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“^”  تضع قدمها بصحافة المستقبل

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

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   14 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.

الثابتـــة  البيئيـــة  الوقائـــع  كشـــفت 
علـــى أرض الواقـــع فـــي البحريـــن عن 
وجـــود خطـــر بيئـــي كبير له مـــا له من 
تحدياتـــه اآلنيـــة والمســـتقبلية التـــي 
تهـــّدد البحريـــن وطًنا وإنســـاًنا وبيئة، 
ويتمثـــل هـــذا الخطـــر البيئـــي الكبيـــر 
فـــي تمركـــز كميـــات هائلـــة مـــن غـــاز 
الميثان القابل لالشـــتعال أو بقائه في 
الطبقات الســـفلى الجوية وخلق حالة 
مـــن االختناق على مســـاحة جغرافية 
كبيـــرة  جغرافيـــة  لمنطقـــة  واســـعة 
المناطـــق  وبعـــض  بالســـكان  مأهولـــة 
الصناعيـــة األخـــرى المحاذيـــة لخليج 
توبلـــي كأنابيب النفـــط وخزاناتها في 
ســـترة، والســـفن الحربيـــة المحاذيـــة 

للخليج من الشمال.
هـــذه المشـــكلة المنســـية والمتجـــددة 
الخطـــورة  والشـــديدة  تبعاتهـــا  بـــكل 
الغـــاز  هـــذا  بـــأن  تتمثـــل  تحدياتهـــا 
المجاور للمســـاكن والمصانع وأنابيب 
واالنفجـــار  لالشـــتعال  قابـــل  النفـــط 
المواطنيـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وقتـــل 
المجـــاورة  األماكـــن  فـــي  والمقيميـــن 
لـــه والقريبـــة منـــه ال ســـمح هللا، كمـــا 
أنه يهـــّدد البيئة البحريـــة والبرية من 
حيـــث كونه مرتًعـــا النبعاثـــات غازية 

تشـــّكل أمراًضـــا مختلفـــة لهـــا تأثيرها 
على الصحة العامة والبيئة.

واختبـــاًرا  مســـًحا  أجـــرت  “البـــالد”   
بإشراف بعض الكيميائيين المختصين 
فـــي مجـــال معالجـــة مشـــكالت البيئة 
علـــى تربـــة ميـــاه خليـــج توبلـــي فـــي 
مواقـــع مختلفة، وأفـــرزت االختبارات 

عـــن نتائج مفادها وجود غـــاز الميثان 
بكثافـــة على رقعة مســـاحات واســـعة 
ضمنهـــا  ومـــن  توبلـــي،  خليـــج  فـــي 
النفـــط  ألنابيـــب  المحاذيـــة  المنطقـــة 
التـــي تمر مـــن قريـــة المعاميـــر لتغذي 
خزانات الوقود في ســـترة. وشاطرت 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 

فيمـــا  “البـــالد”  العمرانـــي  والتخطيـــط 
توصلـــت إليـــه من نتائج عملية بشـــأن 
التلـــوث وبّينت أن دراســـتها قالت “إن 
من أبرز الســـلبيات كيفيـــة التعامل مع 
هذه المخلفات مع وجود غازات ضارة 
قد تؤدي لنتائج خطيرة على اإلنســـان 

في هذه المنطقة”.

خليــج توبلــي...الخطر المتجدد
“^” تجري اختبارا وتكشف وجود الميثان قرب أنابيب النفط

“البالد” أجرت مسحا واختبارا بإشراف كيميائيين مختصين

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، تعميـــم بشـــأن عطلـــة 
الشـــريف  النبـــوي  المولـــد  ذكـــرى 
للعـــام 1443هـ. وجاء في التعميم 

أنه بمناســـبة ذكـــرى المولد النبوي 
الشـــريف، ُتعطـــل وزارات المملكة 
وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم 
االثنين الثاني عشر من شهر ربيع 
األول 1443هـ الموافق 18 أكتوبر 

2021م.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( أنـــه بنـــاًء علـــى العـــرض وأخـــذ 
فقـــد  التنســـيقية،  اللجنـــة  موافقـــة 
تحديـــث  اليـــوم  مـــن  بـــدًءا  تقـــرر 
للحـــاالت  المخالطيـــن  بروتوكـــول 
القائمـــة، وذلك بخفـــض مدة الحجر 
الصحـــي االحترازي إلـــى 7 أيام من 
تاريـــخ المخالطـــة للمخالطيـــن مـــن 
غيـــر حاملي الشـــعار باللون األخضر 
فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” مـــع 

إلزامية إجـــراء الفحـــص المختبري 
)PCR( في اليومين األول والســـابع 

من تاريخ المخالطة. 
كمـــا تضمـــن البروتوكـــول المحـــدث 
بالنســـبة للمخالطين مـــن المتطعمين 
والمتعافيـــن حاملـــي الشـــعار باللون 
االكتفـــاء  التطبيـــق،  فـــي  األخضـــر 
بإلزاميـــة إجراء الفحـــص المختبري 
)PCR( فـــي اليومين األول والســـابع 
إلغـــاء  مـــع  المخالطـــة،  تاريـــخ  مـــن 

الحجر الصحي االحترازي لهم.

االثنين عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

ال حجر للمخالطين حاملي “الشعار األخضر”

المنامة - بنا

المنامة - بنا

)04(و)٠٥(و)٠٦(
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المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت قيادة خفر السواحل أن مركز العمليات البحرية تلقى “فاكس” من اإلدارة 
العامـــة ألمن الســـواحل والحدود بدولة قطـــر، بتاريخ 14 أكتوبـــر 2021، مفاده 
توقيـــف قارب بحريني بدعوى دخوله المياه اإلقليميـــة القطرية، والقبض على 
شـــخصين يحمالن جنســـية آســـيوية كانا على متنه، وتم إحالتهما إلى الجهات 
المختصـــة في دولة قطر. وأشـــارت قيادة خفر الســـواحل إلى أنهـــا تتابع اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن.

أمن السواحل القطري يقبض على آسيويين ويوقف 
قاربا بحرينيا بدعوى دخول المياه اإلقليمية
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علوي الموسوي

نصيف: “بابكو” 
تواصل تحقيق أفضل 

النتائج والمؤشرات
)08(

تحتفـــل أســـرة صحيفة “البـــالد” اليوم 
بمناسبة ذكرى صدورها، وهي مناسبة 
المجتمـــع الصحافـــي  يشـــاطرنا فيهـــا 
فـــي  والمتابعـــون  الصحيفـــة  وقـــراء 

الفضاء اإللكتروني الواسع.
هـــذه  فـــي  الفخـــر  علـــى  يبعـــث  ومـــا 
المناســـبة أن أســـرة الصحيفـــة قـــررت 
أن يكون لهـــا موضع قدم في صحافة 
المســـتقبل مـــن خـــالل إطـــالق حزمة 
مجلـــس  قـــرره  مـــا  لتنفيـــذ  مبـــادرات 
تهـــدف  عشـــرية  خطـــة  مـــن  اإلدارة 
لتطوير المحتوى الورقي واالســـتثمار 
بشـــكل أكبر في الصحافة اإللكترونية 

وأدواتها الرقمية.
إن دور الصحافـــة اليـــوم تجـــاوز نقـــل 
الخبر بمهنيـــة وموضوعية، فأصبحت 
والتأثيـــر  الحـــدث  بصناعـــة  مطالبـــة 
مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن الخدمات 
التواصـــل  ومنصـــات  اإللكترونيـــة 
االجتماعـــي التابعة لها، والتي تســـهم 
الرســـالة  توصيـــل  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
محتـــوى  عبـــر  للصحافـــة  التنويريـــة 

هادف ورصين وجاذب.
وفـــي الطريق إلـــى 15 أكتوبـــر 2021، 
أطلقت “البالد” مجموعة من المبادرات 
في مجال تعزيـــز التفاعل مع الجهات 
المعنيـــة والقراء، ومن أبرزها تركيزها 
االهتمـــام علـــى المجتمـــع االقتصادي؛ 
باعتبـــار رجال األعمال والمســـتثمرين 
النمـــو  مســـيرة  فـــي  أســـاس  رافـــد 
االقتصـــادي، فطـــّورت من عمل قســـم 
االقتصـــاد وأصـــدرت ملحقـــا يوميا ال 
يقل عدد صفحاته عن 4 يتناول جميع 
بالمتابعـــة  االقتصاديـــة  الموضوعـــات 
ودشـــنت  والتحليـــل،  والتمحيـــص 
مجموعـــة برامـــج عبر منصـــة “زووم” 
و “إنســـتغرام” مثل برنامـــج “البحرين 
فـــي أرقام” الذي يعتبر البرنامج األول 
من نوعـــه لمتابعة ورصد أداء بورصة 
البحريـــن، وبرنامـــج “مجتمـــع البـــالد” 
الذي يحمـــل رســـالة اجتماعية هادفة 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم نـــدوة اقتصادية 
أسبوعية عبر االتصال المرئي تتناول 
قضايا اقتصادية تهم الشارع التجاري 

والصناعي.
وما يميز “البالد” أنها تدار بفريق عمل 
شـــاب، وهم أنفســـهم يقدحون ذهنهم 
ويبدعـــون ويلهمـــون غيرهـــم، وهو ما 
حفز طلبـــة الجامعـــات لتقديم طلبات 
لـــدى الصحيفـــة مـــن أجـــل  التدريـــب 
مزيـــد مـــن االحتـــكاك بتجربـــة “البالد” 
المتطورة كل يوم. وتأكيدا لمسؤولية 
الصحيفة تجاه صقل مواهب الشباب 
أطلقـــت  فقـــد  اإلعالميـــة  وقدراتهـــم 
برنامجا للزمالة المهنية، موجها للطلبة 
المتميزيـــن بالجامعـــات، إذ يتيـــح لهم 
فرصة التواصل الميداني ويجعل من 
الطالـــب باحثا فـــي صناعـــة المحتوى 
الصحافي بكل جدارة ومؤهال للتفكير 
خارج الصندوق بما يفيده في مسيرة 

عمله المهني في مقبل األيام.
ال ســـقف لطموحـــات “البـــالد”، وما زلنا 
ســـاعة  كل  ونفتـــش  يوميـــا  نجتمـــع 
عمـــا يجعـــل الصحيفة أكثـــر تميزا في 
رسالتها المهنية وأكثر قربا من القارئ.

كلمة “^”



المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
إحـــدى  أمـــس،  خليفـــة،  آل  أحمـــد 
وحـــدات قوة دفـــاع البحرين، ضمن 
متابعتـــه الميدانيـــة المســـتمرة لـــكل 
األســـلحة والوحـــدات للوقوف على 
أهـــم إنجـــازات التطويـــر والتحديث 
فيها، واستمع المشير إلى إيجاز عن 
مراحل ســـير العمل وما وصلت إليه 

برامج التدريب في تلك الوحدة.
خطـــط  أن  العـــام  القائـــد  وأوضـــح 
القتاليـــة  بالجهوزيـــة  االرتقـــاء 
واإلداريـــة وتطويـــر برامـــج اإلعداد 
والتدريب بمختلف أسلحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين تســـير بخطوات 

ا على أرقى  مدروســـة ومرتكزة دائًمَ
النظريـــات العســـكرية وتعتمـــد على 
توفيـــر أحـــدث المنظومـــات القتالية 
بفضـــل  اإلداريـــة،  والتجهيـــزات 
والرعايـــة  الســـديدة  التوجيهـــات 
لـــدن عاهـــل  الســـامية الدائمـــة مـــن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مشيًدا بالدور 
رجـــال  بـــه  يقـــوم  الـــذي  المشـــرف 
قـــوة دفـــاع البحريـــن البواســـل فـــي 
الدفاع عن وطننـــا الغالي ومنجزاته 
ا لهم دوام التوفيق  التاريخية، متمنًيَ
المهمـــات  تنفيـــذ كل  فـــي  والســـداد 
والواجبـــات الموكلـــة إليهم بكل عزم 

وإخالص.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس بمقر وزارة الخارجية، 
الكونغـــرس  موظفـــي  مـــن  وفـــًدا 
األميركـــي، وذلـــك في إطـــار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة 
رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل  البحريـــن. 
وزيـــر الخارجيـــة بوفـــد الكونغـــرس 
األميركـــي، مشـــيًرا إلـــى أهمية مثل 
هذه اللقاءات لتبادل الرأي ووجهات 
النظـــر تجـــاه ســـبل تطويـــر عالقات 
الصداقة التاريخيـــة التي تربط بين 
البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق 
والتعـــاون المتبـــادل فـــي المجـــاالت 
مشـــيًدا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
بالـــدور الحيـــوي الـــذي تضطلـــع بـــه 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة نحو 
تعزيز األمن والسالم واالستقرار في 

المنطقة والعالم.
 وجـــرى خالل اللقـــاء، بحث الجهود 
التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجال تحقيـــق التنمية المســـتدامة، 
ودعـــم  اإلنســـان،  حقـــوق  وحمايـــة 
األمـــن  علـــى  المحافظـــة  جهـــود 
واالســـتقرار والســـالم فـــي المنطقة، 
وتعزيـــز قيـــم التســـامح والتعايـــش 
مـــن  عـــدد  واســـتعراض  الســـلمي، 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام 
رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر  المشـــترك. 
قطـــاع شـــؤون األميركيتيـــن بوزارة 
الخارجية السفير الشيخ عبدهللا بن 
علي بـــن خليفة آل خليفـــة، ورئيس 
قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
حســـن  أروى  الســـفير  الخارجيـــة 

السيد.

المشير: خطى مدروسة لخطط االرتقاء بالوحدات العسكرية

الزياني: دور حيوي ألميركا في تعزيز األمن واالستقرار
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جاللة الملك يتلقى شكر ملك 
تايلند ورئيَسي مولدوفا وكوريا

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلّقى 
شكر  برقيات  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
جوابية من رئيسة جمهورية مولدوفا مايا 
بمناسبة  التهنئة  برقية  على  ا  ردًّ ساندو، 
ــرى اســتــقــالل جــمــهــوريــة مــولــدوفــا،  ــ ذكـ
صاحب  تايلند  مملكة  ملك  مــن  وبــرقــيــة 
الونجكورن،  فاجير  ماها  الملك  الجاللة 
ا على برقية التهنئة بمناسبة عيد ميالد  ردًّ
جــاللــتــه، وُأخـــــرى مـــن رئــيــس جــمــهــوريــة 
جونغ  كيم  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 
بمناسبة  التهنئة  برقية  على  ا  ردًّ وون، 
كوريا  لجمهورية  الــوطــنــي  الــيــوم  ذكـــرى 

الديمقراطية الشعبية.

انضمام المملكة لالتفاقية اإلطارية 
إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

صـــدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم رقـــم 
)107( لســـنة 2021 بالموافقـــة على االنضمام 
إلـــى االتفاقيـــة اإلطاريـــة إلنشـــاء التحالـــف 

الدولي للطاقة الشمسية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُووفق على االنضمام إلى االتفاقية اإلطارية 
إلنشـــاء التحالـــف الدولـــي للطاقة الشمســـية 
المحـــررة فـــي مراكـــش بتاريـــخ 15 نوفمبـــر 

2016، والمعدلة في اجتماع الجمعية العامة 
األول للتحالـــف المنعقـــد بتاريـــخ 3 أكتوبـــر 
2018، والتـــي دخلـــت حيـــز النفـــاذ بتاريخ 8 

يناير 2021، والمرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الخارجيـــة والـــوزراء - كٌل فيمـــا 
يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرســـوم، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره من الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

برعايـــة كريمة من عاهل البالد صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، وبدعم كريم مـــن قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
رئيســـة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
المجلس االستشـــاري للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطـــاع الزراعي، يقام االفتتاح 
الدولـــي  البحريـــن  لمعـــرض  الرســـمي 
 ،2022 مـــارس   1 بتاريـــخ  للحدائـــق 
حيـــث ســـيكون مفتوحا للجمهـــور في 
الفترة من 2 إلى 5 مارس 2022، بمركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

من جانبها، أكدت األمين العام للمبادرة 
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة “أن 
معرض البحرين الدولي للحدائق الذي 

تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي يعود بعد انقطاع اســـتمر مدة 
عامين؛ نظرًا للظـــروف الصحية العامة 
إثـــر تفشـــي فيروس كورونـــا وما خلفه 
مـــن انعكاســـات، ليســـلط الضـــوء على 
مختلف التقنيات الزراعية التي تســـهم 
فـــي تنمية واســـتدامة القطاع الزراعي 
فـــي المملكـــة، واســـتعراض المنتجـــات 
والحلـــول واالبتـــكارات الزراعيـــة التي 
المحليـــة  الشـــركات  كبـــرى  تقدمهـــا 
هـــذا  فـــي  تشـــارك  التـــي  والخارجيـــة 

الحدث المهم”.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشارك 
هـــذا العـــام عـــدد كبيـــر مـــن العارضيـــن 
المهتميـــن  والخارجييـــن  المحلييـــن 
ومنتجاتهـــم  تصاميمهـــم  بعـــرض 
لتســـويق  وابتكاراتهـــم،  وتقنياتهـــم 
الزهـــور  مثـــل  المختلفـــة  المنتجـــات 

والشتالت واألدوات الزراعية واألصص 
وأثـــاث الحدائـــق، ومعـــدات اإلضـــاءة 
وكافة المنتجـــات والخدمات الزراعية 
التـــي يرغـــب العارضيـــن فـــي الترويج 
لهـــا، ناهيك عن احتـــواء المعرض على 
كل  تتضمـــن  أيضـــا  تثقيفيـــة  جوانـــب 
مـــن المؤسســـات الرســـمية والتعليمية 

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، لعرض 
برامـــج التوعية والتثقيـــف والخدمات 

التي تقدمها هذه الجهات”.
وأوضحت الشـــيخة مـــرام أن المعرض 
ســـوف يحمـــل شـــعار “المـــاء: تجديـــد 
الحيـــاة”، حيـــث ســـيتم التركيـــز علـــى 
أهميـــة المـــاء وكيفيـــة المحافظة عليه 
لضمـــان اســـتدامته. كمـــا ســـيتم عرض 
عدد من المواضيع المتعلقة بالمياه من 
ضمنها: إدارة اســـتهالك المياه، وعالقة 
المياه بالبيئـــة والطعام والطاقة، المياه 
الميـــاه  وجـــودة  المناخـــي،  والتغيـــر 
وصرفهـــا، واســـتدامة الميـــاه باإلضافة 
إلى االســـتخدام اآلمن للمياه المعالجة 
فـــي  الصحيحـــة  الترشـــيد  وطـــرق 
المنـــازل وفي مجال الزراعة والصناعة 
وتشجيع المســـتثمرين على االستثمار 

في خدمات المياه.

