتضـــاف إلـــى محفظـــة المشـــروعات 
مضافـــة  قيمـــة  لتشـــكل  المنجـــزة، 
مليـــون   31.6 اســـتثمارات  بحجـــم 
دينـــار )28 مليون دينار في مشـــروع 
كنـــال فيـــو و3.6 مليـــون دينـــار فـــي 
مشـــروع بســـاتين(، ما يجعل نســـيج 
مشـــروعات  فـــي  رئيســـا  مســـاهما 
إجماليـــة  بقيمـــة  بالمملكـــة  التنميـــة 
179.6 مليون دينار. ونحن فخورون 

للغاية بإضافة أيقونـــات عقارية غير 
مســـبوقة على المشـــهد العقـــاري في 
المملكـــة، بمـــا يمهـــد الطريـــق لتكـــون 
نســـيج أفضل شـــركة تطويـــر عقاري 
بفضـــل  البحريـــن  مســـتوى  علـــى 
المبتكـــرة  العقاريـــة  مشـــروعاتها 
وتنفيذهـــا وفـــق أعلـــى المواصفـــات 
وفـــق خطـــط مدروســـة واحترافيـــة 

للغاية”. 
فـــي  المبيعـــات  مديـــر  قـــال  بـــدوره، 
شركة نســـيج أحمد عبدهللا “سجلت 
مبيعات فلل بساتين زيادة ملحوظة 
منـــازل  لشـــراء  العمـــالء  توجـــه  مـــع 
جاهزة بما يمنحهم الثقة والطمأنينة 
فـــي اقتنـــاء بيـــت العمـــر والتأكد من 
بصـــورة  ومرافقـــه  تفاصيلـــه  كامـــل 
فـــي  زيـــادة  شـــهدنا  كمـــا  ملموســـة. 
اعداد االتصاالت عبر خدمة العمالء، 
وارتفـــاع الفـــت فـــي عـــدد الزيـــارات 

بســـاتين  فـــي  النموذجيـــة  للوحـــدة 
للوقـــوف علـــى تفاصيـــل التصاميـــم 
والمســـاحات الواســـعة وغيرهـــا مـــن 

لمسات نهائية”. 
يتكـــون مشـــروع “بســـاتين” مـــن 23 
فيـــال مبنيـــة علـــى مســـاحة إجماليـــة 
تبلغ حوالي 5000 متر مربع. تتراوح 
أحجـــام قطـــع األراضـــي الفردية من 
180 مترا مربعا إلى 457 مترا مربعا، 
مع مســـاحات مبنية تتراوح من 245 
متـــرا مربعا إلى 340 مترا مربعا على 
شـــكل منـــازل مكّونة مـــن 3 و4 غرف 
نـــوم. وتوفـــر الفلـــل المكونـــة مـــن 4 
غرف نوم مساحة مبنية تتراوح بين 
340 متـــرا مربعـــا و358 متـــرا مربعـــا 
علـــى قطعة أرض تتراوح مســـاحتها 
مـــن 304 أمتار مربعـــة إلى 457 مترا 

مربعا.
وأكد أحمد عبدهللا اســـتمرار تســـليم 
الفلـــل للعمـــالء مـــع مراعـــاة طلباتهم 
واحتياجاتهـــم وتنفيذهـــا على الفور، 
مـــن رضـــا  نســـيج  فريـــق  تأكـــد  مـــع 
مـــن  العمـــالء  جميـــع  واستحســـان 
عمليـــة تســـليم الفلـــل وتنفيـــذ جميع 
المتطلبـــات علـــى أعلى مســـتوى من 
نســـيج  أكملـــت  وقـــد  االحترافيـــة. 
اآلن عـــددا من عمليات تســـليم الفلل 
للعمـــالء مع انتقـــال العديد منهم إلى 

بيوت أحالمهم.

األربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع األول 1443 - العدد 4747

 تسليم فلل بساتين

أحمد الحمادي 

https://www.albiladpress.com/news/2021/4747/finance/728932.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4747/finance/728933.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4747/finance/728934.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4747/finance/728935.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4747/finance/728936.html
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مكتب  أعـــلـــن 
الـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز بــن 
ــن  دعـــــــيـــــــج بـ
تنظيمه  عن  الخاص  خليفة  آل  خليفة 
الملكية  الــقــمــة  مـــن  الــثــانــيــة  الــنــســخــة 
لالستثمار بتاريخ 23 - 24 يناير المقبل 
بدولة   JBR كارلتون  الريتز  فندق  في 
المتحدة، تحت شعار  العربية  اإلمارات 
ــمــارات فــي مجلس  ــث “مــســتــقــبــل االســت
التعاون الخليجي”، وذلك ضمن مساعي 

في  المؤسسات  وجــود  لتعزيز  المكتب 
مملكة  على  التركيز  مع  المجلس،  دول 

البحرين ودولة اإلمارات. 
القمـــة  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  وتأتـــي   
اســـتكمااًل للنجاح الذي حققته النســـخة 
ـــا خـــالل  األولـــى التـــي أقيمـــت افتراضيًّ
المتوقـــع  ومـــن  الماضـــي،  يونيـــو  شـــهر 
أن تشـــهد هـــذه النســـخة مشـــاركة أكثر 
رفيـــع  60 متحدًثـــا، و500 ضيـــف  مـــن 
المســـتوى، ولجـــان رئيســـة توفـــر رؤى 
عالميـــة متنوعـــة، ومحادثـــات حصريـــة 

مـــع الرواد فـــي مختلـــف الصناعات. كما 
مـــن  الجديـــدة  النســـخة  ستســـتضيف 
المختـــارة  الشـــركات  مـــن  عـــدًدا  القمـــة 
لتعـــرض حلولهـــا المبتكـــرة، مـــع التركيز 
بشكل أســـاس على الذكاء االصطناعي، 
وتكنولوجيـــا  الماليـــة،  والتكنولوجيـــا 
الصحة، واالســـتدامة، والمزيد. وســـيتم 
تقديـــم هـــذه العـــروض إلى جمهـــور من 
المستثمرين العالميين ومكاتب األعمال 
مشـــروعات  إنشـــاء  بهـــدف  العائليـــة، 
مشتركة محتملة وتوفير فرص للتوسع 

ا.  عالميًّ
 إلـــى ذلك، ســـترّكز القمة على مســـتقبل 
التعـــاون  مجلـــس  فـــي  االســـتثمارات 
علـــى  الضـــوء  مســـلطة  الخليجـــي، 
الصلـــة،  وذات  الشـــائعة  الموضوعـــات 
والتكنولوجيـــا  االصطناعـــي،  كالـــذكاء 
المالية، واالستثمار واالستدامة، وتقنية 
سلســـلة الكتـــل )بلـــوك تشـــين(، والتنقل، 
والتعليم، وتكنولوجيا الصحة، والصحة 
العقلية، والهيدروجين األخضر، والمدن 
الذكيـــة، والـــذكاء االصطناعـــي والتعلم 

الروبوتـــات، االســـتدامة، رأس   - اآللـــي 
قطاعـــي  ثـــورة  االســـتثماري،  المـــال 
الرياضـــة واإلعـــالم، والعقـــارات، واألمن 

السيبراني. 
 وتضـــم قائمـــة المتحدثيـــن فـــي القمـــة 
مديرين تنفيذييـــن إقليميين وعالميين 
مثـــل  مشـــهورة  صناعـــات  مـــن  ا  وروادًّ
صنـــدوق  ومؤسســـة  ونيـــوم،  فايـــزر، 
المعرفة، وشركة البحر األحمر للتطوير، 
وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وفيزا، 
ومركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال 

)مبـــادرة مـــن واحـــة دبـــي للســـيليكون(، 
واالتحاد الئتمان الصادرات، ونيكَســـس 
ظبـــي  أبـــو  وســـوق  الرقميـــة،  للتقنيـــة 
للشـــركات  ومايكروســـوفت  العالمـــي، 
الناشـــئة، وليت لمســـتحضرات التجميل 
جلوبـــال  لوتـــاه  وشـــركة  العضويـــة، 
كابيتـــال، والفـــردان للصرافـــة، وشـــركة 
بـــن غاطـــي القابضـــة، وشـــركة مينولـــي 
وشـــركاه، ومزيد مـــن المؤسســـات التي 
ســـيتم اإلعـــالن عن أســـمائها فـــي وقت 

الحق.