المنامة - بنا

محمد بن مبارك يشيد بجهود يعقوب محمد في النهوض بالوعي النقابي
اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة أمـــس رئيـــس 
المجلـــس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحرين يعقوب محمـــد، والنائب 
األول لرئيـــس االتحـــاد عبد هللا جناحي. 
الشـــيخ  ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة بيعقـــوب 
يوســـف محمد وعبـــد هللا جناحي، معرًبا 
ســـموه عـــن تهنئته بمناســـبة فـــوز رئيس 

المجلـــس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات 
عمـــال البحريـــن بعضوية مجلـــس إدارة 
منظمـــة العمـــل العربيـــة للـــدورة 2021 - 

2023، وتقديـــر ســـموه لجهـــود االتحـــاد 
فـــي النهـــوض بالوعـــي النقابـــي، وإثـــراء 
الســـاحة العمالية بالمبادرات التي تسهم 

في زيـــادة مســـتويات اإلنتاجيـــة وتعزز 
وتدعـــم  العمـــل  ســـوق  ونمـــو  اســـتقرار 
مســـيرة التنمية، متمنًيا ســـموه التوفيق 
لجميع القائمين على االتحاد. من جانبه، 
خالـــص  عـــن  وجناحـــي  محمـــد  أعـــرب 
شـــكرهما وتقديرهما لسمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفة علـــى اســـتقبالهما، 
مؤكديـــن حـــرص االتحـــاد الحـــر لنقابات 
عمـــال البحريـــن علـــى أن يكـــون داعًمـــا 
يتعلـــق  مـــا  كل  فـــي  الحكومـــة  لجهـــود 

بشؤون العمل والعمال.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

فتح آفاق أرحب للتعاون مع الجزائر على كل المستويات
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه 
بقصـــر القضيبيـــة امس ســـفير الجمهورية 
لـــدى  الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
مملكـــة البحريـــن قـــادري الســـايح، وذلـــك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.
ورحب ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل 
خليفة بالســـفير، معرًبا ســـموه عن تقديره 
لما يجمع بيـــن مملكة البحرين وجمهورية 

مـــن  الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
عالقـــات أخويـــة متميزة، وما تشـــهده من 
تقـــدم وتطـــور، وما تتســـم به من تنســـيق 

مشـــترك وحرص مســـتمر علـــى فتح آفاق 
أرحـــب للتعـــاون الثنائي بما يعـــزز مصالح 
شعبيهما الشقيقين على المستويات كافة، 

متمنًيا للســـفير كل التوفيق فيما سيســـند 
إليه من أعمال في خدمة بلده الشقيق.

مـــن جانبه، أعرب الســـفير قادري الســـايح 
عن خالص شـــكره وتقديره لســـمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة على اســـتقباله، 
وما لقيه من تعاون أثناء عمله مما أســـهم 
في أداء مهامه الدبلوماسية. حضر اللقاء 
القائم بأعمال سفير الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين 

بلقاسم بالل.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين

برعاية ملكية.. معرض الحدائق يعود لمحبيه في مارس

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطني الشيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أمـــس رئيـــس لجنة الشـــؤون 
المالية واالقتصادية بمجلس النواب 

النائب محمود البحراني.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ورحـــب 
الوطنـــي بالنائـــب محمـــود البحراني، 
منوًها بما وصل إليه مستوى التنسيق 
والتعـــاون المشـــترك بين الســـلطتين 
وحرصهمـــا  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
علـــى مضاعفـــة العمل للبنـــاء على ما 

تحقـــق من منجزات تصب في صالح 
أهميـــة  مؤكـــًدا  والمواطـــن،  الوطـــن 
مواصلة الجهود بين السلطتين لدعم 
مســـيرة التطـــور والنمـــاء فـــي مملكة 

البحرين على جميع الصعد.
وجرى أثناء اللقاء مناقشـــة عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي والمالـــي، 
واســـتعراض مســـار التعـــاون القائـــم 
بين وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

ومجلس النواب.

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  النـــواب 

البوعينين.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ورحـــب 
الوطنـــي بالنائـــب محمـــد البوعينيـــن، 
منوًهـــا بمـــا حققـــه التعـــاون المشـــترك 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 
من إنجازات تصـــب في صالح الوطن 

والمواطـــن في كافة المجاالت تحقيًقا 
ألهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
البـــالد،  ملـــك  آل خليفـــة  بـــن عيســـى 
مؤكـــًدا الحرص علـــى مواصلـــة تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم 
التطلعات واألهداف المنشودة. وجرى 
أثنـــاء اللقاء بحث التعـــاون القائم بين 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 
ومجلس النواب، واستعراض عدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفـــة ســـيدة األعمـــال خلـــود القطان، 
“االقتصـــاد  بعنـــوان  كتابهـــا  إلهدائـــه 

السلوكي بين المعرفة والتطبيق”.
ورحب الوزير بالقطان مهنًئا إياها على 
باســـتعراض  والمهتـــم  القيـــم  اإلصـــدار 
الجوانـــب المعرفيـــة والتطبيقيـــة بعلم 
بأهميـــة  منوًهـــا  الســـلوكي،  االقتصـــاد 
إثـــراء  فـــي  تســـهم  التـــي  المؤلفـــات 
المعرفـــة فـــي العلـــوم المختلفـــة ورفـــد 

المكتبـــة الوطنية، مؤكـــًدا أن مثل هذه 
المؤلفات تشـــكل مرجًعا مهًما للباحثين 
مجـــال  فـــي  والمهتميـــن  والدارســـين 
االقتصاد، مشـــيًدا بالجهـــد المبذول في 

إنجاز الكتاب.
القطـــان  خلـــود  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
عـــن  شـــكرها وتقديرهـــا لوزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني علـــى دعمه لجهود 
الماليـــة  وزارة  دور  مثمنـــًة  المؤلفيـــن، 
واالقتصـــاد الوطنـــي في الدفـــع بعجلة 

التنمية االقتصادية.

وزير المالية: مواصلة الجهود بين السلطتين لدعم مسيرة التطور

وزير المالية: تعزيز التعاون بين السلطتين

وزير “المالية” يتسلم كتاب “االقتصاد السلوكي”



قرعت “الشيف” فجر المنصوري جرس االنتهاء من عالج سرطان الثدي قبل شهر تقريًبا لتعلن عن استكمال مرحلة العالج 
التي اســتغرقت ما يقارب عاًما ونصف العام. كان قرع هذا الجرس أمنيتها بعد أن ســمعته في أول جلســة عالج كيمائي 

لها، إذ كان هذا الجرس يقرع في ذلك الوقت لإلعالن عن شفاء مريضة أخرى. 

 بعـــد أن ســـمعت هذا الجـــرس عاهدت 
نفسها بأنها هي األخرى ستقرعه لتعلن 
بأنهـــا هزمـــت الســـرطان، وبعـــد مـــرور 
مـــا يقارب عـــام ونصـــف العـــام وحيث 
لـــم تكـــن تلـــك المرحلـــة ســـهلة، لكنهـــا 
اســـتطاعت أن تتغّلب عليهـــا، وتمّكنت 
فجـــر فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي من 
قرع هـــذا الجرس ثالًثا في مستشـــفى 
الملك حمـــد الجامعي بمشـــاركة أطباء 
وممرضيـــن وممرضات وقفـــن بجانبها 

في أيام العالج.
 فجـــر المنصـــوري حملـــت رســـالة لـــكل 
مرضى السرطان اختصرتها في قولها: 
“أنا اســـتطعت التغلب على المرض، لذا 

فأنت قادر أيًضا على التغلب عليه”.
كلمات بســـيطة بعثتها لتنشر األمل 

ُشـــِخصوا  الذيـــن  المرضـــى  لـــدى 
حديًثـــا أو ممن ما زالـــوا يتلقون 
العالج، وذلك عبر سلسلة أكتوبر 
صحيفـــة  بثتـــه  الـــذي  الـــوردي 

منصتهـــا  عبـــر  “البـــالد” 

يـــوم الثالثاء )12 أكتوبر 2021(، والتي 
أدارهـــا الصحافي ســـعيد محمد، تزامًنا 
مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.
 فجـــر روت تفاصيل المراحـــل الصعبة 
خـــالل فتـــرة العـــالج والتي اســـتقبلتها 
ا عاليـــة، إذ قالـــت: “إن  بمعنويـــات جـــدًّ
المريض فـــي فترة العـــالج بحاجة إلى 
بأكثـــر شـــيء يعشـــقه ويحّبـــه  القيـــام 
لتكون نفســـيته إيجابية، وهذا ما قمت 
بـــه خـــالل رحلـــة العـــالج فبعـــد جلســـة 
الكيميائـــي بيومين كنت أبث )مباشـــر( 
عبـــر صفحتي فـــي اإلنســـتغرام، وذلك 

للقيام بما أعشـــقه وأحبـــه وهو الطبخ، 
كنت أحاول التغلب على األلم بالطبخ”.
الســـرطان  مـــع  “تجربتـــي  وأضافـــت 
وعشـــقي للطبـــخ دفعني لكتابـــة كتابي 
والـــذي يضـــم مجموعة مـــن الوصفات 
التـــي قـــد يســـتطعمها المريـــض خـــالل 
فتـــرة العـــالج، إذ إنه مـــن المعروف بأن 
العـــالج الكيميائـــي يؤثـــر علـــى حاســـة 

التذوق لدى المريض”.
 وذكرت “ربما تكون إصابتي بالسرطان 
ســـبًبا لنشـــر التوعيـــة بأهميـــة النظـــام 
الغذائـــي، لذا كان المـــرض فرصة لجمع 
الوصفـــات في كتاب وقـــد انتهيت منه 
وهـــو اآلن في مرحلة انتظـــار الموافقة 

على نشره وطباعته”. 
عادت فجـــر المنصـــوري بذاكرتها أثناء 
اللقاء إلى مايو 2020 وهو الشهر الذي 
تم تشـــخيصها بســـرطان الثدي لم يكن 
التاريـــخ  إن  إذ  عليهـــا،  الخبـــر صاعًقـــا 
العائلـــي مّهـــد لهـــا الطريـــق فـــي تلقـــي 

الصدمة.
ومضت قائلة “تربطني عالقة شخصية 
وثيقة مع الدكتورة ســـهير الســـعد، وما 
تغّيـــرت  حتـــى  النتيجـــة  اســـتلمت  إن 
ألوانها، في ذلـــك الوقت لم يكن همي 
معرفة ما إذا كانت النتيجة سلبية 
أو إيجابية فاألهم حجم انتشـــار 

المرض”.
الخبـــر  يكـــن  “لـــم  وتابعـــت 
صاعًقا على نفســـي بسبب 
لكـــن  العائلـــي،  التاريـــخ 
فـــي  كان  الخـــوف 
كيفية نقـــل الخبر إلى 
األهـــل فكنت أخشـــى 
علـــى مشـــاعرهم فـــي 
لكـــون  الوقـــت  ذلـــك 

أن والدتـــي قـــد توفيـــت حديًثـــا بنفس 
المـــرض، لذا ظللت صامتة ألســـابيع، إال 
أن مرحلة العالج كانت ستبدأ بجلسات 
كمـــا  باالســـتئصال  وليـــس  الكيميائـــي 

توقعت لذا أجبرت على إخبارهم”.
 اختارت فجر وضع منشور على حسابها 
الشـــخصي قائلة: “هذه المرة الســـرطان 
اختـــار الشـــخص الخطـــأ، اختارنـــي أنـــا 
أقوى إنســـان “قلب األسد”، لتعلن بذلك 

عن إصابتها بسرطان الثدي.
كانـــت فجر المنصـــوري باًبا مـــن أبواب 
فلـــم  الســـرطان،  مرضـــى  لـــدى  األمـــل 
توقفها جلسات الكيميائي عن ممارسة 
الطبـــخ، حتى إنها قامـــت بالدخول في 
بث مباشـــر أثناء تلقيها العالج، مشيرة 
إلى أن المريض بعد تشـــخصيه يحاول 
معرفـــة ماذا يدور داخل هذه الجلســـة، 
مبينـــة أنهـــا قامـــت بالدخـــول فـــي بـــث 
مباشر أثناء الجلسة لتؤكد للمرضى أن 
الجلســـة غير مؤلمة كما يتوّقع البعض، 
فهي جلســـة عادية يتخللها أخذ العالج 
الكيميائي بينما يكون المريض مستلقًيا 

يتناول طعامه ويشاهد التلفاز.
وأردفـــت “أثنـــاء الجلســـة ليـــس هنـــاك 
مـــا يؤلم أو يحـــرق كما يعتقـــد البعض، 

فالعالج عبارة عن دواء يمر في جســـد 
المريـــض، لـــن يحـــدث شـــيء فـــي تلك 
اللحظات، قد تشعر بالتعب بعد يوم أو 
يومين من الجلسة ولكن خالل الجلسة 

لن يكون هناك الكثير”.
 وأكدت أن اإلنسان يستطيع أن يتحّمل 
هذا التعب، كما أنه يســـتطيع أن يتغلب 
على هذا المرض، موضحة أن اإلنســـان 
بطبيعته يخشـــى من المجهول ومرض 
السرطان قد يكون مجهواًل لدى البعض 

لعدم توافر المعلومات بشأنه.
وفي هـــذا الســـياق، شـــّددت فجر على 
أهميـــة التثقيف ونشـــر التوعية بشـــأن 
المعلومـــات  توافـــر  إن  إذ  الســـرطان، 
الكافيـــة عـــن المـــرض ســـيكون كفيـــاًل 
بالقضاء على الخوف من المجهول في 

التعامل مع هذا المرض.
الـــدوري  الفحـــص  أهميـــة  وأكـــدت   
موضحـــة  والنســـاء،  للرجـــال  للثـــدي 
أنها اســـتطاعت اكتشـــاف الـــورم أثناء 

الفحص الدوري.
ا  كمـــا قالت: “الفحص الـــدوري مهم جدًّ
ولقد علمـــت بأهمية ذلـــك عندما بلغت 
مـــن العمـــر 14 عاًما أثنـــاء وجودي في 
مركز الهالل البحريني، وأتمنى تثقيف 

طلبـــة المـــدارس عـــن أهميـــة الفحـــص 
فانتشـــار  والرجـــال  للنســـاء  الـــدوري 
المعلومات الكافية ســـيبدد الخوف من 

المجهول”.
 وأوصـــت الجميـــع باالهتمام بأســـلوب 
حياتهـــم والتدقيـــق فيـــه، وذلـــك عبـــر 
ممارســـة  مـــع  متـــوازن  غذائـــي  نظـــام 
الرياضة واالبتعاد عن التوتر، مع القيام 
بالفحص الدوري كمـــا يوصي األطباء، 
بالفحـــص  االلتـــزام  أن  إلـــى  مشـــيرة 
سيقضي على شبح الرعب من المرض 
والـــذي قـــد يعاني منه العديد، مشـــيدًة 
باألطباء فـــي مملكة البحريـــن، مؤكدة 
أنهـــم يقومـــون بالمســـتحيل مـــن أجـــل 
أن  مردفـــة  المرضـــى،  وعـــالج  دعـــم 
المجتمـــع البحرينـــي بجميـــع مكوناتـــه 
يقدمون الدعم بجميع أشكاله للمرضى 

المصابين بالسرطان.
وختاًما وّجهت فجر المنصوري رســـالة 
للمرضـــى قائلة “أنا اســـتطعت أن أكون 
اليـــوم متعافيـــة ومحاربـــة لـــذا فأنـــت 
فالمجتمـــع  معكـــم  الجميـــع  تســـتطيع، 
لمرضـــى  داعـــم  مجتمـــع  البحرينـــي 
الســـرطان، لذا لن يتركك أحد فالجميع 

معكم”.
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أكد محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن اإلشــراف 
على الخدمات العامة والتواصل مع القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدني يأتي 
من منطلق تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية؛ تنفيًذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ودعم ولــي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، مبيًنا ســموه أن إنشــاء دار 
الرعاية سيوفر خدمات وإسهامات قيمة في المجال االجتماعي والخيري لهذه الفئة.

جـــاء ذلك بمناســـبة وضع ســـمو محافظ 
الجنوبية، حجر األســـاس إيذاًنا بإنشـــاء 
المواطنـــات(،  كبـــار  لرعايـــة  البـــر  )دار 
العمـــل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  بالرفـــاع، 
والتنميـــة االجتماعية، ومســـاهمة ودعم 
مـــن  كل  بحضـــور  للبـــر،  النـــور  جمعيـــة 
رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية فضيلة 
الشـــيخ راشـــد الهاجري، والقائـــم بأعمال 
الكوهجـــي،  خالـــد  العمـــل  وزارة  وكيـــل 
الشـــيخة  للبـــر  النـــور  جمعيـــة  ورئيســـة 
لميـــاء بنـــت محمد آل خليفـــة، وعدد من 
أهالي المنطقة. كما أشـــاد ســـمو محافظ 

الجنوبيـــة بالـــدور الفاعل الـــذي تقوم به 
جمعيـــة النور للبر، ومـــا تقدمه من جهود 
قيمـــة لخدمة فئـــة كبار الســـن من خالل 
بهـــدف  واالجتماعـــي؛  الخيـــري  العمـــل 
تقديم الرعاية بصورتها اإلنســـانية، وقد 
أشـــار ســـموه أن ما تقوم به الجمعية من 
أنشـــطة وفعاليات ومـــا تمنحه من أنواع 
الرعايـــة لكبار الســـن يوثق أســـمى القيم 

اإلنسانية والمسؤولية االجتماعية.
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، 
أعقبهـــا كلمة لرئيســـة جمعية النـــور للبر، 
حيـــث أشـــادت فيها بالـــدور الـــذي توليه 

المحافظـــة الجنوبية في تعزيز الشـــراكة 
مؤسســـات  مـــع  والتكافـــل  المجتمعيـــة 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  المدنـــي  المجتمـــع 
المبـــادرات االجتماعيـــة لفئة كبار الســـن، 
من جانبـــه قدم رئيس مجلـــس األوقاف 
الســـنية كلمة أشـــار فيها إلـــى أهمية هذا 

النـــوع مـــن المبـــادرات االجتماعيـــة ومـــا 
لهـــا مـــن فضـــل فـــي الناحيتيـــن الدينيـــة 
واألخالقية عبر تقديم مختلف الخدمات 

األزمة لرعاية كبار المواطنين.
عبـــر  التدشـــين،  فعاليـــة  ختـــام  وفـــي 
الحضور من أهالـــي المحافظة الجنوبية 

عـــن شـــكرهم وتقديرهم لما يوليه ســـمو 
فـــي  اهتمـــام  مـــن  الجنوبيـــة،  محافـــظ 
تعزيز الشـــراكة المجتمعية مع القطاعين 
الحكومـــي واألهلـــي، إضافـــة إلى حرص 
الســـبل  أفضـــل  توفيـــر  علـــى  ســـموه 
والخدمـــات لفئـــة كبـــار الســـن وتقديمهـــا 

بالجـــودة العالية تلبيته لـــرؤى وتطلعات 
المواطنين، من خالل التعاون والتنسيق 
مـــع مختلف الجهات المختصة، وتحقيق 
التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة 
بصورتهـــا الرائـــدة فـــي مختلـــف مناطق 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يضع حجر أساس “دار البر لرعاية كبار المواطنات”
اإلشراف على الخدمات والتواصل مع القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع لتحقيق الشراكة المجتمعية

فاطمة عبداهلل

تقول للمرضى: أنا تعافيت.. وأنتم أيًضا تستطيعون

فجر المنصوري تقرع جرس االنتصار على السرطان



وقد شـــاطرت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمرانـــي “البالد” 
فيما توصلت إليه من نتائج عملية بشأن 
التلوث وبّينت أن دراســـتها التي أجرتها 
هي كوزارة قالت “إن من أبرز الســـلبيات 
كيفيـــة التعامـــل مـــع هـــذه المخلفات مع 
وجـــود غـــازات ضارة قـــد تـــؤدي لنتائج 
خطيرة على اإلنســـان في هذه المنطقة، 
تأخـــذ  لـــم  الـــوزارة  اعتـــراف  وحســـب 
الجهات المســـؤولة المعنية قراًرا بشـــكل 
عاجـــل فيمـــا يخـــص تنظيـــف الخليـــج 
بروّيـــة(،  األمـــور  دراســـة  عـــذر  )تحـــت 
ســـتؤدي  الترســـبات  “إزالـــة  أن  مؤكـــًدة 
إلـــى انبعـــاث غـــازات خطـــرة على صحة 

العاملين والقاطنين في المنطقة”.
الجهـــة  باعتبارهـــا  األشـــغال  وزارة 
المركزيـــة المعنيـــة، وكمـــا أفصحـــت أنها 
تعلم بواقـــع هذا “المـــارد البيئي” الكامن 
في خليج توبلي منذ أكثر من 15 ســـنة، 
وقـــد حاولـــت أن تتعامل مع هـــذا المارد 
منـــذ العـــام 2008 لكنهـــا يبـــدو أضحـــت 
عاجـــزة عن التعامل إلـــى أن أثبتت بأنها 
عاجـــزة كطـــرف وحيـــد فـــي مواجهتـــه، 
ولذلـــك اقترحـــت وضـــع خطـــة وطنيـــة 
لكنهـــا لـــم تحـــّدد مـــن شـــركاؤها ومتـــى 
ستنفذ هذه الخطة، بينما المشكلة تزداد 

خطورة وقسوة.
الجميـــع طريًقـــا  أمـــام  “البـــالد” فتحـــت 
واسًعا يتتبع الخطر واإلضاءة عليه قبل 
وقوع ما ال يحمد عقباه لذلك أجرت هذا 

التحقيق االستقصائي.

البداية

المشـــكلة  هـــذه  اكتشـــاف  بدايـــة  تعـــود 
الخطيـــرة إلى أعمـــال اإلنســـان وتعامله 
وجوره على الطبيعة من حيث التوســـع 
العمرانـــي، وفـــي مواجهـــة ذلـــك، وكمـــا 
قالت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني إنها “قامت بالعديد 
من اإلجراءات لحماية بيئة الخليج”، إال 
أنها فشـــلت وذلك نظـــًرا لما تم في العام 
2002، إذ تـــم رفـــع الطاقة االســـتيعابية 
لمحطة توبلي للصرف الصحي إلى 200 
ألـــف متر مكعب فـــي اليوم، ومع التطور 
العمراني السريع تزايدت كمية التدفقات 
المائية الـــواردة لمحطة توبلي للمعالجة 
لتصـــل إلى مـــا يزيد عـــن 330 ألـــف متر 
مكعـــب في اليوم، حيـــث زادت األحمال 
علـــى المحطـــة بأكثـــر مـــن 160 ألف متر 
مكعـــب علـــى طاقتها االســـتيعابية، ذلك 
مـــا أكدته الـــوزارة، ما تســـّبب في تردي 
جودة المعالجـــة وتصريف مياه الصرف 
الصحـــي، وهـــو األمر الذي أفشـــل جهود 
الـــوزارة لمحاصرة المشـــكلة ومعالجتها 
وجعلهـــا محميـــة طبيعية كمـــا كانت في 

السابق.

غاز الميثان

لكـــن كيف تشـــّكل غـــاز الميثـــان الخطير 
في خليج توبلي؟ وما أسبابه؟

انتشـــار غـــاز الميثـــان فـــي ميـــاه خليـــج 
توبلـــي وقيعانـــه لـــه مصـــدران رئيســـان 
كمـــا ذكـــر رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الكيميائييـــن البحرينيـــة عضـــو مجلـــس 
أمانة العاصمة عبدالواحد النّكال، األول 
ناتـــج عـــن ضعـــف الطاقـــة االســـتيعابية 
لمحطة توبلي للصرف الصحي، فالقدرة 
االســـتيعابية كانت 200 ألف متر مكعب 
ـــا، فـــي حيـــن كانـــت تســـتلم وعلى  يوميًّ
مـــدى الســـنوات الســـابقة أكثر مـــن هذه 
الكميـــة وصلت اليوم إلـــى 330 ألف متر 
مكعب؛ ما تســـبب في تصريف الكميات 
غير المعالجة )نحو 130 متر ألف مكعب 

عن الطاقة االستيعابية(.

وكذلـــك أوضح: باإلضافـــة إلى تصريف 
الميـــاه التي تّمـــت معالجتها بكفاءة أقل 
إلـــى ميـــاه الخليـــج والتي تحتـــوي على 
الكثيـــر مـــن البكتيريا والمـــواد العضوية 
وبتراكيـــز عالية. وتعمـــل البكتيريا على 
خـــالل  مـــن  العضويـــة  المـــواد  أكســـدة 
األكســـجين المـــذاب، ويـــؤدي ذلـــك إلـــى 
انخفـــاض معـــدالت األكســـجين المذاب 
ونمـــو البكتيريا الالهوائيـــة، حيث تقوم 
المـــواد  بأكســـدة  الالهوائيـــة  البكتيريـــا 
العضويـــة لتنتـــج غـــاز الميثـــان وغازات 
أخـــرى. هذه الغازات تشـــّكل خطًرا على 

الصحة والبيئة. 
وأضـــاف “المصـــدر الثانـــي لوجـــود غـــاز 
الميثـــان فـــي ميـــاه خليـــج توبلـــي قـــد 
يكـــون من مصارف تجميع مياه األمطار 
عندمـــا تكـــون ملّوثة ومختلطـــة بالمواد 
العضويـــة، إذ إن بقاءهـــا لفتـــرة طويلـــة 
يـــؤدي إلـــى تكـــّون الغـــاز عبـــر التحلـــل 

الالهوائي أيًضا، حيث يتم تصريفها بعد 
ذلك إلى الخليج”.

الخطر

ولتعريـــف غـــاز الميثـــان باعتبـــاره العّلة 
العويصة فـــي خليج توبلي قـــال النكال 
“غـــاز الميثـــان هـــو بطبيعـــة الحـــال غـــاز 
عديـــم الرائحة واللون، ما يجعله خطيًرا 
بشـــكل خـــاص. عادًة مـــا يكـــون للميثان 
رائحـــة  تجاريـــة  ألغـــراض  المســـتخدم 
مضافـــة )غاز الطبـــخ(، بحيث يكون لدى 
العمال طريقة لتحديد التهديد في حالة 
حدوث تسرب للغاز. وحسب النكال فإن 
علة خليج توبلي غاز الميثان أنه شـــديد 
االشـــتعال ويمكن أن يشتعل عند درجة 
حـــرارة منخفضـــة نســـبًيا، كما أنـــه قابل 
مضغوًطـــا،  يكـــون  وعندمـــا  لالحتـــراق، 
فإنـــه يكـــون خطـــًرا لالنفجـــار حتى عند 
مســـتويات التركيز المنخفضة بين 5 % 

و15 %. 
 ويمكن أن ينتقل الميثان ويتراكم تحت 
األرض، وتعتبـــر التهوية األمر المناســـب 
ألي عمـــل يتـــم في نطـــاق المناطق التي 
قـــد يوجـــد أو يتراكم فيها غـــاز الميثان. 
يـــؤدي  أن  “ويمكـــن  النـــكال  وأوضـــح 
التعـــرض للميثـــان إلى )تســـمم الميثان(، 
خصوصا عند التعرض لتركيزات عالية. 
فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه يعتبـــر غـــاًزا غير 
ا، إال أنـــه يعمـــل كغـــاز خانق.  ســـام نســـبيًّ
فعند استنشـــاقه، يزيح الهواء المحيط، 
وبالتالـــي يحرم الجســـم من األكســـجين 
الـــالزم للتنفس. في حيـــن أن التركيزات 
المنخفضة من الغاز ليست ضارة عموما. 
التعرض لتركيزات أعلى من غاز الميثان 
ســـيؤدي إلى قلة توافر األكســـجين وقد 
تظهـــر مجموعـــة مـــن األعـــراض، منهـــا: 
التنفس الســـريع، وزيـــادة معدل ضربات 
القلـــب، والضعـــف واإلعيـــاء، وقد يؤدي 

إلى الموت”، مشـــيًرا في ذات الوقت إلى 
أن شّدة األعراض وحّدتها تتأثر بعوامل 
عـــدة منهـــا تركيـــز غـــاز الميثـــان وطول 
فترة التعـــرض له، والحالـــة البدنية عند 
التعـــرض للغـــاز )تتصاعد األعـــراض عند 
زيـــادة المجهـــود البدنـــي بســـبب زيـــادة 
احتياجات الجســـم من األكسجين أثناء 
النشـــاط البدنـــي(. كما أن خطـــورة آثاره 
قـــد تختلف من شـــخص آلخـــر، وتعتمد 
علـــى عوامـــل مختلفـــة من بينهـــا صحة 
الفـــرد، والوراثـــة، والعـــادات الشـــخصية 

مثل التدخين.

رائحة الفساد 

ه علـــى ســـؤال لنـــا عـــن حقيقة   وفـــي ردِّ
توبلـــي  خليـــج  يهـــّدده  الـــذي  الخطـــر 
وكيفية مواجهته ووضع الحلول له قال 
عبدالواحد النكال “مشكلة خليج توبلي 
المشـــكلة  إن  إذ  اليـــوم،  وليـــدة  ليســـت 

تشـــّكل خطًرا وتهديًدا منذ ما يقرب من 
أكثر من 15 سنة الماضية على المستوى 
فقـــد  واالقتصـــادي.  والصحـــي  البيئـــي 
تعّرض الخليـــج لعمليات الردم والدفان، 
ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومعامل 
غســـل الرمـــال، وهـــو مـــا أّثـــر ســـلًبا على 
البيئة وصحـــة القاطنين، وكذلك الثروة 

السمكية في الخليج. منذ ذلك الحين”.
 وبحســـب رأيـــه فإنـــه “منذ ذلـــك الحين 
كان يتطلب التدخل السريع في حلحلة 
عـــدد مـــن التهديدات المذكـــورة قبل أن 
تصبـــح مـــارًدا متمـــّرًدا، ولكن وألســـباب 
تعود إلى بطء اإلجراءات والتشريعات 
تدهـــوره  إلـــى  أدى  الخليـــج،  لحمايـــة 

ووصوله إلى هذه المرحلة الصعبة”.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد أن “استشـــعار 
الخطـــر والتهديـــد كان موجـــوًدا، بدليل 
بشـــأن  المتتاليـــة  التشـــريعات  صـــدور 
الخليـــج، مـــن بينهـــا اعتمـــاد خـــط دفان 
خليـــج توبلي بمرســـوم ملكـــي، وتوقف 
عمليات الردم والدفن. غير أّن النشـــاط 
األكثر تأثيـــًرا على الخليـــج كان محطة 
معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي، وهنا 
لـــم  المشـــكلة  أّن  إلـــى  ينبغـــي اإلشـــارة 
تتمثل في وجـــود المحطة في الخليج، 
إنما تتمثل في أمرين أساســـيين: األول 
هو ضعف الطاقة االستيعابية للمحطة، 
عمليـــات  كفـــاءة  ضعـــف  هـــو  واآلخـــر 
المعالجـــة، وكالهما تســـببا في تصريف 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي )غيـــر المعالجة 
أو المعالجـــة بكفـــاءة أقـــل( فـــي ميـــاه 

الخليج”.

التهديدات الدائمة

 وقـــال “إن الخليج بمشـــكالته الســـابقة 
تهديـــًدا  زال،  ومـــا  شـــكل،  والحاليـــة 
علـــى البيئـــة البحرية والثروة الســـمكية 
بوجـــود المركبات العضويـــة الكيميائية 
الناتجـــة عـــن مياه الصـــرف الصحي من 
بينها غاز الميثـــان وعناصر النيتروجين 
األمونيـــا  ومركبـــات  أخـــرى،  وعناصـــر 
والنتـــرات والنيتريتـــات، بجانب وجود 
أنـــواع مـــن البكتيريـــا والتـــي مـــن بينها 
تلك التي تؤكســـد المـــواد العضوية إلى 
غـــازي الميثـــان وثاني أكســـيد الكربون، 
الـــذي  الصيـــف  فصـــل  فـــي  خصوصـــا 
تنشـــط فيه البكتيريا ويتسبب ذلك في 
انخفـــاض معـــدل األكســـجين المـــذاب، 
التأثيـــر  نفـــوق األســـماك.  وينتـــج عنـــه 
الصحي يتمثل في غاز الميثان الخانق، 
حيـــث يقلـــل من فـــرص الحصـــول على 
األكســـجين. أيًضـــا، بقـــاء غـــاز كبريتيـــد 
الهيدروجين غير متفاعل ســـينطلق إلى 
الغـــالف الجـــوي، مســـبًبا رائحـــة كريهة 

مزعجة )رائحة البيض الفاسد(.
للملوثـــات  المتداخـــل  “الوضـــع  وزاد أن 
فـــي مياه الخليج يعّقد المشـــكلة، حيث 
مـــن  الكيميائيـــة  الملوثـــات  تتداخـــل 
مركبـــات وعناصـــر مع المـــواد العضوية، 
والواقـــع أنـــه ال توجـــد حلـــول كيميائية 
بحتة لعـــالج تلك المشـــكالت، والحلول 
العالجيـــة مـــا هـــي إال إجـــراءات عملية 
يتم اتخاذها والتي أشـــرنا إليها ســـابًقا”، 
عامـــل  أن  الســـياق  ذات  فـــي  محـــذًرا 

ا للغاية. الوقت كان وما زال مهمًّ

الثالثة خليجيا 

 وفي نفس ســـياق الحديث كشف نائب 
رئيس مجلس إدارة جمعية الكيميائيين 
البحرينيـــة حســـين الحلواجـــي عـــن أن 
البحريـــن ثالـــث دولـــة في انبعاثـــات غاز 

الميثان على مستوى الخليج العربي.
فـــي  الموجـــود  الميثـــان  غـــاز  أن  وبّيـــن 
ا، ومـــن صفاته  خليـــج توبلـــي خطر جـــدًّ

خليج توبلي
اخلطر المتجدد

local@albiladpress.com
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 “البالد” تجري 
اختباًرا وتكشف 