انطالق قمة “مستقبل االستثمارات بالخليج” في يناير 2022

تم انتخاب مصرف البحرين المركزي عضوا في مجموعة 
التنســيق التابعة “للشــبكة العالمية لالبتكار المالي” للدورة 
الثانيــة علــى التوالــي إلــى جانــب 10 جهات رقابيــة مالية 

دولية، بعد عملية تصويت داخلية للشبكة. 

الســـلوك  انتخـــاب هيئـــة  تـــم  كمـــا 
المالي )FCA( في المملكة المتحدة 
رئيســـا وأمين ســـر للشـــبكة للدورة 

الثانية.
العالميـــة  الشـــبكة  إنشـــاء  وتـــم 
أعـــوام،   3 قبـــل  المالـــي  لالبتـــكار 
وهـــي مجموعة تضـــم أكثر من 60 
جهـــة رقابية ماليـــة دولية، تعهدت 
بالقيام بعمل مشترك لدعم االبتكار 
في المجالين المالي والمصرفي مع 

مراعاة حماية المستهلك. وتسعى 
الشـــبكة لخلـــق ســـبل تواصـــل مـــا 
بيـــن شـــركات التكنولوجيـــا المالية 
والجهـــات الرقابيـــة الماليـــة لدعـــم 
توسيع نطاق أعمال هذه الشركات 
عبـــر الحـــدود كمـــا تهدف الشـــبكة 
إلنشـــاء بيئة تعاونيـــة بين الجهات 
الرقابيـــة المالية فـــي الموضوعات 
وتبـــادل  باالبتـــكار  العالقـــة  ذات 

الخبرات بين الجهات الرقابية.

يذكر أن مجموعة التنسيق تشرف 
العالميـــة  الشـــبكة  أعمـــال  علـــى 
لالبتـــكار المالـــي، إذ تقـــوم بوضـــع 
وبرنامـــج  االســـتراتيجية  الخطـــة 
وقـــد  للشـــبكة.  الســـنوي  العمـــل 
أجـــرت الشـــبكة أخيـــرا انتخابـــات 
أعضائهـــا النتخـــاب  بيـــن  داخليـــة 
رئيـــس، أمين ســـر وأعضـــاء فريق 
للشـــبكة  التنســـيق  مجموعـــة 
للعامييـــن المقبلين كما تم انتخاب 
الجهـــات الرقابيـــة الماليـــة التاليـــة 
كأعضاء لمجموعة التنسيق: لجنة 
واالســـتثمارات  الماليـــة  األوراق 
األســـترالية، بنـــك ليتوانيا، ســـلطة 
برمـــودا النقديـــة، مديـــري األوراق 

)هيئـــة األوراق  الكندييـــن  الماليـــة 
الماليـــة فـــي ألبرتـــا وهيئـــة تنظيم 
األســـواق الماليـــة وهيئـــة األوراق 

الماليـــة في كولومبيـــا البريطانية(، 
مصرف البحريـــن المركزي، مكتب 
حماية المستهلك المالي بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، ســـلطة دبي 
للخدمـــات الماليـــة، هيئـــة الســـلوك 
المالـــي في المملكة المتحدة، هيئة 
الخدمـــات الماليـــة فـــي جيرنـــزي، 
والعقـــود  الماليـــة  األوراق  لجنـــة 
اآلجلـــة فـــي هونـــغ كونـــغ وهيئـــة 

األوراق المالية اإلسرائيلية.
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال محافـــظ 
مصـــرف البحريـــن المركزي رشـــيد 
المعراج “يحرص المصرف التعاون 
مع الشبكة العالمية لالبتكار المالي 
بشكل مســـتمر كجزء من مساعيه 

لدعم االبتكار في قطاع الخدمات 
خصوصـــا  والمصرفيـــة  الماليـــة 
المســـتوى المحلي، كمـــا نتطلع إلى 
تبـــادل الخبرات مع أعضـــاء فريق 
التنسيق الجدد في الفترة المقبلة”.
وتـــم ترشـــيح محلـــل أول بوحـــدة 
التكنولوجيا المالية واالبتكار بدور 
البحريـــن  مصـــرف  لتمثيـــل  المـــال 
المركـــزي في فيديو قصير ســـيتم 
عرضـــه خـــالل االجتمـــاع الســـنوي 
للشـــبكة العالميـــة لالبتـــكار المالـــي 
كعضـــو  المصـــرف  أهـــداف  حـــول 
لـــدى مجموعـــة التنســـيق، إضافـــة 
إلى اهم التحديات التي ســـتواجه 

الشبكة في العامين المقبلين.

انتخاب “المركزي” عضوا في “الشبكة العالمية لالبتكار المالي”
ــيـــة دولـ رقـــابـــيـــة  جـــهـــات   10 ــع  ــ م ــي  ــ ــوال ــ ــت ــ ال ــلـــى  عـ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــدورة  ــ ــلـ ــ لـ

وفد “رجال األعمال” يبحث مع محافظ سامسون تعزيز التعاون التجاري
ــا ــه ــال ــم ــن مـــقـــرا ألع ــريـ ــحـ ــبـ ــاذ الـ ــ ــخ ــ ــة الت ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــ ــرك ــ ــش ــ ــن هـــنـــدي يـــدعـــو ال ــ ب

عـــــــقـــــــد وفـــــــد 
رجــال  جمعية 
األعـــــــــــــمـــــــــــــال 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
أحمد هندي، جلسة  الجمعية  رئيس  برئاسة 
مباحثات ثنائية مع محافظ مدينة سامسون 
العالقات  بــشــأن  دقــلــي،  الكفل  ذو  التركية 
الــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة الــتــي تــربــط بين 
يعود  لما  تنميتها  وسبل  الصديقين  البلدين 

بالنفع على الجانبين.
واســـتعرض الوفد، أثناء اللقـــاء الذي حضره 
مـــن الجانـــب البحريني عضـــوا مجلس إدارة 
الجمعيـــة جمـــال الكوهجـــي ومحمد ســـاجد، 
التســـهيالت الحكومية التي توفرها حكومة 
مملكـــة البحريـــن الســـتقطاب االســـتثمارات 
الواعـــدة  االســـتثمارية  والفـــرص  األجنبيـــة 
المتوافرة فـــي مختلف القطاعـــات التجارية 

بالمملكة.
وناقـــش الجانبان عـــدًدا مـــن المقترحات من 
أجـــل النهوض بالتعاون التجـــاري بين مدينة 
مملكـــة  فـــي  الخـــاص  والقطـــاع  سامســـون 

البحريـــن مـــن خـــالل تبـــادل الزيـــارات بيـــن 
الوفـــود التجارية والمشـــاركة فـــي المعارض 
التجاريـــة التـــي تقـــام فـــي كال البلديـــن، كمـــا 
قـــام الوفد بحـــث الشـــركات التركيـــة التخاذ 
البحرين مقًرا ألعمالها للدخول إلى األســـواق 
الخليجيـــة واالســـتفادة من اتفاقيـــة التجارة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الحـــرة 

المتحدة األميركية.

وأكـــد بـــن هنـــدي أثنـــاء اللقـــاء أهميـــة تعزيز 
مملكـــة  بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون  روابـــط 
البحريـــن والجمهورية التركيـــة والعمل على 
إيجاد المشـــروعات االســـتثمارية المشـــتركة 
بين رجال األعمال والمستثمرين البحرينيين 

ونظرائهم في تركيا. 
وأضاف بـــن هندي على أن هذه الزيارة تأتي 
في إطار إعادة مّد جســـور التواصل المباشر 

وااللتقـــاء والتشـــبيك بين أصحـــاب األعمال 
البحرينييـــن مع نظرائهم في الجانب التركي 
في فترة ما بعـــد كورونا؛ بهدف تعميق آفاق 
العالقـــات والروابـــط االقتصادية القائمة بين 

البلدين الصديقين.
وأعـــرب بـــن هندي عـــن ســـعادته بالمباحثات 
بيـــن  جـــرت  التـــي  الثنائيـــة  والجلســـات 
أعضـــاء وفـــد الجمعيـــة مـــن رجـــال األعمـــال 

والمســـتثمرين ونظرائهـــم األتـــراك فـــي مقـــر 
غرفة تجـــارة وصناعـــة سامســـون، وما لقيه 
إلـــى جانـــب  االســـتقبال  مـــن حســـن  الوفـــد 
االطـــالع عـــن كثـــب علـــى التجربـــة التركيـــة 
في القطاعـــات الصناعيـــة والتجارية؛ بهدف 
االتفاق على خلق المشـــروعات االســـتثمارية 
قطاعـــات  بيـــن  الروابـــط  وتقويـــة  الواعـــدة 

األعمال واالستثمار في الجانبين.

الوفد البحريني ملتقيا محافظ سامسون  
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رشيد المعراج

“الغرفة”: جائزة المنتج الغذائي تساهم بتحفيز القطاع وجذب االستثمارات
أعلنـــت غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
عن الفائـــز بجائز المنتج الغذائي المتميز 
بنسختها الثالثة 2021، إذ فازت مؤسسة 
Amalfi بجائزة فئة المؤسســـات القائمة، 
فئـــة  بجائـــزة   Vedge cafe وفـــازت 
المؤسسات الناشـــئة، كما فازت مؤسسة 
E momken بجائزة فئة األسر المنتجة. 
ومصنع أمالفي فـــوودز جديد بالبحرين، 
أميركيـــة  بحرينيـــة  شـــراكة  وهـــو 
متخصصـــة في البـــان كيك ســـاندوتش، 
المناســـبة ألي وقـــت  الخفيفـــة  الوجبـــة 
فـــي اليوم شـــبيهة بالبرغر التي يعشـــقها 
الجميـــع، وأســـس العـــام 2016 وانطلـــق 
2020، والبـــان  فـــي األســـواق منتصـــف 
الســـوبر  فـــي  ومتوافـــر  متميـــز  كيـــك 
ماركت، ويصدر إلى السعودية والكويت 
اإلمارات عمان ومتوقع إضافة مجموعة 

أخرى من المنتجات. 
بأيـــدي  جديـــد  منتـــج  كافيـــه  وفيـــدج 
مـــن  أكالت  يقـــدم   %  100 بحرينيـــة 
المطبخ الصحي وبه أنواع من المنتجات 
البديلـــة عن اللحوم، وفـــاز بالمركز األول 
فـــي الفئـــة للمؤسســـات مـــن عـــام لثالثة 
وتـــم   2019 المشـــروع  وبـــدأ  أعـــوام. 
االفتتاح الرسمي بداية 2020، وموجود 
حاليـــا فـــي البحريـــن ويســـتعد أصحابه 
لتوفير المنتج في المطاعم والمحالت. 

ومؤسســـة “أي ممكـــن” بـــدأت فـــي العام 
2019 وتخصصـــت فـــي تصنيـــع صوص 
الســـلطات والباشـــميل في صورة بودرة، 
وحاليـــا متوافـــرة فـــي الهايبـــر ماركـــت 
داخـــل البحريـــن وبعـــض الـــدول العربية 

وقريبا في دول أوروبية. 
مـــن جانبـــه، أشـــار رئيـــس الغرفة ســـمير 

نـــاس إلى أهمية هذه الجائزة في تحفيز 
االســـتثمارات  وجـــذب  األغذيـــة  قطـــاع 
القطـــاع،  لهـــذا  والخارجيـــة  المحليـــة 
صناعـــة  أن  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مؤكـــدا 
األغذيـــة هي من أهـــم وأبـــرز الصناعات 
التـــي تســـعى المملكة لتطويرهـــا وزيادة 
االســـتثمار فيهـــا مـــن أجل الوصـــول إلى 

“األمـــن الغذائي”، وأن مثـــل هذه الجهود 
والمبـــادرات تســـهم فـــي تعزيـــز أهـــداف 
إطـــار  فـــي  المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل 
التوجـــه نحـــو تطويـــر منظومـــة األمـــن 

الغذائي في دول المجلس.
االهتمـــام  “إن  الغرفـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
ومواكبتـــه  الوطنـــي  المنتـــج  بجـــودة 

لمتطلبـــات الجـــودة العالميـــة يســـهم بال 
شـــك في تعزيز السمعة التجارية لمملكة 
المنتجـــات  لهـــذه  والترويـــج  البحريـــن 
اســـم  تحـــت  العالميـــة  إلـــى  ووصولهـــا 
البحرين، كما يسهم على صعيد آخر في 
تشـــجيع وجذب المســـتثمرين المحليين 

والعالميين لهذا القطاع الواعد”.
الثـــروة  لجنـــة  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  الغذائيـــة 
البحرين خالد األمين “عدد المشاركين 
في الجائزة قد وصل إلى 49 مؤسســـة 
مشـــاركين،   9 منهـــم  وتأهـــل  غذائيـــة 
وســـوف يحظى الفائـــز بالمركـــز األول 
بوضـــع شـــعار الجائـــزة علـــى منتجاته 
لمدة ســـنتين”، الفًتـــا أن لجنة التحكيم 
ضمـــت في عضويتهـــا نخبة من خبراء 
األغذيـــة وهـــم أفنان الزيانـــي، ومحمد 

بديع، ومنال يوسف الصالح.