وجود الميثان 
بالقرب من   
أنابيب النفط

الخليج مشكلة 
مثقلة بالمركبات 
العضوية وعناصر 

النيتروجين 
والنترات والغازات

بعد 13 سنة من 
مواجهة “المارد 
البيئي” الوزارة 

تنادي بخطة 
وطنية للتأهيل

مواطنون 
ومصانع وخزانات 

وقود وسفن تحت 
نطاق االشتعال 

أو االختناق

علوي الموسوي

أنـــه يعمـــل على وجـــود احتبـــاس حراري 
وكذلـــك ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، وهو 
قابـــل لالشـــتعال بل قـــال لالنفجـــار أيًضا 
إذا تعـــدى المعـــدالت الطبيعية، ويســـبب 
االختنـــاق نظـــًرا إلنتاجـــه ثانـــي أكســـيد 

الكبربون واستهالكه لألكسجين.
وأفـــاد بأنه مكـــّون رئيس للغـــاز الطبيعي 
وعند احتراقه )أي تفاعله مع األكسحين( 
ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول 
عن االحتباس الحـــراري، ومن خصائصه 
أنه ليس له رائحة وقابل لالشتعال، وهو 
مركـــب كيميائـــي عضـــوي يتضمـــن فـــي 
تركيبـــه من كربـــون وهيدروجين ويعتبر 
أبســـط صيغة لمركبـــات الهيدروكربونات 

.)CH4( بصيغة كيميائية

عجز الوزارة 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي وهـــي تنظـــر إلـــى 
تعقيـــدات المشـــكلة والمشـــهد قالـــت في 
مذكرتها المرفوعة لمجلس النواب خالل 
شـــهر ديســـمبر من العام 2019 إن عملية 
تنظيـــف خليـــج توبلـــي وإعـــادة تأهيلـــه 
تحتـــاج إلـــى االتفـــاق علـــى خطـــة عمـــل 
وطنيـــة تتناســـب مـــع أوضـــاع المنطقـــة 
وخصوصيتهـــا، وذلـــك من خـــالل تعاون 
إن  إذ  العالقـــة؛  ذات  الجهـــات  جميـــع 
هـــذا العمـــل متعـــدد األبعاد ويحتـــاج إلى 
جهد وطني تشـــارك فيه جميـــع الجهات، 
وسيتم اإلعداد لمشروع تنظيف الخليج 
وإعـــادة تأهيلـــه فـــي المســـتقبل القريب، 
والقـــارئ المتأنـــي فـــي رد الـــوزارة ال بـــد 
أن يصـــل إلـــى نتيجة مفادهـــا أن الوزارة 
اعترفـــت بعجزها في مواجهة المشـــكلة 
مجلـــس  أعضـــاء  أمـــام  دفعـــت  ولذلـــك 
النـــواب بدفـــوع مكـــررة ومعروفـــة وهي 
دفـــوع وصفية لشـــراء المواطنيـــن عماًل 
إرضـــاء  إلـــى  الـــوزارة  “تهـــدف  بقولهـــا 
المواطنيـــن عـــن طريـــق توفيـــر شـــبكات 
الصـــرف الصحـــي فـــي جميـــع المناطـــق، 
ومن الناحية التشغيلية تّم اختيار مواقع 
محطـــات الصـــرف الصحـــي قريبـــة مـــن 
البحـــر؛ وذلك تحســـًبا ألي طارئ كدخول 

تدفقات غير قانونية”. 
ولعـــّل مـــن أهم مـــا هدفـــت إليه الـــوزارة 
إلرضـــاء المواطنيـــن هـــو دراســـة إمـــكان 
إنشـــاء مشـــروعات فـــي الجزء الشـــمالي 
مـــن الخليـــج، وإقامـــة مرافـــق ســـياحية 

بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني.

عالج الخليج 

عبدالواحـــد النكال مـــن موقعه كمختص 
حـــّدد أوجـــه عـــالج وجـــود غـــاز الميثـــان 
فـــي خليـــج توبلـــي، وذلـــك اســـتناًدا إلى 
تقديرات انبعاثات الميثان إلى قياســـات 
معينـــة، ولكـــن فـــي حالـــة معالجـــة ميـــاه 
الصـــرف الصحـــي، تكون هذه القياســـات 
صعبـــة للغاية، والواقع ال توجد دراســـات 
تقـــدم  تتعلـــق بخليـــج توبلـــي  منشـــورة 
معلومـــات كافية حول قياســـات الغازات 
المنبعثـــة والمـــواد الناتجـــة عـــن معالجة 
المياه في المحطة؛ ســـوى دراسة محلية 
تعـــود إلـــى العـــام 2011، وموجـــودة في 
موقع المجلس األعلى للبيئة. ووفق رأيه 
“ســـنتحدث هنـــا عـــن أمريـــن أساســـيين، 
األمـــر األول يتعلـــق بتقليـــل انبعـــاث غاز 
الميثـــان، واآلخـــر يتعلـــق بالعـــالج. ربمـــا 
تكـــون الطريقـــة األكثـــر فعاليـــة، لتقليـــل 
الغـــازات  )وبقيـــة  الميثـــان  غـــاز  انبعـــاث 
الدفيئة(، هي تعديل الظروف التشغيلية 
لوحـــدات محطـــة المعالجة، وهـــو ما يتم 
ا من خالل مشروع توسعة المحطة  حاليًّ

وتطويرها.

التخلص من الغاز

مشـــكالت  هـــي  المشـــكالت  هـــذه  وألن 
االســـتباقية  للحلـــول  ومعيقـــة  منطقـــة 
قبـــل أن تحـــدث الكارثـــة، فاألمـــر المهـــم 
هـــو كيفية التخلص من غـــاز الميثان في 

خليج توبلي.
 ومـــن موقعه قال الخبير النكال إنه ومن 
خـــالل مشـــروع التوســـعة ســـيتم إيقاف 
المصدر األساسي لوجود غاز الميثان في 
الخليـــج، لكن يبقى األمر اآلخر المهم هو 
كيفيـــة التعامل مع الكميـــات الحالية من 

الغاز والموجودة في مياه الخليج.
 وفـــي نفـــس الســـياق ذكـــر أن “الباحثون 
يـــرون مـــن أن الميثان المـــذاب في الماء 
يمكـــن أن تعالجه األحيـــاء المجهرية من 
خالل العمليـــات البيولوجية، لكننا نعتقد 

أن األمـــر مختلـــف بالنســـبة إلـــى خليـــج 
توبلي. فحتى إذا سلمنا بأن تلك العمليات 
البيولوجية بإمكانهـــا تحليل الميثان إلى 
ثاني أكســـيد الكربون، فإن تلك العمليات 
إذا مـــا كانـــت على نطاق واســـع ســـينتج 
عنهـــا ارتفـــاع فـــي نســـبة حموضـــة الماء 
والذي ســـيهدد الحياة البحرية أيًضا. في 
الظروف الحارة، ستؤدي إلى ارتفاع في 
سخونة ماء الخليج، وهو ما سينتج عنه 
معدالت أكبر من الميثان المتكّون، والذي 
قد يرتفع من خالله إلى ســـطح الماء في 

شـــكل فقاعـــات، ولكـــن فـــي طريقـــه إلى 
الســـطح ســـتذوب كميات منه فـــي الماء 
أيًضـــا، ومـــن غيـــر المرجـــح أن يصل إلى 

الغالف الجوي”.
وأعـــرب عـــن اعتقاده بـــأّن أحـــد الحلول 
العالجيـــة لهـــذا األمـــر هـــو التخلـــص من 
الحمـــاة الموجودة في ميـــاه الخليج قدر 
الحفـــر والتعميـــق  اإلمـــكان؛ مـــن خـــالل 
الحمـــاة  بهـــا  التـــي تكثـــر  المناطـــق  فـــي 
وغـــاز الميثـــان خصوصـــا. هـــذا التعميق، 
مـــع مشـــروع توســـعة الممر المائـــي بقناة 
المائيـــة،  التيـــارات  ووجـــود  المعاميـــر، 
ـــا للتخلص مـــن غاز  ســـيكون األمـــر مثاليًّ
فالتخلـــص  تدريجـــي.  بشـــكل  الميثـــان 
مـــن الكميـــات الكبيـــرة مـــن الحمـــاة مـــن 
خـــالل الحفـــر والتعميـــق، ســـيبطئ مـــن 
معـــدالت تكـــّون الغـــاز، ومن جهـــة أخرى 
ســـتعمل التيـــارات المائيـــة فـــي الخليـــج 
علـــى تحريـــك وجـــرف الكميـــات األخرى 
مـــن الحمـــاة والغـــاز إلـــى خـــارج الخليج 
عبـــر الممر المائي لقنـــاة المعامير. النتائج 
المتوقعة لهذا األمر ســـتكون على المدى 

القصير والمتوسط”.

األمر المهم 

 وأمـــام ذلك يطـــل علينا الســـؤال التالي: 
هـــل تســـتطيع الجهـــات الرســـمية تأهيل 

خليج توبلي وكيف؟

رئيـــس مجلس إدارة جمعيـــة الكميائيين 
البحرينية عبدالواحد النكال مجيًبا “نعم 
باإلمـــكان إعـــادة التأهيل للخليـــج، ليس 
فقـــط علـــى المســـتوى المائـــي، بـــل علـــى 
جميع المســـتويات. أشـــرنا إلـــى أّن عالج 
ميـــاه الخليج مـــن الملوثـــات الناتجة عن 
محطـــة معالجـــة الصرف الصحـــي يكون 
مـــن خـــالل الحفـــر والتعميـــق والتخلص 
مـــن الحمـــاة والطين )التـــي تحتوي على 
المواد العضوية كمصدر أساس للميثان(. 
األخـــرى  الكيميائيـــة  والعناصـــر  المـــواد 
الموجـــودة فـــي الخليج ســـيقل تركيزها 
ا لســـببين، األول أّنه سيتم وقف  تدريجيًّ
مصـــدر تكّونها من خالل توســـعة محطة 
المعالجـــة وتطويرها، والســـبب اآلخر هو 
تحركهـــا مع مرور الوقـــت بفعل التيارات 
المائية إلى خارج الخليج )توســـعة الممر 
المائـــي لقنـــاة المعامير، واعتبـــار الخليج 
منطقـــة مفتوحة، هي عوامل مســـاعدة(، 
وتطويرهـــا  المحطـــة  توســـعة  وكذلـــك 
ســـيقلل من انبعاثات الغـــازات في الهواء 
الجوي، وبالتالي ستتحّسن جودة الهواء 
فـــي المنطقـــة؛ مـــا ســـيؤثر إيجاًبـــا علـــى 

الصحة والبيئة”.
 لكـــن وعلى رأيـــه يبقى جانـــب آخر مهم 
من التأهيل ليتـــالءم مع تلك اإلجراءات 
العالجية والتأهيلية على مســـتوى الماء 
موقـــع  مـــن  االســـتفادة  وهـــو  والهـــواء، 
الخليـــج من جانب ســـياحي واقتصادي، 
وفي الواقع، هناك مخططات ما زالت قيد 
الدراســـة لدى هيئـــة التخطيط والتطوير 
مناطـــق  اســـتحداث  بشـــأن  العمرانـــي 
لسواحل عامة على امتداد خليج توبلي، 
وإذا مـــا تـــم اعتمادهـــا فإنه باإلمـــكان أن 
تصبـــح مناطق جذب ســـياحي للمواطن، 

ا أيًضا. وسيكون مصدًرا اقتصاديًّ

البقية تأتي

 إلـــى هنـــا، نصل إلى ختام هـــذا التحقيق 
بدايـــة  الـــذي عرفنـــا فيـــه  االســـتقصائي 
والدة المـــارد البيئي العصي الذي يحتاج 
إلـــى مواجهة وما هـــي المخاطـــر البيئية 
واإلنســـانية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
لهـــذا الخطـــر الداهم والتحديـــات القابعة 
لخليـــج توبلـــي،  البحـــري  الجـــذر  تحـــت 
المشـــكلة  عالجـــت  “البـــالد”  وبدورهـــا 
مـــن  المختصـــة  الجهـــات  علـــى  والبقيـــة 
أجل استشـــراف المســـتقبل الـــذي يجعل 
المســـؤولين أكثر اهتماًمـــا بأبرز المخاطر 

التي تهّدد البحرين إنساًنا ووطًنا.
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كشفت الوقائع البيئية الثابتة على أرض الواقع في البحرين عن وجود خطر 
بيئي كبير له ما له من تحدياته اآلنية والمستقبلية التي تهّدد البحرين وطًنا 
وإنساًنا وبيئة، ويتمثل هذا الخطر البيئي الكبير في تمركز كميات هائلة من 
غــاز الميثــان القابــل لالشــتعال أو بقائه فــي الطبقات الســفلى الجوية وخلق 
حالــة مــن االختنــاق على مســاحة جغرافية واســعة لمنطقــة جغرافية كبيرة 

مأهولة بالســكان وبعض المناطــق الصناعية األخرى المحاذية لخليج توبلي 
كأنابيب النفط وخزاناتها في ســترة، والســفن الحربية المحاذية للخليج من 

الشمال.
الخطــورة  والشــديدة  تبعاتهــا  بــكل  والمتجــددة  المنســية  المشــكلة  هــذه   
تحدياتها تتمثل بأن هذا الغاز، المجاور للمســاكن والمصانع وأنابيب النفط، 
قابــل لالشــتعال واالنفجــار ، كمــا أنــه يهّدد البيئــة البحريــة والبرية من حيث 
كونه مرتًعا النبعاثات غازية تشــّكل أمراًضا مختلفة لها تأثيرها على الصحة 

العامة والبيئة.
“البــالد” أجــرت مســًحا واختبــاًرا بإشــراف بعــض الكيميائييــن المختصيــن 
فــي مجــال معالجــة مشــكالت البيئة على تربــة مياه خليج توبلــي في مواقع 
مختلفة، وقد أفرزت االختبارات عن نتائج مفادها وجود غاز الميثان بكثافة 
على رقعة مساحات واسعة في خليج توبلي، ومن ضمنها المنطقة المحاذية 
ألنابيب النفط التي تمر من قرية المعامير لتغذي خزانات الوقود في سترة.

الميثان غاز خطير يهدد العاملين 
والقاطنين يف المنطقة

النكال: شديد 
االشتعال وقاتل 

وموجود بكثرة 
في الخليج 

الحلواجي: ليس 
له رائحة وينفجر 

وخطير على 
صحة اإلنسان 

عشرات الآالف من المواطنين 
معرضين للموت اختناقا 

يف حال تصاعد غاز الميثان 
للطبقات السفلى باجلو

وجود سفن نقل وسفن حربية 
يف هذه المنطقة )ميناء 
سلمان( وهي فريسة إلى 

اشتعاالت غاز الميثان

خزانات النفط معرضة 
لالشتعال يف حال انفجر 

غاز الميثان من مياه البحر 
المحاذية إليها

البالد فحصت تربة البحر 
القريبة من انابيب النفط التي 

تعذي خزانات نفط بسترة 
وتبين تواجد غاز الميثان



إن أكثــر مــا يقــف عنــده المرء فيما ورد في ردود وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني أن الوزارة 
وبالرغــم مــن إقرارهــا أن العيــن بصيــرة واليــد قصيرة تعترف بالمشــكلة واالعتــراف هو نصف الحــل، لذلك هي تعمل 
اليــوم كمــا جــاء فــي رّدهــا المكتوب على األســئلة التي أرســلتها صحيفــة “البالد” بشــأن التحقيق، على مناقشــة بعض 
الحلــول الفنيــة والوقتيــة المقترحة لتنظيف خليج توبلي وتأهيله من مخلفات المواد العضوية المترســبة، وذلك عن 
طريق الحفر البحري ومنع انتشار المخلفات إلى خارج توبلي لمعالجتها، ولكي تصبح صالحة للدفن ودفعها في مكب 
عســكر أو معالجتهــا عــن طريــق مصانع متنقلة بقناعة لدى الوزارة بأن الترســبات ســتؤدي إلــى انبعاث غازات خطرة 
علــى صحــة القاطنيــن فــي المناطق المحيطة بخليــج توبلي وأيًضا العاملين بالمؤسســات الصناعيــة والتجارية التي 
تقع مقار أعمالها في محيطه الجغرافي وامتداداته. لكن هل ذلك هو الحل الناجع لوقف التدهور البيئي الحاصل في 

خليج توبلي؟ نطرح هذا السؤال وفيما يلي نستعرض ما جاء من ردود الوزارة على أسئلة “البالد”:

ما اإلجراءات التي قامت بها  «
الوزارة من أجل تنظيف ومعالجة 

خليج توبلي إلرجاعه كما كان في 
السابق محمية طبيعية؟

 قامـــت الـــوزارة بالعديـــد من اإلجـــراءات 
لتنظيـــف منطقة خليـــج توبلي، ففي العام 
2002 تم االنتهاء من المرحلة الثالثة لرفع 
الطاقة االستيعابية للمحطة إلى 200 ألف 
متر مكعب في اليوم، لكن الحًقا، ونتيجة 
للتطور العمراني الســـريع في جميع أنحاء 
المملكـــة تزايدت كمية التدفقـــات الواردة 
لمحطـــة توبلـــي للمعالجـــة لتصـــل إلـــى ما 
يزيـــد عن 330 ألـــف متر مكعب في اليوم، 
والتـــي تحمـــل المحطـــة بحمـــل أكثـــر من 
160 % من طاقتها االستيعابية. ساهمت 
هـــذه األحمـــال الزائـــدة فـــي تـــردي جودة 
المعالجة، وبالتالي أّدت إلى تصريف مياه 
ا إلـــى خليج  صـــرف صحي معالجـــة جزئيًّ
توبلي، األمر الذي حّتم على الوزارة القيام 
بجملة من اإلجراءات في السابق من أجل 
تنظيـــف ومعالجة خليج توبلـــي إلرجاعه 