تكريم الفائزين

49 مؤسسة 
تشارك في 

المسابقة و3 منها 
تفوز بفئاتها

هبة محسن
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ــس  ــيــ ــ رئ أكــــــــــد   
إدارة  مـــجـــلـــس 
مصارف  جمعية 
عدنان  البحرين 
ــدت  ــبــحــريــن أوجــ ال يـــوســـف أن مــمــلــكــة 
تغطية تشريعية وشرعية ومهنية للبنوك 
البنوك،  اإلسالمية لوالها لما وجدت هذه 
ــــدول أخــذت  ــا إلـــى أن 90 % مــن ال الفــًت
البحرين.  مــن  اإلســالمــيــة  البنوك  تجربة 
في  استضافته  خـــالل  يــوســف  ــح  وأوضــ
عارف  يقدمه  الــذي  دقيقة”،   30” برنامج 
خليفة على االنستغرام، في حلقة بعنوان 
تولد  العالمية  االستثمارات  زالت  ما  “هل 
القطاع  في  للبحرينيين  حقيقية  وظائف 
سباقة  البحرين  مملكة  أن  المصرفي؟”، 
فــي إصــــدار الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن في 
البرنامج،  بداية  وفي  المصرفي.  القطاع 
رحب خليفة بضيف الحلقة وطرح سؤااًل: 
ما هو تأثير االستثمارات العالمية ورأس 
المصرفي،  الــقــطــاع  فــي  األجــنــبــي  ــمــال  ال
استقطاب  في  الكبير  الــدور  لكم  كــان  إذ 
طوال  االستثمارات  هــذه  من  كبير  جــزء 
بالطبع  اليوم؟  وحتى  الحافلة  مسيرتكم 
العمالت  واحتياطي  السيولة  ناحية  من 
ــرون مــن خــالل  األجــنــبــيــة وغــيــرهــا مــمــا تـ

خبرتكم العريقة؟
وأوضح عدنان يوسف أن مملكة البحرين 
احتفلت قبل عامين بمرور 100 عام على 
والــذي  البحرين،  فــي  بنك  أول  تأسيس 
وأول  الخليج  دول  فــي  بنك  أول  يعتبر 
وفي  العربية،  المنطقة  فــي  أجنبي  بنك 
العام 1902 قام وفد من بريطانيا بزيارة 
علي  بن  عيسى  الشيخ  ومقابلة  البحرين 
الفترة  تــلــك  فــي  هللا(  )رحــمــه  خليفة  آل 
ألخذ الموافقة لفتح فرع البنك البريطاني 
)ستاندر تشارترد بنك اآلن(، مبينا أنه في 
العالمية  الحرب  بعد   1918 -  1917 العام 

األولى باشر البنك عمله في البحرين.
وأشــــار يــوســف إلـــى أن الــبــحــريــن ســوق 

عن  فيها  العاملة  البنوك  تركيبة  تختلف 
وهونغ  وسنغافورة  بريطانيا  مثل  دول 
ــه مــنــذ الـــعـــام 1975  ــ ــا أن كـــونـــغ، مــوضــًح
ــروع كــثــيــرة مــن الــبــنــوك تدخل  ــدأت فــ ــ ب
لتغطية  لها  فــروع  لفتح  البحرين  ســوق 
منطقة الخليج، ألن في تلك الفترة هناك 
ارتفاع في أسعار البترول ووفرة األموال 
الخليج  دول  احتياج  وكــذلــك  البترولية 
فكانت  بنية تحتية ومصانع،  لمشروعات 
المنطقة  كــبــيــر فــي  هــنــاك طــفــرة وعــمــل 
الــحــضــور في  ــى  إل الــبــنــوك األجنبية  دفــع 
منطقة  يتذكر  ال  أنــه  إلــى  الفًتا  البحرين، 

ليس لها وجود في المملكة.
لها  كـــان  الالتينية  “أمــيــركــا  أن  ــاف  وأضــ
بنك،  أميركن  أراب  تأسيس  وتــم  وجــود 
ــه وكــان  ــ وقـــد كــنــُت رئــيــس مجلس إدارت

رأس ماله كبيًرا بـ 700 مليون دوالر”.
وتابع يوسف “كان هنالك حوالي 16 بنًكا 
بريطانيا،  ومن  كندا،  من  وبنوك  أميركًيا، 
تقريًبا، ومن  الغربية جميعها  الدول  ومن 
آســيــا، ومــن الــيــابــان، وأعــتــقــد أن الــدولــة 
ــود في  ــتــي لــم يــكــن لــهــا وجــ ــوحــيــدة ال ال
ولكن  السوفيتي،  االتــحــاد  هــي  البحرين 
السوفيتي  االتحاد  مع  تعامل  هنالك  كان 

وألمانيا الشرقية”.

سوق البحرين تتسم بمميزات عدة

ــى أن ســوق  ــ ــان يـــوســـف إل  وأشـــــار عـــدنـ
البحرين تتميز بمميزات عدة هي: وجود 
دول،  تملكها  بنوك  أجنبية،  لبنوك  فــروع 
بنوك  خـــاص،  وقــطــاع  دول  تملكها  بــنــوك 
إقليمية،  بــنــوك  الــخــاص،  القطاع  يملكها 

بنوك محلية، وبنوك دولية.
الكبيرة  العربية  الــبــنــوك  أن  إلــى  ولــفــت   
 ،1980 منذ  البحرين  في  وجودها  بــدأت 
الدولي  الخليج  وبنك   ،)ABC( بنك  منها 
انفستكورب  منها  ــرى  أخـ وبــنــوك   )GIB(

وبنك الخليج المتحد.
 وذكر أن البحرين فتحت الباب وأسست 
بداية  وفــي  اإلســالمــيــة،  للبنوك  الــقــواعــد 
اإلسالمي،  البحرين  بنك  بدأ   1978 العام 

وبــعــده جـــاءت الــبــنــوك اإلســالمــيــة ومنها 
األخــرى  والــبــنــوك  اإلســالمــي  بنك فيصل 
أعــطــى ثقاًل  مــا  المملكة  كــانــت فــي  الــتــي 

للبحرين. 
لــوال ســوق البحرين لما  أنــه  وأكــد يوسف 
المنطقة  فــي  اقــتــصــاديــة  نــهــضــة  شــهــدنــا 
نــظــًرا ألن جميع  والــخــلــيــجــيــة،  الــعــربــيــة 
احتياجاتها  على  تحصل  الخليج  دول 
من  والــتــمــويــالت  األجنبية  الــعــمــالت  مــن 
الكبيرة  الــمــشــروعــات  وجميع  الــبــحــريــن، 
في دول الخليج والمنطقة العربية كانت 
البحرين  في  موجودة  بنوك  من  بدايتها 
وهذا يدل على أن المملكة لها ريادة في 
من  جيًدا  قطاًعا  الذي خلق  المجال،  هذا 
المصرفيين العرب والبحرينيين ووضعهم 

في مقدمة البنوك العربية.

دعم كبير من القيادة للقطاع المصرفي

المصرفي  الــقــطــاع  أن  يــوســف  ــاف  وأضــ
ــادة مـــع تلمس  ــيـ ــقـ حــظــي بـــدعـــم مـــن الـ
إلدخــال  لجان  تأسيس  وتــم  احتياجاته، 
القوانين، كما حظي القطاع بدعم الوزراء 
وكــبــار الــمــســؤولــيــن وفــتــح أبـــوابـــه أمــام 

العاملين بالقطاع. 
المحاضر  االقــتــصــادي  الــبــاحــث  وتــحــدث 
المصرفي عارف خليفة عن أنه: في آخر 
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد مؤسسات  إحــصــائــيــة 
مؤسسة   367 الــبــالد  فــي  المالي  القطاع 
 31 ذلـــك  فــي  بــمــا   2020 سبتمبر  بنهاية 
الــتــجــزئــة و62 مــصــرًفــا  لــقــطــاع  ــا  مــصــرًف
لــلــمــصــارف  ــا  فـــرًعـ الــجــمــلــة و17  ــقــطــاع  ل
تشمل  كما  تمثيلية.  مكاتب  و8  األجنبية 
و53  تأمين  شــركــة   34 المؤسسات  هــذه 
شــركــة أعـــمـــال اســتــثــمــاريــة و86 شــركــة 
مرخصة متخصصة، وبلغت قيمة أصول 
يونيو  شهر  نهاية  مــع  المصرفي  القطاع 
أكثر  212 مليار دوالر أي  أكثر من   2020
اإلجمالي  المحلي  الناتج  أضــعــاف   5 مــن 

السنوي للبحرين. 
في  العاملين  عــدد  أن  إلــى  خليفة  ولفت 
ــانـــب حتى  ــقــطــاع الــمــصــرفــي مـــن األجـ ال

إجــمــالــي  مــن  أجــنــبــًيــا   4,423 بــلــغ   2020
تــوطــيــن  وبـــنـــســـبـــة  ــا  ــ ــًف مــــوظــ  13,737
مقارنة   %  67.8 إلــى  تصل  للبحرينيين 
العربية  المملكة  فــي   %  90 مــن  بــأكــثــر 
في  وتصل  التوطين،  بنسبة  السعودية 
قيمة  وبحجم   %  96 إلــى  البنوك  بعض 
أصول تصل إلى 3 تريليونات ريال أو ما 
عارف  وتساءل  دوالر.  مليار   790 يعادل 
عن كيفية مساهمة االستثمارات العالمية 
وتوليد  خلق  فــي  المصرفي  القطاع  فــي 

الوظائف بمملكة البحرين للبحرينيين.
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وأوضــــح 
ــمــصــارف الــتــي  مـــصـــارف الــبــحــريــن أن ال
جاءت للعمل في البحرين خلقت وظائف 
ونــقــلــت خـــبـــرات، كــمــا أن الــمــصــارف في 
المصارف  متنوعة وتختلف عن  البحرين 
ودول  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الخليج، إذ إن البنوك التي تعمل في دول 
التجزئة  قــطــاع  وتــخــدم  محلية  الخليج 
في  العاملة  البنوك  أما  أسواقها،  وتخدم 
ــوك تــخــدم الــســوق  ــن الــبــحــريــن فــلــديــهــا ب
الخليجية  السوق  تخدم  وأخرى  المحلية 

ــســوق الــعــربــيــة ورابــعــة  وثــالــثــة تــخــدم ال
تخدم السوق الدولية، مؤكًدا عدم إمكان 
الــمــقــارنــة بــهــذا الــوضــع. وكــذلــك األعــمــال 
في البحرين نادًرا ما تكون موجودة في 
سوق أخرى، مستعرًضا على سبيل المثال 
متوافرا  كان  األجنبية  العمالت  شراء  أن 

في السوق البحرينية فقط.
ــوال تــوفــيــر الــبــحــريــن  ــ ــه ل ــ ــى أن ــ ــار إل ــ وأشــ
الناحية التشريعية والشرعية  تغطية من 
والمهنية للبنوك اإلسالمية لما كانت البنوك 
 % 90 أن  إلى  اإلسالمية موجودة، الفًتا 
من الدول أخذت تجربة البنوك اإلسالمية 
سباقة  البحرين  أن  مؤكًدا  البحرين،  من 

في اإلسراع بسن القوانين.
التشريعية  البنية  عــن  خليفة  وتــحــدث 
ــد في  ــواعـ ــقـ الـ كــتــيــبــات  أو  ــمــصــرفــيــة  ال
من  كــانــت  “البحرين  أن  وذكـــر  البحرين، 
أوائــل الــدول في العالم التي عملت على 
عن  التقليدية  المصرفية  البيئة  فــصــل 
اإلسالمية  للصيرفة  التشريعية  البيئة 
)وأنت من األشخاص الذين كان لهم دور 
بعض  نجد  لــذلــك  البيئة(  هــذه  فــي  كبير 
الخليجية  ــوال  األمــ ورؤوس  الــمــصــارف 
البحرين  فــي  مــوجــودة  القطاع  هــذا  فــي 
العوامل األخرى،  الدول األخــرى. ما  دون 
األول  اإلســالمــيــة  الصيرفة  رجــل  كــونــك 
في  تساهم  أن  يمكن  التي  البحرين،  في 
األمــوال في  استقطاب مزيد من رؤوس 

هذا القطاع؟
أبدعت  البحرين  إن  بالقول  يوسف  ورد   
في موضوع تطوير القوانين والتشريعات 
ــقــواعــد  ــودة، كــمــا أن كــتــيــبــات ال ــوجـ ــمـ الـ
مفتوحة، إذ إن هنالك قوانين تم دراستها 
والتحول  “الفنتك”  مثل  عليها  والموافقة 
ــرقــمــي، مــشــيــًدا بــجــهــود الــعــامــلــيــن في  ال
رأسهم  وعلى  المركزي  البحرين  مصرف 
رشيد  المركزي  البحرين  محافظ مصرف 
الـــدول  مــن  الكثير  أن  مــؤكــًدا  ــمــعــراج،  ال
ــيــة واإلســـالمـــيـــة تـــــزور الــبــحــريــن  ــعــرب ال
وكذلك  الــقــواعــد  كتيبات  على  لــالطــالع 
اكــتــســاب الــخــبــرة الــمــصــرفــيــة مــن خــالل 

البحرين  معهد  فــي  التدريبية  الــبــرامــج 
.)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية

 وتطرق خليفة إلى أن البحرين استقطبت 
رؤوس أموال كبيرة، ومن الجانب اآلخر 
المصرفية  الكفاءات  من  مخزوًنا  صدرت 
لرجوع  األوان  آن  أنــه  تــرى  هــل  للخارج، 
ــذه الـــطـــاقـــات بــخــبــرتــهــا والســتــقــطــاب  هــ
ورؤوس  العالمية  االستثمارات  من  مزيد 
الــمــال  رأس  مــا يسمى  األمــــوال وجـــذب 

البشري ونقل الخبرات للبحرين؟
ــأن الــبــحــريــنــيــيــن في  ــ وأجـــــاب يــوســف ب
الوسطى  اإلدارة  فــي  أكــثــرهــم  الـــخـــارج 
الـــذي تعتمد عليه  الــفــقــري  الــعــمــود  وهــي 
أي مؤسسة مالية، مشيًرا إلى أن الكوادر 
المصرفي  القطاع  في  العاملة  البحرينية 
في  بكثرة  الوسطى موجودة  اإلدارة  من 

الكويت واإلمارات خصوًصا في دبي.
 وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية 
البحرينية  الــكــوادر  أمــام  المجال  فتحت 
للعمل فيها وكذلك الكويت. ورأى أن من 
العاملة  البحرينية  الــكــوادر  تــرك  األفضل 
إلبراز  الخارج  في  المصرفي  القطاع  في 
المؤسسات  مــســاعــدة  وكــذلــك  الــبــحــريــن 
الخليجية، مضيًفا “بالنسبة لي فإن نجاح 
للبحرين،  نــجــاح  خليجية  مــؤســســة  أي 
وهذه المؤسسات يجب أن تبقى ونعطيها 
استقطاب  “بدل  مواصاًل  القوية”،  الدفعة 
الخليجية  المؤسسات  في  أجنبية  كــوادر 
األفضل استقطاب الكوادر البحرينية ألنه 
المنطقة  نفس  ومــن  اللغة  ذات  يتحدث 

ونفس البيئة والتركيبة السكانية”.
وذكـــر أنــه خــالل احــتــالل الــكــويــت سافر 
الـــكـــثـــيـــر مــــن األجـــــانـــــب، ولــــــوال وجــــود 
كانت  المؤسسات  هــذه  فــي  البحرينيين 
من  أفراد  فوجود  كبيرة،  كارثة  ستحدث 
داخل المنطقة يساعد على استقرار هذه 
المؤسسات خصوًصا في األزمات، مضيًفا 
البحرينية  الــكــوادر  تــرك هــذه  أن األفضل 
في الخارج مع تطوير الكوادر في السوق 
هو  ما  لتواكب  بالتطوير  والدفع  المحلية 

موجود.