كما كان في السابق محمية طبيعية. 
وزارة  قامـــت   2007 العـــام  مـــن  بدايـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
المشـــروعات  مـــن  عـــدد  بعمـــل  العمرانـــي 
المســـتعجلة فـــي محطة توبلـــي للمعالجة 
في حدود الموارد المالية المتوافرة آنذاك، 
مثـــل تطوير محطـــة اســـتقبال الصهاريج 
الســـيطرة  وحـــدات  كفـــاءة  وتحســـين 
على مشـــكلة طفـــو الحمأة وزيـــادة معدل 
التخلـــص مـــن الحمـــأة الزائـــدة وتركيـــب 
وحـــدات حقن المـــواد الكيميائية وإضافة 
تحســـين مناولـــة الحمأة عموما وتوســـعة 
الخـــط  بتنفيـــذ  الحمـــأة  تجفيـــف  وحـــدة 
الثالـــث وتعزيـــز نظـــام تزويد األكســـجين 
فـــي أحـــواض التهوية وتحســـين عمليات 
والتحكـــم  القيـــاس  وأجهـــزة  الترســـيب 
بالحمل الهيدروليكي وأعمال اإلصالحات 
والتطوير التي تمت للمنشـــآت الخرسانية 
والمعـــدات الكهربائيـــة والميكانيكيـــة في 
كفـــاءة  تحســـين  تشـــمل  والتـــي  المركـــز 
وحدة المرشـــحات الرملية وإزالة الرمال؛ 
بهدف تخفيـــف الضرر البيئـــي الناجم عن 
المعالجـــة الجزئية للمياه في خليج توبلي 

والتي سببها األحمال الزائدة.
تدشـــين   2010 العـــام  فـــي  كذلـــك  تـــم   
اســـتراتيجية الـــوزارة والتـــي تتمّثـــل في 
الالمركزيـــة مـــن خـــالل إنشـــاء عـــدد مـــن 
محطـــات الصـــرف الصحـــي فـــي مناطـــق 
مختلفـــة مـــن المملكـــة لتخفيـــف األحمال 
علـــى محطة توبلـــي. من المحطـــات التي 
ُنفـــذت محطـــة المحـــرق ومحطـــة ســـترة 
ومحطـــة مدينة ســـلمان ومحطة المعامير 
الهملـــة،  ومحطـــة  البـــا  جنـــوب  ومحطـــة 
باإلضافـــة إلـــى بعض المحطـــات الصغيرة 
حيـــث تـــم تحويل بعـــض التدفقـــات إليها 
مثـــل تحويل بعض التدفقـــات من منطقة 
البديع إلى محطة مدينة ســـلمان لمعالجة 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي والتي نفـــذت من 
تحويـــل  وكذلـــك  اإلســـكان  وزارة  خـــالل 
التدفقات الذي ســـيتم في غضون سنتين 
مـــن منطقـــة الحـــد الصناعية إلـــى محطة 
المحـــرق للمعالجـــة. مـــن المحطـــات التـــي 
ســـيتم تنفيذهـــا محطـــة مدينـــة خليفـــة، 
محطة شـــرق ســـترة والمحطـــة الجنوبية 

الغربية. 
إضافـــة لما ســـبق قامت الوزارة باإلســـراع 
في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي 
القديمـــة الموصلـــة بمحطة توبلـــي لوقف 
تســـرب مياه األرض إلى تلك الشبكات، إذ 
تم وضـــع برنامج إلعادة تأهيل الشـــبكات 
فـــي مناطق متفرقة من البحرين بميزانية 
وانتهـــى  بحرينـــي  دينـــار   25,000,000
فـــي العـــام 2020، لكـــن تـــم أخيرا ترســـية 
مناقصـــة الخدمـــات االستشـــارية إلعـــداد 
التصاميم واإلشـــراف على مشروع جديد 
شـــبكات  تأهيـــل  إعـــادة  برنامـــج  ضمـــن 
الصـــرف الصحـــي بقيمـــة 300 ألـــف دينار 
بحرينـــي وتبلغ الكلفـــة التقديريـــة لتنفيذ 

هذا المشروع 2,500,000 دينار. 

كذلـــك، قامت الـــوزارة بتنفيذ مشـــروعات 
عـــدة لتحســـين جـــودة عمليـــة المعالجـــة 
هايبكـــس  مشـــروع  خـــالل  مـــن  الثنائيـــة 
بتقنيـــة البكتيريـــا النشـــطة لتوفيـــر ميـــاه 
معالجة متوافقة مع المواصفات العالمية، 
إذ تم تشـــغيل المرحلة األولى العام 2013 
ا، بينما  بطاقة 100,000 متـــر مكعب يوميًّ
سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية 
في منتصف شـــهر يوليـــو هذا العام بطاقة 
ا  تصـــل إلـــى 130 ألـــف متـــر مكعـــب يوميًّ
لتصل الطاقة اإلجمالية إلى 230 ألف متر 
ـــا، علًمـــا أن التمويـــل تـــم من  مكعـــب يوميًّ

ميزانية الحكومة لكال المرحلتين.
وأخيـــًرا في هذا الســـياق حصلـــت الوزارة 
العليـــا  التنســـيقية  اللجنـــة  مباركـــة  علـــى 
 2020 العـــام  بنهايـــة  الـــوزراء  ومجلـــس 
للمضي قدًما في مشـــروع تحســـين تدفق 
تدويـــر وتجديد المياه فـــي خليج توبلي، 
إذ تم اعتمـــاد ميزانية قدرها 9.16 مليون 
دينـــار، وباشـــرت الـــوزارة فـــي إجـــراءات 
الوضـــع  لتحســـين  مشـــروعات   3 تنفيـــذ 
البيئي لخليج توبلي وإعادة تأهيله وذلك 
بتحســـين حركـــة المياه في خليـــج توبلي 

ا. وتنظيفه ذاتيًّ
وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز تدفق 
تدويـــر وتجديـــد المياه في خليـــج توبلي 
وقنـــاة المعامير من الشـــمال إلى الجنوب، 
بحيث سيتم تقليص زمن تدوير وتجديد 
ا  المياه في الخليج من 110 ســـاعات حاليًّ
إلـــى 72 ســـاعة عنـــد انتهـــاء تنفيـــذ هـــذه 
المعـــدالت  ضمـــن  لتصبـــح  المشـــروعات 
العالميـــة،  المواصفـــات  بحســـب  الجيـــدة 
ويتوّقع انتهاء هذه المشروعات مع نهاية 
العـــام 2021، مـــع العلم أن الـــوزارة قامت 
فـــي الســـابق بإزالـــة كواســـر األمـــواج بعد 
إنشـــاء الجســـور الجديدة لجزيرتي النبيه 
صالـــح، حيث إن الكواســـر أّدت إلى ركود 
الخليج، األمر الذي ســـاعد بشكل كبير في 
زيـــادة التيـــارات المائيـــة وتحريـــك المياه 

الراكدة في خليج توبلي.
وتوســـعة  تطويـــر  هـــو  األول  المشـــروع 
أســـفل  )العّبـــارة(  المائـــي  المجـــرى  جســـر 
شـــارع الشـــيخ جابر األحمد الصباح )معبر 
المعاميـــر( بكلفة مليونيـــن و82 ألف دينار، 
إذ تـــم الحصـــول علـــى جميـــع الموافقـــات 
من الجهات المعنية وتم مباشـــرة األعمال 
بالموقـــع. المشـــروع الثانـــي هـــو توســـعة 
قنـــاة المعاميـــر بكلفـــة نصف مليـــون و37 
ألـــف دينار، حيـــث بدأت أعمـــال التجريف 
والتعميـــق في الموقـــع. المشـــروع الثالث 
هو توســـعة وإطالة الجسر البحري جنوب 
قناة المعامير )جســـر البـــا( بكلفة 4 ماليين 

دينار.
هـــذه المشـــروعات عنـــد االنتهـــاء منها مع 
نهاية هذا العام ســـتعمل مًعا للوصول إلى 

زمـــن 72 ســـاعة، لتبديـــل وتجديـــد المياه 
فـــي الخليـــج، وهـــو زمـــن جيـــد بحســـب 
المواصفـــات العالميـــة، كما تـــم التنويه به 
سابًقا األمر الذي سيساهم بتنظيف خليج 

ا. توبلي ذاتيًّ
التـــي  األخـــرى  المشـــروعات  مـــن  كذلـــك، 
ا هـــو إعادة  تقـــوم بتنفيذهـــا الـــوزارة حاليًّ
تأهيـــل وتشـــغيل وصيانة مصنـــع تجفيف 
الحمـــأة في محطة توبلي بكلفة 5 ماليين 
دينار تقريًبا، بحيث تســـير أعمال التأهيل 
بشكل متواٍز ومتزامن مع أعمال التشغيل 
)اإلنتـــاج( وتوســـعة المحطة. عنـــد اكتمال 
طاقـــة  اســـتعادة  ســـيتم  التأهيـــل  إعـــادة 
إنتاجيـــة بالمصنـــع تقـــدر بحـــدود 45 طنًّا 
باليوم مـــع العلم أن المشـــروع في مرحلة 

التقييم والترسية. 
ا  إضافـــة إلى ما ســـبق تنفـــذ الـــوزارة حاليًّ
مشـــروع  وهـــو  النهائـــي  الحـــل  مشـــروع 
التوســـعة الرابعة للمحطة مـــن أجل زيادة 
ســـعة المحطـــة مـــن 200 ألف متـــر مكعب 
إلـــى 400 ألـــف متر مكعـــب باليـــوم، األمر 
الـــذي ســـيؤدي إلـــى إنتـــاج ميـــاه معالجـــة 
متوافقـــة مـــع المواصفـــات العالمية لكامل 

المحطة.

أين وصلت جهود الوزارة في  «
العمليات الخاصة بتوسعة محطة 

الصرف الصحي في توبلي؟ وكيف 
تساهم هذه التوسعة في معالجة 
خليج توبلي ومياه الصرف الصحي 

التي تصب في المياه المحيطة 
فيه؟

ـــا  حاليًّ الـــوزارة  تنّفـــذ  ســـابًقا،  ذكـــر  كمـــا   
مشـــروع الحـــل النهائي للمحطـــة من أجل 
زيـــادة ســـعة المحطـــة مـــن 200 ألـــف متر 
مكعـــب إلـــى 400 ألف متر مكعـــب باليوم، 
إذ تم توفيـــر الميزانية الخاصة بمشـــروع 
التوسعة بكلفة إجمالية لألعمال اإلنشائية 
تبلـــغ 78 مليون دينـــار من برنامـــج الدعم 
مـــن   %  62 بواقـــع  للمملكـــة  الخليجـــي 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية 
الصنـــدوق  مـــن   %  38 ونســـبة  العربيـــة 
الســـعودي للتنمية، علًما بأنه تم المباشـــرة 
بالعمـــل بالموقع بتاريخ 25 نوفمبر 2018، 
ويتوقـــع االنتهـــاء مـــن المشـــروع بكامـــل 
أجزائـــه مـــع بدايـــة العـــام 2022 ال يخفـــى 
علـــى قراء صحيفتكم الغراء أنه ســـيكون 
هنـــاك بعـــض التأخيـــر فـــي بعـــض أجـــزاء 
المشـــروع بســـبب تأثيـــر جائحـــة “كوفيـــد 
19” علـــى المـــدة الزمنيـــة الالزمـــة لتوريد 
المعدات واألجهزة الخاصة بالمشروع من 

دولة المنشأ بألمانيا.
مـــن  بالرغـــم  توبلـــي،  وضـــع محطـــة  إن   
العضويـــة  باألحمـــال  مثقـــاًل  زال  مـــا  أنـــه 
ســـعة  تجـــاوز  نتيجـــة  والهيدروليكيـــة 
المحطـــة، إال أن مجمل التحســـينات التي 
قامت بهـــا الوزارة والمشـــروعات التي تم 

ـــا علـــى الواقـــع  تنفيذهـــا انعكســـت إيجابيًّ
البيئي فـــي المنطقة عموما وخليج توبلي 
مـــن  تقليـــل  عنهـــا  ســـينتج  إذ  خصوصـــا، 
ـــا لخليج توبلي  التدفقـــات المعالجة جزئيًّ
إلى حدودها الدنيا وحاالت الطوارئ فقط 
وتحســـين نوعيـــة 230 ألـــف متـــر مكعـــب 
ا بســـبب  ـــا مـــن الميـــاه المعالجة ثنائيًّ يوميًّ
تحســـين المعالجـــة البيولوجية عن طريق 
تقنية هايبكس، بحيث إن مشـــروع تقنية 
هايبكس إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل 
وتشـــغيل وصيانة مصنـــع تجفيف الحمأة 
ســـيخففان بشـــكل كبير من أي تأخير في 
بعض أجزاء مشـــروع التوســـعة، مع العلم 
أنه عند االنتهاء من التوسعة سيتم زيادة 
ـــا والصالحة  إنتـــاج الميـــاه المعالجـــة ثالثيًّ
لالستخدام غير المقيد إلى نحو 400 ألف 
متـــر مكعـــب ليتم توزيعها إلـــى المزارعين 

والقطاعات الصناعية والسياحية.

هل هناك خطة إلرجاع خليج توبلي  «
كمحمية للثروة البحرية؟

 نعـــم، بكل تأكيد، فقـــد تم إصدار عدد من 
القوانيـــن والقـــرارات التـــي تعنـــى بحماية 
خليـــج توبلـــي وتحديـــد خط الدفـــان في 
الخليج منها قانون رقم )53( لســـنة 2006 
الـــذي أصدره عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة باعتبار 
خليـــج توبلـــي محميـــة طبيعيـــة حســـب 
التصنيـــف الدولـــي وأيًضا قـــرار رقم )70( 
لســـنة 2011 مـــن شـــؤون البلديـــات الـــذي 
حـــدد خط الدفـــان في خليـــج توبلي منًعا 

للتعدي عليه. 
ومن أوائل أعمال اللجنة التي تم تشكيلها 
العام 2014 لجنة لدراســـة موضوع إعادة 
تأهيل خليج توبلي، برئاسة وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
وبمشاركة المجلس األعلى للبيئة وشؤون 
البلديات وشؤون الزراعة والثروة البحرية 
وهيئة الكهربـــاء والمـــاء ووزارة الصناعة 

والتجـــارة والســـياحة بإقرار التوســـع في 
مشـــروع زراعة نبـــات القرم فـــي الخليج، 
حيـــث اعتمـــدت مشـــروع يقـــوم علـــى 3 
مراحل أساسية. األولى هي مرحلة إنشاء 
مشتل بري الســـتزراع نبات القرم وإنشاء 
مركز للزوار والمرحلـــة الثانية هي مرحلة 
إعادة تأهيل عدد من المناطق المتضررة. 
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة اســـتزراع 
المناطق المؤهلة بنبات القرم مع العلم أنه 
تـــم البدء في المرحلة األولى، ويتم العمل 
على استزراع ما يقارب 11,400 شتلة في 
الخليـــج. كذلك من األمور التي تنظر فيها 
اللجنـــة موضوع تأثير التلـــوث على صيد 
األســـماك فـــي الخليـــج والمناطـــق القريبة 
منـــه. ومع أن هناك مبادرات عدة تقوم بها 
الـــوزارة كما تم التنويه عنه إلرجاع خليج 
توبلي كمحمية للثروة البحرية ولتخفيف 
الروائح في خليج توبلي لكن االنتهاء من 
مشـــروع المرحلة الرابعة لتوســـعة محطة 
توبلي ســـيعالج مشـــكلة التلوث ومشـــكلة 
انبعاث الروائـــح الكريهة وتجاوز معدالت 
غاز كبريتيد الهيدروجين للمعدل المقبول 
بشكل نهائي، إذ لوحظ أن المحطات التي 
ال يوجـــد بهـــا أحمـــال زائـــدة مثـــل محطة 

سترة والبا ال توجد فيها روائح.

كيف ستتم عمليات وإجراءات  «
تنظيف ومعالجة مياه خليج توبلي 

من األوساخ التي علقت بقاعه؟ 
وهل هناك خطة معدة من قبل 

الوزارة من أجل ذلك؟

 بدايـــة، ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن هنـــاك 
مصادر متعددة لتلـــوث خليج توبلي منها 
أعمـــال الـــردم والدفن الســـتحداث أراض 
وعمليات شـــفط الرمال المصاحبة إضافة 
إلـــى تصريـــف مخلفـــات المصانـــع المطلـــة 
علـــى الخليـــج بشـــكل غيـــر ســـليم. انتهت 
الـــوزارة مـــن معالجـــة الملوثـــات األخـــرى 
فـــي الخليـــج )مثل إيقـــاف أعمـــال الدفان 

مخرجـــات  أو  الرمـــال(  غســـيل  ومصانـــع 
المصانع القريبة من الخليج.