يوسف: 90 % من الدول تبنت التجربة البحرينية للبنوك اإلسالمية
ــلــقــطــاع الــمــصــرفــي ــات ل ــع ــري ــش ــت ــن وال ــي ــوان ــق ــع ال ــ الــمــمــلــكــة أبـــدعـــت فـــي وض

ــو  وجـــــــــــــه عــــضــ
إدارة  مـــجـــلـــس 
ــارة  غــــرفــــة تــــجــ
رئــيــس جمعية  الــبــحــريــن  ــاعــة  وصــن
الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  البحرين 
ــائــب أحــمــد صــبــاح  ــن والــمــتــوســطــة ال
الرئيس  إلى  وتقديره  شكره  السلوم، 
“تمكين”  العمل  لــصــنــدوق  التنفيذي 
حسين محمد رجب، على دعمه الدائم 
لتنمية  البحرين  لجمعية  والمستمر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضـــــاف أن “تــمــكــيــن” يــعــد شــريــكــا 
ـــ “مــؤتــمــر حاضنات  ل وداعــمــا رئــيــســا 
ــال الــخــلــيــجــي”،  ــ ــم ــات األعــ ــرعـ ــسـ ومـ
ــذي ســيــقــام يـــوم االثــنــيــن الــمــوافــق  الـ
من  كريمة  برعاية   2021 أكتوبر   18
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر 
جمعية  وبــتــنــظــيــم  الـــزيـــانـــي،  زايـــــد 
الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  البحرين 

والمتوسطة.
ــاون الـــدائـــم  ــعـ ــتـ ــالـ ــوم بـ ــلـ ــسـ ونــــــوه الـ
ودعمه  “تمكين”  قبل  مــن  والمستمر 

لتنمية  الــبــحــريــن  جمعية  لــفــعــالــيــات 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات 
استمرارية  إلــى  الــهــادفــة  وبــرامــجــهــا 
واستدامة األعمال واالرتقاء بمستوى 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات 
“تمكين”  أن  مضيفا  وإقليميا،  محليا 
مستمر في مد أيادي العون لكل رائد 
عمل جاد صاحب فكرة مبتكرة وهمة 

عالية.
وشدد على الدور الكبير والمهم الذي 
“تمكين” في  العمل  به صندوق  يقوم 

البحرينيين  ــدرات  ــ قـ وتــنــمــيــة  دعـــم 
وتأهيلهم لخوض سوق العمل بتمكن 
“تمكين”  أن  إلــى  مشيرا  واحترافية، 
الرئيسين  الــمــســاهــمــيــن  ــد  أحـ يعتبر 
ومسرعات  بحاضنات  االرتــقــاء  فــي 
األعمال، ما ينعكس إيجابا على تعزيز 

االقتصاد الوطني.
وأوضح السلوم أن “مؤتمر حاضنات 
ومسرعات األعمال الخليجي” يعد من 
الجمعية  نظمتها  التي  الفعاليات  أبرز 
الــســنــوات األخــيــرة، الفتا  على مـــدار 

المؤتمر  من  السابقة  النسخة  أن  إلى 
الــدول  من  إيجابية  مشاركة  شهدت 
وفد  واستضافة  الشقيقة  الخليجية 
كضيف  العربية  مصر  جمهورية  مــن 
النسخة من  تــلــك  ــرف، ونــتــج عــن  شـ
المؤتمر مناقشات مثمرة وورش عمل 
عن  أسفرت  مميزة،  وبرنامج  عديدة 
والتوصيات  المرئيات  من  مجموعة 

المفيدة واإليجابية.
المؤتمر  يــشــهــد  أن  الــســلــوم  وتــوقــع 
مشاركة  الرابعة  نسخته  في  المقبل 

أكثر وتفاعال أكبر بعد أن تقرر توسيع 
ــرة الــحــضــور لــلــمــؤتــمــر حــضــوريــا  ــ دائـ
للمشاركين  سيتيح  مــا  وافــتــراضــيــا، 
طرح  في  والمشاركة  االختيار  حرية 
ــتــي تــهــم ملف  األفـــكـــار والــمــحــاور ال

الحاضنات ومسرعات األعمال.

السلوم: دور كبير لـ “تمكين” في تنمية قدرات رواد األعمال

“هاربر هايتس” التابع لـ “جي إف إتش العقارية”... أفضل مشروع سكني شاهق االرتفاع
نـــال اللقب ضمـــن جوائز العقارات اإلفريقيـــة والعربية 2021 - 2022

ــر  ــ ــ ــارب ــ ــد هــ ــ ــصــ ــ حــ
هايتس، المشروع 
المتميز  الــعــقــاري 
التابع لشركة جي إف إتش العقارية، لقب 
أفــضــل مــشــروع سكني شــاهــق االرتــفــاع 
ضمن جوائز العقارات اإلفريقية والعربية 
هــايــتــس،  هــاربــر  ويــعــد   .2022  -  2021
ويزين   2021 العام  في  إنجازه  تم  الــذي 
البحرينية  للعاصمة  المائية  الواجهة  أفق 
ــدث مــجــمــع ســكــنــي وطــبــي  ــمــنــامــة، أحــ ال
متعدد االستخدامات في مملكة البحرين 
والضيافة  الــتــجــزئــة  أنــشــطــة  بــيــن  يجمع 
التي  الــثــالثــة  ــراج  ــ األب وتمتد  والــتــرفــيــه. 
ــــر هـــايـــتـــس عـــلـــى مــســاحــة  ــارب تــشــكــل هــ
مرفأ  قلب  فــي  وتقع  مربع  متر   35.900
مشيدة  منطقة  وتضم  المالي،  البحرين 

بمساحة تزيد عن 250 ألف متر مربع. 
التابعة  هايتس  هــاربــر  مــشــروع  ويــنــدرج 

ــعــقــاريــة ضمن  ال لــشــركــة جـــي إف إتـــش 
محفظة  إلنــشــاء  القائمة  إستراتيجيتها 
الدولية  الــعــقــاريــة  األصـــول  مــن  متنوعة 
الـــجـــودة، مــنــهــا عــمــلــيــات تطوير  عــالــيــة 
لــعــقــارات مــتــمــيــزة فـــي مناطق  جـــديـــدة 

جغرافية إستراتيجية. 
جي  لشركة  التسويق  قسم  رئيس  وقــال 
“هاربر  خلفان  أحمد  العقارية  إتــش  إف 
ونحن  العقارية،  محفظتنا  درة  هايتس 
فخورون للغاية باللقب الذي ناله من أحد 
برامج الجوائز المرموقة والمعروفة على 
المنطقة. تتمتع وجهتنا السكنية  مستوى 
ــيــســة بـــإمـــكـــانـــات ضــخــمــة وتــعــكــس  ــرئ ال
في  العقارية  إتش  إف  جي  إستراتيجية 
القطاع العقاري. فضلت مجموعتنا القيام 
باستثمارات مرنة في أصول ُيتوقع لها أن 

تشهد نمًوا كبيًرا”.
وأضـــاف “تــعــد أبـــراج هــاربــر هايتس من 

ــبــالد، وتــمــثــل وجهة  بــيــن األطــــول فــي ال
التمتع  في  يرغب  لمن  المستوى  عالمية 
بــأســلــوب حــيــاة حــضــري فــاخــر. وبــرغــم 
الــمــشــروع  يــشــهــد   ،19 جــائــحــة كــوفــيــد 
السكني المتميز إقبااًل ملحوًظا ومستمًرا 
في ظل بيع جزء كبير من الوحدات، وهو 
معلًما  تكون  ولن  بحق،  معمارية  أيقونة 
وحسب،  العربية  للمنطقة  بـــارًزا  عقارًيا 
بــل ومــوطــنــا طــويــل األجـــل لــلــمــئــات من 

المواطنين والمغتربين”.

في  المستقلة  التحكيم  لجنة  وتــتــكــون 
من  والعربية  اإلفريقية  العقارات  جوائز 
80 خبيًرا بالقطاع يركزون على التصميم 
واالبــتــكــار واألصــالــة  والــجــودة  والخدمة 
ــكـــرم هــذه  ــتــــدامــــة، وتـ وااللــــتــــزام واالســ
في  العقارية  المشاريع  أفــضــل  الــجــوائــز 

المنطقة ضمن 45 فئة.
كيثنس  الــلــورد  التحكيم  لجنة  ــرأس  ويـ
والـــلـــورد بــســت والـــلـــورد ويــفــرلــي، وهما 
برلمان  اللوردات في  أعضاء مجلس  من 
الــفــائــزون  وســيــدخــل  المتحدة.  المملكة 

تــلــقــائــًيــا ضمن  منطقة  كــل  فــي  ــل  ــ األوائـ
تتوج  التي  اإلجمالية  الــدولــيــة  الــجــوائــز 
ويشهد  ــعــام.  ال نهاية  فــي  جــوائــز  بحفل 
الــثــامــن  عـــامـــه  اآلن  الـــجـــوائـــز  بـــرنـــامـــج 

والعشرين.
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أحمد السلوم

األيقونة المعمارية 
“هاربر هايتس” أحدث 
مجمع سكني وطبي 

متعدد االستخدامات

جانب من اللقاء في برنامج ”30 دقيقة”
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تلقـــت وحـــدة حمايـــة المســـتهلك فـــي مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي مـــا مجموعه 76 شـــكوى ضد 
بنوك وشـــركات تأمين عاملة فـــي المملكة، وذلك 
انطالقـــا من دور المصرف في حماية المســـتهلكين ومراقبة 

عمل القطاع المالي في البالد.
وبحســـب تقريـــر وحـــدة حمايـــة المســـتهلك، اســـتقبلت في 
يوليو الماضي 15 شـــكوى، وفي أغســـطس 31 شكوى، وفي 
ســـبتمبر 30 شـــكوى. ورفعت الشـــكاوى مـــن الزبائن ضد 31 
بنكا وشـــركة تأمين. وتصدرت الشـــكاوى المتعلقة بالقروض 

المرتبـــة األولـــى مـــن الشـــكاوى التي تـــرد إلى وحـــدة حماية 
المســـتهلك بالمصرف المركزي، بواقع 20 شكوى خالل الربع 
الثالث، في حين شـــكلت شكاوى المبالغ المتنازع عليها نحو 
15 شـــكوى، وموضوع تأخر اإلجراءات 10 شكاوى، ورفض 
المطالبـــات التـــي تتعلـــق بشـــركات التأميـــن بعدد 5 شـــكاوى 
وبنفس العدد لموضوع بطاقات االئتمان و3 شكاوى بالنسبة 
إلعـــادة جدولة القـــروض، والموضوعات األخـــرى بلغ عددها 
18 شـــكوى. وأكد تقرير وحدة حماية المســـتهلك حل جميع 
القضايا الواردة إلى المصرف المركزي خالل الربع الثالث من 

العام الجاري.

طرحـــت حلبة البحريـــن الدولية مناقصة 
تأجيـــر مركبـــات فاخـــرة ألحـــداث اختبار 
لســـباق الفورمـــوال ون - جائـــزة البحريـــن 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج )F1( والســـباق 

.2022
وترغب الحلبة في تعيين مقاول مناقصة 
لتأجير المركبات الفاخرة ألحداث اختبار 
F1 والســـباق 2022. وســـيكون التعييـــن 
عـــن طريـــق مناقصـــة عامـــة. وأوضحـــت 
الحلبـــة أن المتطلبـــات المحددة موضحة 

فـــي وثيقـــة مواصفـــات العطـــاء المرفقة، 
والتـــي تعـــد جزًءا مـــن وثائـــق المناقصة. 
ومـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتالم مظاريـــف 
العطاءات المقدمة من الشـــركات الراغبة 
حتـــى تاريـــخ 7 نوفمبـــر المقبـــل، على أن 

يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.

ـــة تتصـــدر القائمـــة الشـــكاوى المتعلقـــة بالقـــروض المصرفي

اســتالم مظاريــف العطــاءات حتــى 7 نوفمبــر المقبل

“المركزي” يتلقى 76 شكوى ضد بنوك وشركات تأمين

تأجير مركبات فاخرة ألحداث سباق فورموال 1

علي الفردان

أمل الحامد

الثانيـــة خليجيـــا  المرتبـــة  البحريـــن  مملكـــة  احتلـــت 
والخامســـة عربيـــا من حيـــث رخص ســـعر البنزين من 
أصـــل 16 دولـــة عربيـــة شـــملها مؤشـــر أســـعار البنزين 
الصـــادر عن “جلوبال بترول برايســـس”، فيما حصدت 

المركز 13 عالميا في رخص سعر المحروقات.
ويبلـــغ ســـعر لتـــر البنزيـــن فـــي البحريـــن 0.53 ســـنت 
أميركي، أي ما يعادل 200 فلس بحريني، مقابل 0.34 
ســـنت أميركي للتـــر البنزين في الكويت، 0.56 ســـنت 
أميركـــي فـــي قطـــر، 0.62 ســـنت أميركي فـــي كل من 
سلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية، 0.67 سنت 

أميركي في اإلمارات العربية المتحدة.
وبحســـب المؤشـــر، تمتلك ســـوريا أرخـــص بنزين في 
الوطن العربي بســـعر 0.23 سنت أميركي للتر الواحد، 
وجـــاءت الجزائر في المركز الثاني عربيا بســـعر 0.33 
ســـنت أميركي، وأتت الكويت ثالثا بســـعر 0.34 سنت 
أميركي للتر، فالعراق رابًعا بســـعر 0.51 سنت أميركي 
للتـــر. أمـــا اليمـــن، فقد كانت أغلـــى دولة عربية بســـعر 
البنزيـــن بـ 1.69 دوالر للتر الواحد، تليها األردن كثاني 

أعلى ســـعر للبنزين بــــ 1.49 دوالر، ومن ثم تأتي لبنان 
ثالثـــا بســـعر بنزيـــن 1.29 دوالر للتر الواحـــد. أما على 
المســـتوى العالمي، فقد تصـــّدرت فنزويال قائمة العالم 

كأرخـــص دولة بســـعر البنزيـــن بـ 0.04 ســـنت أميركي 
فقـــط، أمـــا هونـــغ كونغ فكانـــت األغلـــى عالميا بســـعر 

بنزين 2.56 دوالر للتر.