فـــإن عمليـــة تنظيـــف وإعـــادة  وبالتالـــي، 
تأهيـــل خليج توبلـــي تحتاج إلـــى تكاثف 
جهود جميـــع الجهات ذات العالقة ووضع 
جميـــع التشـــريعات والقوانيـــن واألنظمـــة 
ذات العالقة واالتفاق على آليات تنفيذها 
وتطبيقها وتمكين األجهزة الرقابية عليها، 
وفـــي هذا الســـياق نلفـــت إلى أنـــه إضافة 
إلى مـــا تم إصداره مـــن قوانين وقرارات، 
فقـــد تم التنســـيق بيـــن عدد مـــن الجهات 
الحكوميـــة لتنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات 
لتحســـين الوضع البيئي في خليج توبلي، 
Postford Has�  كان أبرزها تكليف شركة

2008 بدراســـة  koning Gulf فـــي العـــام 
الترســـبات  مـــن  توبلـــي  خليـــج  تنظيـــف 
لتنقيـــة  والشـــوائب  الصلبـــة  والمخلفـــات 
مياهه وإجراء االختبارات الالزمة لضمان 

مطابقتها للمواصفات العالمية.
كذلـــك، درســـت اللجنـــة التي تم تشـــكيلها 
لدراســـة موضـــوع إعـــادة تأهيـــل خليـــج 
توبلـــي هـــذا الموضـــوع وخلصـــت إلى أن 
الوقت األنســـب لبدء عمليـــات وإجراءات 
توبلـــي  خليـــج  ميـــاه  ومعالجـــة  تنظيـــف 
مـــن األوســـاخ التـــي علقت بقاعـــه هو فور 
المائيـــة  القنـــوات  توســـعة  مـــن  االنتهـــاء 
للخليـــج فـــي منطقـــة المعاميـــر، وتوقـــف 
تصريف ميـــاه الصرف الصحـــي المعالجة 
بعد انتهاء توسعة محطة المعالجة، حيث 
تعمـــل اللجنة علـــى االســـتفادة من أفضل 
ـــا لتنظيـــف الخليج  الســـبل المتاحـــة عالميًّ
مـــن الملوثـــات الموجـــودة فيه في ســـبيل 
تحقيـــق أجـــواء صحيـــة وآمنـــة ولحماية 

الحياة الفطرية في الخليج.
وأشـــير فـــي هـــذا الصـــدد لبعـــض الطـــرق 
)الفنيـــة( المقترحة لتنظيـــف خليج توبلي 
وهـــي  العضويـــة،  المـــواد  مخلفـــات  مـــن 
معالجة هذه الترســـبات عـــن طريق الحفر 
البحري ونقـــل المخلفات إلى خارج خليج 
توبلـــي، باســـتخدام معـــدات خاصـــة لمنع 
انتشـــار المخلفـــات أثناء عمليـــة التنظيف 
صالحـــة  لتصبـــح  معالجتهـــا  ثـــم  ومـــن 
للدفـــن ودفنهـــا في مكب عســـكر أو إعادة 
معالجتهـــا عـــن طريـــق مصانـــع متنقلة أو 
حرقها، إذ إن إزالة الترســـبات ستؤدي إلى 
انبعاث غازات خطرة على صحة العاملين 

والقاطنين في المنطقة. 
كذلك، هنـــاك طريقة المعالجـــة الموضعية 
دون حجز واحتواء هذه المخلفات وذلك 
وبيولوجيـــة  كيماويـــة  مـــواد  باســـتخدام 
مناســـبة )بكتيريا فائقة لتحليل المخلفات 
وامتصاص/   تخفيف الروائح( أو بتطويق 
مناطـــق تجمـــع المخلفات بحواجـــز رملية 
وبطانـــة عازلـــة )طمرهـــا فـــي قـــاع البحـــر 
وتغطيتهـــا بطبقة رملية( مع إمكان الحقن 
المـــدى  علـــى  الحمـــأة  لتفتيـــت  الهوائـــي 

الطويل.
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االعتراف 
األحمال الزائدة سيد األدلة ونصف احلل

تصرف بالبحر

غازات خطيرة 
على صحة 

اإلنسان في  
خليج توبلي

وضع المحطة 
مثقل باألحمال 

العضوية 
والهيدروليكية

حرق جزء من 
المخلفات ونقل 

اآلخر لمكب 
عسكر

25 مليون 
دينار لتأهيل 

الشبكات لحد 
2020

تحسين التدفقات 
في خليج     
توبلي بـ 9  

ماليين دينار 

تقليص زمن تدوير 
المياه في الخليج 
من 110 ساعات 

إلى 72 



محرر الشؤون المحلية

^قال القائم بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة 
حســن علــوي: إنــه باإلمكان إجراء تســويات بتقســيط مديونية الرســوم 

البلدية للمواطنين الذين يمرون بظروف معيشية خاصة.

المجلـــس  حضـــوره  أثنـــاء  وأشـــار 
األســـبوعي لمجلس أمانـــة العاصمة 
إلى أن تخفيض الرسوم جاء ليشمل 
فئات محددة من األســـر البحرينية، 
وهم الذين يسكنون باإليجار وليس 
القـــرار  نظـــم  حيـــث  ملـــك،  لديهـــم 

العملية وحدد مستحقيها.
يشـــمل  التخفيـــض  قـــرار  أن  وأكـــد 
مســـكنا واحدا لصاحـــب الطلب، وال 
يمكن أن يسري على أكثر من مسكن 

لنفس الشخص.

خفض الرسوم ال يشمل أكثر من مسكن

تقدم النائب أحمد يوســـف الدمســـتاني 
أخيًرا، بســـؤال برلماني موجه إلى وزير 

التربية والتعليم ماجد النعيمي نصه:
والمعلمـــات  المعلميـــن  عـــدد  كـــم 
التربيـــة  فـــي تخصصـــات  البحرينييـــن 
األســـرية بوزارة التربيـــة والتعليم؟ وما 

نسبة احتياج الوزارات لهذا التخصص؟ 
وما عدد العامليـــن األجانب في الوزارة 
فـــي نفـــس التخصـــص المذكـــور؟ وهل 
الـــوزارات حددت لهم عقـــودا مؤقتة أم 
عقودهم دائمة لـــدى الوزارة؟ وكم عدد 
من تقـــدم للـــوزارة مـــن ذات التخصص 

نفسه للعاطلين البحرينيين؟

الدمستاني يسأل النعيمي عن “التربية األسرية”

المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

أكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية 
بشأن ما ورد بوسائل اإلعالم بدعوته 
المعلمين للمســـاعدة بتنظيـــم الحركة 
المروريـــة بالقـــرب مـــن المـــدارس، أن 
ما تم نشـــره في بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي عار من الصحة 
تمامًا ولم ينشر بنص رسالة المجلس، 
وتم تغييـــر وتحريف العنوان بشـــكل 

غير مقبول ومرفوض تماما.
ونفـــى المجلـــس في بيـــان أمس، رفع 
دورا  المعلميـــن  بتحميـــل  توصيـــة 
التربويـــة  رســـالتهم  مـــع  يتناســـب  ال 
والتعليميـــة أو يضيـــف إلـــى دورهـــم 
مهامـــا أخـــرى، مردفـــا، إنمـــا جـــاء في 
مؤشـــر  رفـــع  آليـــات  مناقشـــة  إطـــار 
مداخـــل  عنـــد  المروريـــة  الســـالمة 
ومخـــارج المـــدارس ألعزائنـــا الطلبـــة 
المراحـــل  مختلـــف  فـــي  والطالبـــات 
وتجنـــب  التعليميـــة  والمواقـــع 
الحـــوادث المروريـــة في هذا الشـــأن، 
مشـــيدين بالـــدور الطيب الـــذي تقوم 

بـــإدارة  ممثلـــة  الداخليـــة  وزارة  بـــه 
المرور وشـــرطة خدمـــة المجتمع بهذا 
اإلداريـــة  الكـــوادر  الخصـــوص، ودور 
والتعليمية بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
في نشر الوعي المروري لدى الطالب، 
وضرورة التنســـيق مع جميع الجهات 
المعنية وتحقيق الشراكة المجتمعية 
وللحفاظ على ســـالمة أبنائنـــا وبناتنا 

الطلبة.
بيانـــه  ختـــام  فـــي  المجلـــس  ودعـــا 
وســـائل اإلعـــالم ومنصـــات التواصل 
االجتماعـــي إلى عدم نشـــر أخبار غير 
صحيحة أو تغيير عناوين األخبار من 
غيـــر علم المجلـــس والتحلي بالنزاهة 

والصدق في نشر األخبار.

“بلدي الشمالية”: لم نوِص بإشراك المعلمين بالمرور

باقات وتهاٍن بمناسبة عيد ميالد “^”

باكورة اللقاءات 
الشهرية

قالت رئيـــس لجنة العالقـــات العامة 
واإلعالم بمجلس أمانة العاصمة مها 
آل شـــهاب: إن طـــرح موضـــوع دعم 
الرســـوم البلديـــة لألســـر البحرينيـــة 
التـــي  الشـــهرية  اللقـــاءات  كباكـــورة 
األســـبوعي  المجلـــس  يحتضنهـــا 
لمجلـــس أمانة العاصمة، يأتي بهدف 
توعيـــة المواطنيـــن بهـــذه الخدمـــة، 
التي تهم شـــريحة واســـعة من األسر 

البحرينية التي تسكن باإليجار.

تغطية: سيدعلي المحافظة

السهلي: الرسوم البلدية ودعم الكهرباء استحقاقان منفصالن

90 % من طلبات خفض الرسوم البلدية مستوفية للشروط

^أكد مدير عام أمانة العاصمة 
محمد السهلي أن تخفيض الرسوم 
البحرينيـــة  األســـرة  عـــن  البلديـــة 
هـــو طلب اســـتثنائي ال يتم بشـــكل 

تلقائي.
جـــاء ذلك خالل حضـــوره المجلس 
األســـبوعي لمجلس أمانة العاصمة 
والـــذي اســـتعرض موضـــوع دعـــم 

الرسوم البلدية لألسر البحرينية.
المواطنيـــن  بعـــض  إن  وقـــال: 
ينتقلون من مســـكن إلـــى آخر دون 
الســـابق  المســـكن  إغـــالق حســـاب 
فـــي البلديـــة، واالكتفـــاء بتحويـــل 
حســـاب الكهرباء والمـــاء، ما يؤدي 
إلـــى تراكـــم المبالـــغ علـــى أصحابها 
لتصـــل في بعض األحيان إلى آالف 

الدنانير.
ولفـــت إلى وجـــود خلط بيـــن دعم 
الكهربـــاء ودعـــم الرســـوم البلديـــة، 
بينمـــا همـــا اســـتحقاقان مختلفان، 

ولهمـــا اشـــتراطات مختلفـــة، ومـــن 
فـــي  البرنامجيـــن  دمـــج  الصعوبـــة 

إجراء واحد.
وقال السهلي: إن خدمة التخفيض 

أو اإلعفاء من الرســـوم البلدية هي 
لألســـرة  الموجهـــة  الخدمـــات  مـــن 
البحرينيـــة وليـــس لألفـــراد، حيـــث 
والبلديـــات  األشـــغال  وزيـــر  يقـــوم 
قـــرارات  بإصـــدار  دوري  بشـــكل 
علـــى  البلديـــة  الرســـوم  خفـــض 
المواطنين في المســـاكن المؤجرة، 

وتشمل تلك المطلقات واألرامل.
وأشـــار إلى أن اإلعفاء من الرســـوم 
البلدية هي حـــاالت خاصة، بحيث 
االجتماعيـــة  الحالـــة  دراســـة  يتـــم 
لألســـرة مـــع الشـــؤون االجتماعية، 
ليتـــم بعدهـــا كتابة توصيـــة للوزير 
مـــع  التعامـــل  يتـــم  باإلعفـــاء، كمـــا 
والحـــاالت  اإلنســـانية  الحـــاالت 

الطارئة كل حالة بحسب وضعها.

^قال رئيس قسم خدمات المشتركين بأمانة 
العاصمـــة جـــواد الفـــردان: إن آليـــة التقديـــم على 
طلب تخفيض الرســـوم البلدية أصبـــح إلكترونًيا 
منـــذ مـــارس 2019، إذ يمكن لجميع المســـتحقين 

التقديم في أي وقت عبر النظام اإللكتروني.
وأشـــار إلـــى أن تلبيـــة الطلبـــات تتـــم فـــي غضون 
شـــهر واحد من تقديم الطلب، وال يتم القرار بأثر 

رجعي.
وذكر أن أمانة العاصمة تتلقى شهرًيا متوسط 40 

إلى 50 طلب خفض الرسوم البلدية، أي ما يعادل 
نحو 600 إلى 700 طلب سنوًيا، حيث يبلغ معدل 

المستحقين منهم 90 %.
وأكـــد ضرورة تقديـــم طلب جديد لدعم الرســـوم 
البلدية لمن يتحول من سكن إلى آخر، حيث يتم 

احتساب الطلب من تاريخ انتقاله للعقار.
المســـتوفية  غيـــر  الطلبـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
لالشـــتراطات يتم إرجاعها بشكل آلي، وبالتالي ال 

يمكن إحصاؤها.

صالح طرادة ومحمد السهلي

جواد الفردان على يمين الصورة
حسن علوي

 التقديم إلكتروني.. والتخفيض بال أثر رجعي

التخفيض استثناء عن القاعدة
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أحمد الدمستانيماجد النعيمي

^ |  تلقت أســـرة “البالد” باقات ورد وتهاني بمناســـبة الذكرى الســـنوية لصدور الصحيفة. ومن أبرزها باقة ورد وبرقية تهنئة من رئيســـة 
مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، وباقة ورد من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وباقة وزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المبارك، وباقة نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، واألمين العام للمؤسســـة 

الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد، وتهنئة من رئيس شركة “جيبك” عبدالرحمن جواهري.

باقة نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي

باقة وزير شؤون الكهرباء والماء

تهنئة رئيس شركة “جيبك” باقة األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

باقة رئيس مجلس الشورى باقة رئيسة مجلس النواب 
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“بابكو” تواصل تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات

“األعلى للمرأة” يستمر في مباحثاته مع الكونغرس األميركي الزائر

مراجعة أداء 3 برامج أكاديمية 
في مؤسسات التعليم العالي

تسجيل أعلى معدل تكرير للخام بواقع 211.700 برميل يوميا

تفعيل أطر التعاون الثنائية مع جميع دول العالم

إدراج مؤسسة واحدة وتسكين 5 مؤهالت وطنية

الرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
التنفيـــذي لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( 
داود نصيـــف أمـــس على هامش جلســـات 
اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة األخيـــر بتاريخ 6 
أكتوبر الجاري - عن نجاح شركة بابكو في 
مواجهة التحديات غير المســـبوقة، والتي 
تشهدها صناعة النفط والغاز على مستوى 
العالـــم فـــي اآلونـــة األخيـــرة جراء تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، مؤكـــدًا أن شـــركة بابكـــو 
تواصل تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات 
فيما يخص العمليات التشغيلية بالمصفاة.

وأوضـــح نصيـــف أن مؤشـــرات األداء في 
الربـــع الثالث من العام الجـــاري تبعث على 
كل الرضا والتفاؤل، إذ بلغ مؤشر اعتمادية 
غضـــون  فـــي  معدالتـــه  أعلـــى  الوحـــدات 
الســـنوات الخمـــس األخيـــرة، األمـــر الـــذي 
أتاح لمصفاة بابكـــو تحقيق أعلى معدالت 

وهوامـــش التكرير، وســـاهم في تســـجيل 
أعلى معدل تكريـــر للخام بواقع 211,700 
برميـــل   207,000 مقابـــل  يوميـــًا،  برميـــل 

يوميا حسب الخطة المستهدفة. 
وأضاف: أثمر مؤشر تحسن االعتمادية عن 
خفض فـــرص الربح المفقـــود للحد األدنى 
بواقـــع 0.019 دوالر للبرميـــل، وهـــو األقل 
على مدار الســـنوات السبع عشرة األخيرة. 
كما بلغ معدل المقطرات المتوســـطة 57.8 
%، واســـتخالص الســـوائل 102.1 %، بما 
يفوق المعدل المســـتهدف في خطة العمل 
بنحو 0.8 %، و0.4 في المئة على التوالي، 
األمـــر الـــذي يعكـــس التـــزام فريـــق العمـــل 
بتنفيـــذ مبـــادرات مبتكـــرة وطموحـــة مـــن 
شـــأنها تعزيـــز العوائـــد ذات القيمـــة العالية 
مـــن وحدات التكســـير خالل جلـــب المواد 

األولية غير التقليدية. 
وأوضـــح نصيف أن دوائر بابكـــو قد دأبت 
مؤخرًا وبشكل مشترك على تحديد وتنفيذ 

الفـــرص التـــي ســـاهمت بنجاح فـــي زيادة 
هامش التكرير بما يتجاوز كافة المعدالت 
والمؤشـــرات الروتينية، وتحقيق إيرادات 
إضافية مجزية تربو عن 25 مليون دوالر، 
اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، من خالل 
اســـتخدام الزيـــت الخفيف فـــي مزج زيت 
الوقود، وكمادة أولية في وحدة التكســـير 
بالوســـيط الكيميائـــي، وفـــي تعزيـــز إنتاج 

وقـــود الديزل، وغيرها من االســـتخدامات 
والتطبيقات األخرى. 

وأضاف نصيف “إن االلتـــزام الجاد باتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة، إلى جانب 
تطبيق أعلى مستويات الصحة والسالمة، 
قـــد ســـاهم بشـــكل ملمـــوس فـــي تمكيـــن 
شـــركتنا العريقـــة مـــن مواصلـــة عملياتهـــا 
التشـــغيلية دون انقطـــاع، مع الوفاء بكافة 
االلتزامات والتعهدات أمام شتى األسواق، 
مما أثمر عن تحقيق هوامش تكرير أفضل 
عـــن ذي قبـــل حتى اآلن، وبمـــا يتجاوز كل 

التوقعات والمعدالت المستهدفة”. 
واختتـــم نصيـــف حديثـــه “أتشـــرف برفـــع 
للقيـــادة  واالمتنـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
الرشـــيدة حفظهـــا هللا ورعاهـــا على الدعم 
الفعـــال والمتواصـــل لمســـيرة شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( بمـــا يمكنهـــا مـــن تأديـــة 
أهـــداف  تلبيـــة  فـــي  الوطنيـــة  رســـالتها 

وتطلعات مملكتنا الغالية”.

عقـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة اجتماًعا مع وفـــد موظفي مجلس 
المتحـــدة  بالواليـــات  والنـــواب  الشـــيوخ 
األميركيـــة )الكونغرس( في إطـــار برنامج 
الزيـــارة الرســـمية التـــي يقوم بهـــا لمملكة 
ا، واطالعـــه على اإلنجازات  البحرين حاليًّ
النوعية التي تحققها المملكة في كثير من 
المجاالت ومن أهمها دور المرأة البحرينية 
فـــي تقـــدم التنميـــة الوطنية واالســـتقرار 
أمـــس  االجتمـــاع  وأتـــى  المجتمعـــي، 
والشـــراكة  التعـــاون  لمبـــادرات  اســـتكمااًل 
المستمرة من قبل األمانة العامة للمجلس 
علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والدولي من 
خالل تفعيـــل االتفاقيـــات وأطـــر التعاون 
الثنائية والمتعـــددة األطراف مع كل دول 
العالـــم فـــي مجاالت تمكين وتقـــدم المرأة 

والتوازن بين الجنسين. 
 وأعربـــت مســـاعد األمين العـــام للمجلس 

األعلـــى للمـــرأة الشـــيخة دينـــا بنت راشـــد 
آل خليفـــة، عـــن تطلـــع المجلـــس لتعزيـــز 
التعـــاون مع الواليات المتحـــدة األميركية 
وكل المؤسســـات المعنيـــة فيهـــا وبشـــكل 
خـــاص البحثية والعلمية في الموضوعات 
المـــرأة  بتقـــدم  العالقـــة  ذات  المشـــتركة 
فـــي كال البلدين، مؤكدة حـــرص المجلس 
عالقاتـــه  توثيـــق  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى 
بالمنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة وتبـــادل 
ذات  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الخبـــرات 

الصلة بالمرأة.
 وأشـــارت إلـــى أن المجلـــس األعلى للمرأة 
الـــذي تحتفـــل مملكـــة البحرين هـــذا العام 
بذكـــرى مـــرور عشـــرين عاًما على إنشـــائه 
بات يحظـــى بمكانة مرموقة على ســـاحة 
العمـــل النســـائي العالمي، وتمّكـــن من بناء 
شـــراكات دولية فاعلة، تجّســـدت بأحدث 
األمـــم  مـــع هيئـــة  التعـــاون  فـــي  صورهـــا 
المتحـــدة للمـــرأة مـــن أجل إطـــالق جائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، 
والتي جـــرى اإلعالن عن نســـختها الثانية 
في األول من يوليو الماضي، داعية الوفد 
الزائر إلـــى الترويج للجائـــزة لدى مختلف 
األوســـاط األميركية، خاصـــة وأنها جائزة 
عالميـــة مرموقـــة موجهـــة لدعـــم الجهـــود 

العالمية نحو تعزيز مكانة المرأة.
 مـــن جانبهـــم، أكـــد عـــدد من أعضـــاء وفد 
اهتمامهـــم  الزائـــر  األميركـــي  الكونغـــرس 
الكبير بالتجربة البحرينية في دعم المرأة 
وضمـــان تقدمهـــا في شـــتى المجاالت في 
إطار الثقافة الوطنية والمجتمعية لمملكة 
البحرين.   وأبدوا حرصهم على اســـتكمال 
المناقشـــات مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
في إطـــار من تبادل الخبـــرات والتجارب، 
ومواصلـــة تعريـــف صانـــع القـــرار والـــرأي 
العـــام األميركي باإلنجـــازات التي تحققها 
مملكة البحرين على مختلف األصعدة بما 

فيها صعيد المرأة.

لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  اعتمـــد 
نائـــب  برئاســـة  والتدريـــب  التعليـــم 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، حزمـــة 
جديـــدة مـــن التقاريـــر الدوريـــة لهيئة 
جودة التعليم والتدريب، التي ترصد 
فيها جودة أداء المؤسسات التعليمية 
والتدريبيـــة، ونتائج إدراج وتســـكين 
والتدريبيـــة  األكاديميـــة  المؤهـــالت 
على اإلطار الوطني للمؤهالت، وذلك 
فـــي جلســـته المنعقـــدة يـــوم األربعاء 

الماضي.

واعتمـــد المجلـــس - خـــالل اجتماعـــه 
برامـــج   )3( أداء  مراجعـــة  تقاريـــر   -
التعليـــم  مؤسســـات  فـــي  أكاديميـــة 
مؤسســـة  إدراج  ونتائـــج  العالـــي، 
واحدة، وتسكين )5( مؤهالت وطنية 
للمؤهـــالت،  الوطنـــي  اإلطـــار  علـــى 
وموعد مراجعة الهيئة للحصول على 
االعتراف من االتحاد العالمي للتعليم 

.)WFME( الطبي
ووافق المجلس علـــى مقترح التقرير 
الســـنوي للهيئة للعام 2021، الذي قرر 
بموجبـــه رفعـــه إلـــى مجلس الـــوزراء 

لالعتماد.

عوالي - بابكو

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

بدًءا من اليوم.. “PCR” في اليومين األول والسابع لجميع المخالطين
خفض حجر غير المحصنين لـ 7 أيام وإلغاؤه ألصحاب الدروع الخضر

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19( أنه بناًء على العرض وأخذ موافقة اللجنة 
التنسيقية، فقد تقرر بدًءا من اليوم الجمعة الموافق 
15 أكتوبـــر تحديث بروتوكـــول المخالطين للحاالت 
القائمة وذلك بخفض مدة الحجر الصحي االحترازي 
إلـــى 7 أيام من تاريـــخ المخالطة للمخالطين من غير 
حاملـــي الشـــعار باللون األخضر فـــي تطبيق “مجتمع 
 )PCR( واعي” مـــع إلزامية إجراء الفحص المختبري
في اليومين األول والسابع من تاريخ المخالطة. كما 
تضمـــن البروتوكـــول المحـــدث *بالنســـبة للمخالطين 
مـــن المتطعميـــن والمتعافيـــن حاملي الشـــعار باللون 
األخضـــر فـــي التطبيـــق*، *االكتفاء بإلزاميـــة* إجراء 
األول  اليوميـــن  فـــي   )PCR( المختبـــري  الفحـــص 
والســـابع مـــن تاريـــخ المخالطـــة، مـــع إلغـــاء الحجـــر 

الصحي االحترازي لهم.

منوًهـــا لجميـــع المخالطيـــن بضـــرورة إجـــراء فحص 
لفيروس كورونا عند الشعور بأية أعراض.

وأشـــار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا إلـــى أن المخالطيـــن الذيـــن ينطبـــق عليهـــم 
رصدهـــم  يتـــم  الذيـــن  هـــم  المحـــدث  البروتوكـــول 
والكشـــف عـــن مخالطتهـــم بـــدًءا مـــن يـــوم الجمعـــة 
الموافـــق 15 أكتوبـــر الجـــاري ومـــا بعده، وال يشـــمل 
المخالطيـــن الذيـــن تـــم كشـــف مخالطتهم قبـــل هذا 

التاريخ.
وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونا ) كوفيد 19( أن تحديث البروتوكول الخاص 
بالمخالطيـــن للحـــاالت القائمـــة يأتـــي بنـــاًء علـــى مـــا 
أثبتتـــه المؤشـــرات الوطنية بشـــأن فاعليـــة التطعيم 
والجرعة المنشـــطة منه في رفع االستجابة المناعية 

للجسم.

المنامة - بنا

داود نصيف

المجلس األعلى للمرأة يعقد اجتماًعا مع وفد الكونجرس األميركي

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقى وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان النائـــب فاطمة قاســـم، 
بحضور عدد مـــن أعضاء جمعية مدينة 

سلمان الخيرية، في مكتبه أمس.
النائـــب  مـــع  حميـــدان  واســـتعرض 
قاســـم وممثلـــي الجمعية الجهـــود التي 
تبذلهـــا الـــوزارة لتنفيـــذ المبـــادرات التي 
الكريـــم  العيـــش  توفيـــر  إلـــى  تهـــدف 
وتعزيـــز الحمايـــة والرعايـــة االجتماعية 
لمختلـــف فئات وشـــرائح المجتمـــع، كما 

وتـــم اســـتعراض أنشـــطة الجمعيـــة وما 
تقدمـــه من مشـــروعات تنمويـــة خيرية؛ 
بهـــدف تحســـين المســـتوى االجتماعـــي 
واالقتصـــادي ألهالـــي المنطقة تجســـيًدا 
االجتماعـــي  والتكافـــل  التعـــاون  لـــروح 
في المجتمـــع البحرينـــي. وأكد حميدان 
حرص وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
علـــى دعـــم جهـــود الجمعيـــات الخيريـــة 
واألهلية، لما لها من دور بارز ومميز في 
خدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

قامـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت 
بزيـــارة إلـــى الجامعـــة الملكيـــة للبنات، 
التقـــت خاللها رئيســـة الجامعة يســـرى 
المزوغـــي وأعضـــاء الهيئتيـــن اإلدارية 

واألكاديمية.
وخـــالل الزيـــارة، تفقدت األميـــن العام 
وســـكن  ومنشـــآتها  الجامعـــة  مرافـــق 
الطالبـــات الخـــاص بالجامعـــة، منوهـــًة 

الخدمـــات  لتقديـــم  جاهزيتهـــا  بمـــدى 
وبمـــا  المطلوبـــة  بالجـــودة  التعليميـــة 
يتـــواءم مع الظـــروف الراهنـــة ويضمن 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة الجميع، 
جميـــع  لجهـــود  تقديرهـــا  عـــن  معربـــًة 
القائميـــن علـــى هـــذا الصـــرح التعليمي 
ومـــا يقوم به من دور مهم في منظومة 
البحريـــن،  بمملكـــة  العالـــي  التعليـــم 
مشـــيدًة بما تقدمـــه الجامعة من برامج 
معتمـــدة،  أكاديميـــة  وتخصصـــات 

ومتمنيًة لهم دوام التوفيق والنجاح.

حميدان يستعرض جهود “مدينة سلمان الخيرية”

رنا بنت عيسى تتفقد منشآت “الملكية للبنات”

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحي 
في مكتبه أمس، ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى مملكـــة بلجيكا عبد هللا الدوســـري 
بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا جديًدا للمملكة 

في مملكة بلجيكا.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب الوزير بالســـفير 
الدوســـري وهنـــأه بنيلـــه الثقـــة الملكيـــة 

للبعثـــة  رئيًســـا  بتعيينـــه  الســـامية 
لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  الدبلوماســـية 
التوفيـــق  متمنًيـــا  لـــه  بلجيـــكا،  مملكـــة 
الدبلوماســـية  مهامـــه  فـــي  والنجـــاح 
تـــم اســـتعراض أوجـــه  الجديـــدة. كمـــا 
التعاون والشـــراكة مع وزارة الخارجية 

وبعثاتها الدبلوماسية.

الرميحي يتمنى للدوسري التوفيق في مهامه

“اآلن قد علمت سرك يا بحرين”
Û  ما الذي تتمّيز به مملكة البحرين فيجعل كل من يعيش ومن عاش فيها “ال

يســتطيع أن يغادرها”؟ فهذه المملكة الســاحرة تنطبع في فكره ووجدانه، 
وتبقى ذكريات السنين حيث أمضى جلَّ أيامه محفورًة في قلبه.

Û  جئــت إلــى البحريــن وكانــت خطتــي أن أغادرهــا بعــد ســنتين، وأحياًنــا ال 
أصّدق أن هاتين الســنتين صارتا إحدى وعشــرين ســنة، ليس أنا فقط من 
مّر بهذه التجربة، أذكر هنا األستاذ إبراهيم وهو هندي الجنسية الذي جاء 
مثلي بعقد لمدة سنتين، وكان قد كلمني منذ أيام قليلة طالًبا مني أن أدعو 
له في صالتي، فسألته هل أنت مريض أو تعاني من مشكله ما؟ فقال ال أنا 

في صحٍة جيدة، ولكنني أشعر بألم وضيق ألنني سأغادر “بلدي”.
Û  ،ســألته هل ســتغادر الهند؟ قال ال ســأغادر البحرين، من ثمَّ ســألته ثانيًة 

كــم ســنًة وأنــت فــي البحرين؟ فــردَّ علي قائاًل، ليســت مــدة طويلة، قلت 
لــه هــل هــي عشــر ســنوات؟ فــرّد بحــزن بــدا عليــه مــن نبــرة صوتــه هــي 
“أربــع وأربعــون ســنة”.. عجًبــا لك يا بحريننــا الكريمة العظيمــة ماذا فيك 
كــي تجعلــي مــن يطأ بقدمــه على أرضك ال يســتطيع أن يغــادرك، هل هو 
التســامح؟ أم التعاطــف؟ أم التعايــش الســلمي؟ أم الســالم؟ أم األمــن 

واألمان؟ أم الحرية؟
Û  ،كل هذه القيم ال تصنعها الطرق وال المباني وال اآلثار، بل يوجدها البشر 

لقــد ولــدت جميعهــا في قلب األجداد وأورثوها إلــى اآلباء وزرعوها في 
األحفاد، لقد صدرها جميعها رجل سالم وملهمه هو عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، هذا الرجل الذي أظهر في كل 
كلمــة وكل فكــرة تخــرج من جاللته أنــه ليس فقط ملــًكا للبحرينيين بل 
هو ملك لكل من يعيش على هذه األرض الطيبة، لقد تربى وأنشأ شعب 
البحرين في جو التســامح الســلمي والكرم وقبول اآلخر، اآلن قد علمت 
ســرك يــا بحرين الســر المخفــي الذي يجعــل الناس يحبونــك ويرتبطون 

بك، ويعلنون قائلين “لم ولن ننساك”.

القسيس هاني عزيز
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Vacancies Available
BUDAIYA  CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33625602  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

POWER ON EQUIPMENTS HIRING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36394041  or  ANEESH.HAYWARD@GMAIL.COM 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36941976  or  ggccbahrain@gmail.com 

Asha Pura Snack bar bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  IDEALS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33016455  or  SHVICKY3304@YAHOO.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 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

Aldahrez Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33114747  or  HKM1430@HOTMAIL.COM 

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34590744  or  SY.ATIF01@GMAIL.COM 

DR CARS AUTO SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33670729  or  fazzamohammed.emi@outlook.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 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Bonyan limitless contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  support@bonyanlimitless.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 

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 

GULF HEAVY MACHINERY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701313  or  ghmachinerywll@gmail.com 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.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 

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 

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 

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 

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

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

OSLO PUBLICITY AND ADVERTISING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77389386  or  SHADMANCLEARANCE@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

COOK BOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411185  or  A7MED.JANAHI@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36552208  or  mbusandal@thepalace.com.bh 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

GOJRA CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37743000  or  RDCBH434@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@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 

ALDUHA ALUMINIUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33664555  or  ALI39664475@HOTMAIL.COM 

KHALED ALI MATROOK ALMATROOK 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587997  or  khalid@al-matrook.com 

ABKAN MEDICAL COORDINATION FOR TREATMENT ABROAD 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

DRAGON HOUSE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34399991  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

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

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552522  or  almadaenfurnishing@gmail.com 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@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 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

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

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ABKAN MEDICAL COORDINATION FOR TREATMENT ABROAD 
has a vacancy for the occupation of

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

CENTRAL CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36300669  or  a82b12@gmail.com 

PAK ELEGANT INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553958  or  MEHARZEBALI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

KITTYLICIOUS MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39939951  or  KHHS69@HOTMAIL.COM 

SANAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39520021  or  H.M.J4EVER@HOTMAIL.COM 

ADNAN SUPPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169342  or  ZAINAB.ASFOOR@HOTMAIL.COM 

ALMUFEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17420423  or  AMEENAALAHMED85@GMAIL.COM 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@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 

Gulf Bird Maintenance Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

AZAIZ REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17530708  or  ABDULLOTHMANY@GMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

JOUBAR SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33604446  or  INFO@JOUBAR.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

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

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.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 

A R CLOUD INFOTECH CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33382535  or  RAHRAKSON@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

GULF REFRACTORY & INSULATION CO B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17631232  or  faisalashoor@gmail.com 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.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 

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 

HOL-N-ONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  info@mmcogop.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

LAZER 16 AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  AAREFHEJRES@GMAIL.COM 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713603  or  SPICENICEREST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39553392  or  KHALILEBRAHIM.IBOOK@GMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

ALULA GENERAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17009383  or  GLMECR.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17910707  or  ANBUPHARMACYBH@GMAIL.COM 

PURE PHONE TECHNOLOGIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17599091  or  S.husain@puregroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NAFAHAT AL BAHRAIN SALE 
TRADING AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
 39669553  or  YASER.ALQASHAR@GMAIL.COM 

PENO COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39841310  or  ZUHAIR-MAJEED@HOTMAIL.COM 

HEALTHY VIBES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 34079138  or  IBRAHEMNAGE45@GMAIL.COM 

MOHAMED AHMED JASIM ALHASABI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33385995  or  alwadeea@hotmail.com 

AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445784  or  NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM 

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

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17723333  or  FEMUTAWA@gmail.com 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ALAWADHI MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36660065  or  AWADHI6656@LIVE.COM 

Dar alamani cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

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

EBRAHIM MOOSA TECHNICAL ELECTRONIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39864444  or  I.ALSALMAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34523450  or  PMAFSAL007@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39662016  or  VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

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

ALABRAAJ EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33000025  or  OTHMANOOO999@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