محمد الجيوسي

ــت ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــا بـــــعـــــد الـ ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــل ــ الـــــثـــــانـــــيـــــة خ
البحرين خامس أرخص بنزين في الوطن العربي

هبة محسن

رئيس الغرفة لـ “^”: منصة المقترحات 
ستشمل جميع القطاعات االقتصادية

قـــــــــــــــال 
ــس  ــيــ ــ رئ
مــجــلــس 
وصـــنـــاعـــة  تــــجــــارة  غــــرفــــة  إدارة 
“منصة  إن  ــاس  نـ ســمــيــر  الــبــحــريــن 
يوم  قبل  عنها  أعلن  التي  األفــكــار” 
بخصوص مبادرات مجتمع األعمال 
لجاللة  السامي  للخطاب  استجابة 
القطاعات  جميع  ستشمل  الــمــلــك، 

االقتصادية من دون استثناء.
وأكـــد نـــاس أمـــس في معـــرض رده 
علـــى ســـؤال لـ “البـــالد” أن االجتماع 
إلـــى  يهـــدف  إليـــه  ســـيدعى  الـــذي 
االســـتماع إلـــى آراء رجـــال األعمال 
وأفكارهم، إذ سيتم دراسة وتحليل 
هذه األفـــكار واختيار األفـــكار التي 

ترتقي ألن ترفع للجهات المعنية.
وكان رئيس غرفـــة تجارة وصناعة 
البحريـــن قـــد كشـــف عـــن الترتيـــب 
الجتماع عاجل بين أعضاء مجلس 

إدارة الغرفـــة والمجلس التشـــاوري 
الـــذي يضم كبار رجـــال األعمال في 
المملكـــة، إلى جانب رؤســـاء اللجان 
القطاعيـــة بالغرفـــة، لتلقـــي األفـــكار 
النوعيـــة  والمبـــادرات  االبتكاريـــة 
لمجتمـــع األعمال البحرينـــي، وذلك 
إنفاذا لما ورد في الخطاب الســـامي 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
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توقـــع أصحـــاب مطاعـــم ومراكـــز ضيافة 
ارتفـــاع أســـعار اللحـــوم بنســـبة 30 %، ما 
يؤدي إلى زيادة في أســـعار قوائم الطعام 
إلى 40 %، مشـــيرين إلـــى أن اللحوم هي 
للبحرينيين.وأثنـــاء  المفضلـــة  الوجبـــة 
حديثهـــم مـــع “البـــالد االقتصـــادي”، أكـــد 
أصحـــاب المطاعـــم أن الزيـــادة لـــن تكون 
فـــي مصلحـــة المواطن والتاجـــر على حد 
ســـواء، مناشـــدين الحكومـــة بحث حلول 
بديلة لمواجهة تداعيات ارتفاع األسعار. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، صـــرح رجـــل األعمال 
وصاحب أحد المطاعم صادق التوبالني، 
متحدًثـــا نيابـــة عـــن مجموعة كبيـــرة من 
أصحاب المطاعم “نتوقع زيادة في أسعار 
المطاعم بنســـبة 40 % حال زيادة أسعار 
اللحـــوم إلى 30 %.. واللحوم هي الوجبة 

ورفـــع  للمواطـــن،  والمفضلـــة  األساســـية 
أســـعار الوجبات بالمطاعم أمر اضطراري 
مع زيادة أسعار اللحوم، لكنه يترك العديد 

من اآلثار السلبية على الفرد والعائلة”.
تقبـــل  صعوبـــة  إلـــى  التوبالنـــي  ويشـــير 
الوضـــع بالنســـبة للمواطـــن والتاجـــر على 
حـــد ســـواء، فكالهمـــا يعانـــي مـــن ارتفاع 
يحصـــل  أن  يريـــد  فالمواطـــن  األســـعار، 
على وجبته األساســـية من دون خلل في 
ميزانية أسرته، وكذلك التاجر أو صاحب 
المطعـــم يرغـــب في هامش ربـــح، إضافة 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار ســـلع أخـــرى والتـــي 
تجعـــل من تحقيق أقل هامش ربح شـــبه 

مستحيل.
ويقـــول التوبالنـــي “يتوقـــع العديـــد مـــن 
أصحـــاب المطاعـــم أن يواجهوا انخفاضا 
فـــي المبيعـــات بســـبب ارتفـــاع األســـعار، 
لذلك يقترح بالقـــول “لمواجهة ذلك لدينا 

حلول بديلة تعود بالفائدة على المواطن 
والحكومة، مثل أن توفر الحكومة أراٍض 
مقابل إيجارات تدفع من قبل مستثمرين 
أو  الســـعودية  مـــن  أغنـــام  واســـتيراد 
أذربيجـــان، وتشـــغيل أيٍد عاملـــة وطنية 
في هذه المشـــروعات التي ستساهم في 

إنشاء العديد من السجالت”.
وعـــن رأي بيـــت التجـــار في هذا الشـــأن، 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أشـــار 
البحريـــن ســـمير نـــاس إلـــى أهميـــة دور 
المنافســـة بين التجار للحد من اســـتغالل 
زيادة األســـعار، ودور “الغرفة” يتمثل في 
تشـــجيع التجـــار علـــى ذلك للقضـــاء على 
احتـــكار الســـلع الغذائيـــة، مشـــيرا إلى أن 
الرقابة على األسعار من اختصاص وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضـــاف “الزيـــادة فـــي األســـعار عالميـــة 
أســـعار  ارتفـــاع  هـــو  الرئيـــس  والســـبب 

حاويـــات الشـــحن، إذ بلـــغ ســـعر الحاوية 
أكثـــر مـــن 8000 دوالر، ونحـــن من جهتنا 
ال نملـــك حـــق القـــرار ولكـــن نتكاتـــف مـــع 
الجهـــات المعنيـــة فـــي المملكـــة لتقديـــم 
مقدمتنـــا  وفـــي  والنصائـــح،  التوصيـــات 
التجـــار مـــن أعضـــاء الغرفة الذيـــن كانوا 
ومـــا زالـــوا يـــؤدون دورهـــم ويتحملـــون 
شـــجاعة  بـــكل  الوطنيـــة  مســـؤولياتهم 
ومسؤولية ولم يتخلوا يوًما عن مهمتهم 

في مساندة الوطن في أصعب األوقات”.
مـــن جانبـــه، عـــزا رئيـــس لجنـــة األغذيـــة 
بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد 
األميـــن ارتفـــاع األســـعار إلـــى مـــا حـــدث 
من توقف في الشـــحن بســـبب نقص في 
الحاويـــات علـــى مســـتوى العالـــم، تبعـــه 
زيادة في أســـعار الشـــحنات بنســـبة 120 
% وانعكاســـه على السوق المحلية، وهو 
أمر طبيعي، إذ ســـتتأثر أســـعار ما يقارب 

60 ســـلعة غذائية لزيادة في أسعارها من 
10 إلى 20 %.

ونـــوه األمين إلى مشـــروع األمن الغذائي 
وســـعي الحكومة لتســـريع وتيـــرة العمل 
فـــي  المســـتمرة  الزيـــادة  لمواجهـــة  فيـــه 
أسعار المواد الغذائية، مؤكًدا أن البحرين 
لـــن تتأثر بنقص أي ســـلعة غذائيـــة، قائاًل 
“لدينا مخزون مـــن المواد الغذائية يكفي 

ألكثر من 6 أشهر”.

القرار سيكون حتميا مع زيادة تسعيرة اللحوم 30 %

أصحاب مطاعم: أسعار قوائم الطعام مرشحة لالرتفاع 40 %
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