A N C MANAGEMENT CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38702609  or  Aku.nabeel222@gmail.com 

Dr.Fatheya  Almulla Homeopathic Unit 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17664088  or  FATHEYA.ALMULLA@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

AL KOBAISI BLOCK FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

GENIUS COMPUTER CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535367  or  SHATHACO@BATELCO.COM.BH.COM.BH 

THE TIPS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  THETIPS.BH@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944980  or  bader.altimimi@foulath.com.bh 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33445784  or  NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  Contact@amwellme.net 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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 

WANG THAI RESTUARANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17554202  or  ASHPLOBO@GMAIL.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

SIYONA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736030  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

SUHAIL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36636631  or  kpc.bah@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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 

ROSE PETALS BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33443892  or  VINEETHKTR@YAHOO.COM 

JOHNNY ROCKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@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 

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 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

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 

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 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

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 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

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 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39002405  or  FSALAAS@GMAIL.COM 

HARDEEZ RESURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

AL WAJEEHTAWER GYPSON CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  ALWAJIH@HOTMAIL.COM 

PANKAJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

DAR BU SALMAN CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35351234  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66705777  or  157552366@QQ.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

QUICK WHEEL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580103  or  SS_TAJJ@HOTMAIL.COM 

MISK  ALARAB perfumes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33904999  or  NOMANGHORI.NG.NG@GMAIL.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

SIGN CITY GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17690988  or  4UCLEARANCE@GMAIL.COM 

ALMATAR METAL WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600456  or  ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

Dalgan Opticians W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33453292  or  EYADS@ICLOUD.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

SENTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710915  or  SENTANARESTURANT@YAHOO.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

Alaa al jazeera for elevators and electrical equipments w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17297655  or  AAJE@BATELCO.COM.BH 

REUNION PROPERTIES MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000202  or  REUNION_TALAPLAZA@YAHOO.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

NATIONAL MODERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690639  or  modbake@gmail.com 

ABDULAZIZ JUMA ABDMOHAMMED AJAMCO W.L.L. CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623007  or  AJAMCO@BATELCO.COM.BH 

WORK POINT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

KEY CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@gmail.com 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

Unknown Address Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36059001  or  JASIM_ALALI@LIVE.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

KENZ FOR KURTAINS ANDUPHOLSTERV W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678286  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

ALMUSTAQBAL PROMOTION ADVERTISEMENT
 & TRANSLATION COMPANY (PAR 

has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact
 77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

M R A FOOD STUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

DIM HOUSE FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34422930  or  YUSUF.BARRY96@GMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Norble home landscaping BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

WE ONE FOOD COURT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38020740  or  KURUDIVEED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 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 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

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

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

Validity contracts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38292626  or  SAUD4112012@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  ROMRES@BATELCO.COM.BH 

ALSAWARI ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Delmon express factory 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37700067  or  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  QUALITY ASSURANCE ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact
 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

YAMAL ALSHAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  KARU110@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 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM  
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PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

 Super Fire & Safety Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  INDECO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

CRUMBLES FOR SWEET AND FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36333316  or  KEALTHANI@GMAIL.COM 

SUHAIB INTERNATIONAL FOR GENRAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39755006  or  SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

AL FAIHA DIAMOND TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17226653  or  ALMUHBEEN@YAHOO.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 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

BADER GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM

MIRAS MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39714408  or  BKM.MIRAS@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

MILANO GATE SPORT ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33944498  or  hkbclearance@gmail.com 

SALTOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17335588  or  MOHAMEDTHANI111@HOTMAIL.COM 

ITHATAS RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33954309  or  H.ALTHAWADI004@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE 
COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

NAJFU FOR INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

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

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

KHALIL ALI AKBAR LARY SWEETS & NUTS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

Electrokinetics Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211642  or  SALES@EUROELECTROMECH.COM 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contact
 36520220 M 

TRANS CONTINENTAL SHIPPING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532989  or  ALRAYES@TRANSCOBAHRAIN.CO

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FREEJ ALRAHMA COLD STORE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179629  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABDULLATEEF ALAUJAN SUPPLIERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Kamaliat for household items 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777350  or  BH_KAMALIAT@HOTMAIL.COM 

B  a  h  a auto for sale cars 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36775533  or  INFO@DRIVER-BH.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 

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 

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 

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 

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 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17470748  or  altinah@windowslive.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 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

KARN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact
 39846887  or  abrahamroby@yahoo.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

TCG FOR PROPERTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38483515  or  UCHERIYAL@YAHOO.COM 

ALMAARY COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17211001  or  MODAWIB@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

OFFIC OF LAWYERS  ALMUHARRAQI MAHMOOD YAQOOB  ALWEDAEI 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17294322  or  HMLAW123@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

LULU MAINTENANCE
 CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

SHOP WELL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33779086  or  SHOPWELLBAHRAIN@GMAIL.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 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

GOLDEN PALACE FALAFEL AND SAMBOSA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17294473  or  SHIBU.PHILIP75@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 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM 

U M INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

HASNA USMAN SOLAIMAN   HASAN (126431) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33473746  or  BAIHASNA1456@GMAIL.COM 

Griffin Ark Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

Salon allison 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 32223861  or  BUTAHERT@GMAIL.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 

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 

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

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

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

THE LAUNDRY HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000073 

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 ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

ABDULNABI MOHAMMED MAKKI GHANIM 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17693168  or  ABDULNABIGHANEM@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

BIYAS EVENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091091  or  BINYAS@ME.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536275  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

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

Al Fazal International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34058542  or  KHALID.ALFAZALINT@GMAIL.COM 

Hyper Fashion 56 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33919097  or  MUHAMMADJAHANGIR206@GMAIL.COM 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

ABDILNABI COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17232222  or  SALES@ABDULNABI.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 

NACHWA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36660601  or  HABOOB_1991@HOTMAIL.COM 

SHAHAD ALKHALEEJ COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

DOHAT ALHIDD STATIONERY AND PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36329016  or  dohatalhidd@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

ABER AL MOHETATT CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13105521  or  fadelkhamiss@gmail.com 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.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 

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 

NADA AL AWRAQ  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

ALYAQOOB TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251152  or  CAMEL4CAMEL@HOTMAIL.COM 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

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

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

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39254874  or  ZAHIDCHOHAN341@GMAIL.COM 

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

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

NOOR ALSHROOQ INTERNATIONAL CONTRACTING . W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39797017  or  accs.2001@yahoo.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 

Buildworks contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39408222  or  KHALID.ALQASSIM@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

HASAN ABDULLA SABAH ALBINALI 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  ALYA2323@BATELCO.COM.BH 

Nagoya auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290226  or  NAGOYAAUTOSERVICES@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

ALEKHTISAS STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

Rabiya Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33167461  or  hu951122@gmail.com 

BLUE WHITE SALOON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66375429  or  SHIBRAMBISWAS999@GMAIL.COM 

MANAMA PEARL JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393313  or  MANAMAPEARL@GMAIL.COM 

KARAMI FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338545  or  hr@karamicatering.com 

AL EMARAH Cargo handling services 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669495  or  HOSIN555RADI@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

WADI AMINA PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM 

Road runner JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878334  or  YAHYAALHARAM@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

GREAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@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 

BAHRAIN INTERNATIONAL GOLF COURSE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33377437  or  aymajed@me.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 

ZUHOOR AL REHAN PERFUMES AND COSMETIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34479295  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  WELDER(GAS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

HYBRID TECHNOLOGIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77145154  or  GALATRAVELS.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

SALSEL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36622993  or  DOWNWINDREALESTATE@GMAIL.COM 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

WADI ALJANNAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677877  or  SAMINAKHAN0763@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 

KARAK HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34560035  or  MOHAMEDALNAWAF22@GMAIL.COM 

HOME DECORATION FOR HANDICRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332679  or  SALEM43641@GMAIL.COM 

ROSTOV C COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

ALUMART ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33005125  or  ALSALAM595@GMAIL.COM 

OLT Investment International Company (B.S.C) (C) 
has a vacancy for the occupation of
  HEAD/CHIEF FINANCIAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact
 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

ALDAAYSI TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

AL FAISALIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM 

Silah GULF W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17155200  or  bshanker@silah.bh 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

CONFIANZA BUSINESS CONSULTANCY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34674093  or  CINFIANZABUSINESSBH@GMAIL.COM 

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 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

REGENCY SALON (LADIES) 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227604  or  ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

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

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

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

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 

ABKAN MANAGEMENT CONSULTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

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

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

ABKAN FOR DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33092207  or  VINOD.VIDHYADARAN@GMAIL.COM 

BANAT ALYOOM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39648452  or  mona.alshaikh67@gmail.com 

Noor Taiba Building Materials WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33442160  or  E_ELGNDY@HOTMAIL.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 

ALL STARS UNIFORM CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700017  or  ALLSTARS.UC@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 

NEW GATEWAY OF DUBAI METAL TRADING & FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 
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قذائف ورصاص قناصين... والجيش اللبناني يهدد أي مسلح بإطالق النار

بيروت تغلي.. تفجيرات ودماء في أزمة “قاضي المرفأ”
على خلفية أعمال العنف التي وقعت أمس الخميس 
في العاصمـــة بيروت، إثر دعوة مناصرين لحزب هللا 
وحركة أمل )التي يرأســـها رئيـــس البرلمان نبيه بري( 
للتظاهـــر أمـــام قصر العـــدل احتجاجا علـــى عدم كف 
يـــد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي 
طـــارق بيطار، اســـتنكر وزير الداخلية اللبناني بســـام 
مولـــوي بشـــدة، إطـــاق النـــار الحـــي علـــى الـــرؤوس 
والقنـــص الـــذي طـــال المتظاهريـــن “أيـــا كان توجـــه 

هؤالء”.
وأكـــد في مؤتمر صحافـــي أن هذا الوضع ينذر بأمور 
خطيرة، في إشـــارة إلـــى تنامي االحتقان السياســـي 

والطائفي في الباد.
وأوضـــح أن 6 قتلـــى ســـقطوا وأصيـــب أكثـــر من 60 
بجـــروح، مضيفـــا أنه تم إطـــاق 4 قذائف “بي 7” في 

الجو، قائا إنه “أمر مخيف”.
وقـــال “لـــم نكـــن لنتصـــور أن تجمعـــات عاديـــة وإن 
سياســـية أو من لون واحد، ســـتتحول إلى إطاق نار 

على الرؤوس”.
وذكرت وسائل إعام محلية أن “6 قتلى و60 جريًحا 
وصلوا إلى مستشـــفى الســـاحل والمستشـــفى تطلب 

وحدات دم من جميع الفئات”.
إلى ذلك، شـــدد وزير الداخليـــة اللبناني على ضرورة 
تدخـــل الجيـــش بشـــكل فعـــال وتوقيـــف أي متورط، 

الفتا إلى أن مرحلة التوقيفات انطلقت بالفعل.
وردا على ســـؤال حول األســـباب التي دفعت السلطة 
إلـــى الســـماح بتنظيـــم تظاهـــرات فـــي هـــذا الوقـــت 
الحســـاس فـــي البـــاد، وســـط احتقان سياســـي على 
خلفيـــة ملـــف التحقيقات فـــي انفجـــار المرفأ، أوضح 
أن منظمـــي التجمعـــات التي شـــهدها قصر العدل في 

بيروت، أكدوا سابقا أنها ستكون سلمية.
ومـــا إن أنهـــى الوزير مؤتمره الصحافـــي حتى تجدد 
إطاق النار بين منطقتي عين الرمانة )التي تســـكنها 
غالبية مســـيحية(، ومنطقة الشـــياح )غالبية شيعية(، 

بحسب ما أفادت وكالة األنباء الرسمية.
فيمـــا كلفـــت مخابـــرات الجيـــش إجـــراء تحقيقـــات 
ميدانيـــة وتحديـــد هويـــة المســـلحين الذين شـــاركوا 

بإطاق النار.
أتى ذلك بعد أن تعالت أصوات الرصاص في منطقة 
الطيونـــة، وجرى إطـــاق النار والقذائف، كما شـــوهد 

عدد من القناصة على أسطح المنازل.
كما أظهرت مقاطع مصورة انتشـــار مسلحين تابعين 

مناطـــق  فـــي  الحليفيـــن  هللا  وحـــزب  أمـــل  لحركـــة 
مجاورة.

وفـــي حين حمل العديـــد من السياســـيين اللبنانيين، 
المســـؤولية لحـــزب هللا الـــذي شـــحن أنصـــاره خـــال 
الفتـــرة الماضية، و “حرض ضد القاضي بيطار”، أدان 
الحزب وحليفته “أمل” ما جرى، ودعيا أنصارهما إلى 
ضبط النفس. إال أن دعوتهما لم تجد لها آذانا صاغية 
على ما يبدو، إذ انتشر مناصرو الحزبين بالساح في 
عـــدد مـــن المناطق علـــى الرغم من االنتشـــار الكثيف 
للجيش. في حين انتشـــر عناصر الجيش بكثافة في 
منطقة الطيونة لتطويق العنف، طالبين من المدنيين 
إخاء جميع الشـــوارع. كما أكد الجيش أنه ســـيطلق 

النار على أي مسلح في الطرقات.
بـــدوره، دعـــا رئيس الـــوزراء نجيب ميقاتـــي للهدوء 
بعـــد أعمال العنف الخطيرة التـــي وقعت في توقيت 

حساس للباد، وفي منطقة حساسة أيًضا.
كما شـــدد على ضرورة محاســـبة وماحقة أي مطلق 

للرصاص.
واستنكر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع 
 األحـــداث التي شـــهدتها منطقة الطيونـــة، معتبرا أن 

السبب الرئيس لهذه األحداث هو الساح المتفلت.
ودعـــا جعجـــع في بيـــان رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
الحكومـــة ووزيـــري الدفـــاع والداخليـــة إلـــى “إجراء 
تحقيقـــات كاملـــة ودقيقة لتحديد المســـؤوليات عما 
جـــرى في العاصمة”، مشـــددا على أن “الســـلم األهلي 
هـــو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتم 
علينـــا المحافظـــة عليـــه برمـــش العيـــون، ولكـــن ذلك 

يتطلب منا جميعا التعاون للوصول إليه”.
هذا واتهم “حزب هللا” و”حركة أمل” في بيان مشترك 
مجموعـــات مـــن “القـــوات اللبنانيـــة” بـ “االنتشـــار في 
األحيـــاء المجاورة وعلى أســـطح البنايات ومارســـت 
عمليات القنص المباشـــر للقتـــل المتعمد، ما أوقع هذا 

العدد من الشهداء والجرحى”.
من جانب آخر، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الفرنســـية، أمس الخميس، إنه ال بد أن يكون القضاء 
اللبنانـــي قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 

بطريقة مستقلة ومحايدة.
وشـــددت المتحدثـــة علـــى أنه “يجب على الســـلطات 

اللبنانية أن تدعم هذا التحقيق بالكامل”.
هـــذا ورفضـــت الغرفـــة األولى لـــدى محكمـــة التمييز 
المدنية في لبنان، أحدث شـــكوى مقدمة ضد قاضي 
التحقيـــق في انفجـــار مرفأ بيـــروت، القاضـــي طارق 
البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وكان القاضـــي طـــارق البيطـــار علـــق يـــوم الثاثـــاء 
وللمرة الثالثة تحقيقه في االنفجار، بعد تبلغه دعوى 
تقدم بها الوزيران السابقان )علي حسن خليل  و غازي 

زعيتر ( يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
ومنـــذ ادعائه علـــى رئيس الحكومة الســـابق حســـان 
دياب وطلبه ماحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، 
يتعـــرض طـــارق البيطـــار النتقـــادات سياســـية، تثير 
غضـــب منظمات حقوقية وعائـــات ضحايا االنفجار 
الذي تســـبب في أغســـطس العـــام 2020 بمقتل 214 
شـــخصا على األقـــل، وإصابة أكثر مـــن 6500 آخرين 

بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت.

بيروت ـ وكاالت

مسلح يطلق قذيفة من أحد مواقع التوتر أمس في بيروت )فرانس برس(

بغداد - وكاالت

حذرت قوى وفصائل شيعية عراقية 
مـــن أن نتائج االنتخابـــات البرلمانية 
المبكـــرة “تعـــرض الســـلم األهلي إلى 
التهديـــد”، ولـــوح بعضهـــا بالتظاهـــر 
ضدها، فيما أكـــدت المفوضية العليا 
لانتخابات أنها لن تخضع للضغوط.

“حقـــوق”  حركـــة  رئيـــس  دعـــا  إذ 
المنبثقـــة عـــن فصيـــل “كتائب حزب 
مونـــس،  حســـين  العراقـــي،  هللا” 
جماهيره إلى االســـتعداد لاحتجاج 

على النتائج األولية لانتخابات.
ومبررا دعوته للتظاهر، قال مونس، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك مـــع 
مرشـــح “عصائب أهل الحق”، حسن 
ســـالم، )خســـر االنتخابات في دائرة 
ال  المعلنـــة  “النتائـــج  إن  بغـــداد(، 

تعكس ما رصدته حركته خال يوم 
االقتراع”.

من جانبه، أصدر “اإلطار التنســـيقي” 
مـــن  فيـــه  حـــذر  بيانـــا  العـــراق  فـــي 
النتائـــج المعلنـــة لانتخابـــات “تهدد 

السلم األهلي” في الباد.
فـــي المقابل، قالـــت المفوضية العليا 
المســـتقلة لانتخابات، إنها “لن تتأثر 
بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال الضغـــوط”، 
مؤكـــدة أن العمليـــة االنتخابيـــة “لـــم 
يشبها خلل ولم يتم تسجيل شكاوى 
تخـــص عمليـــة  اآلن  حمـــراء حتـــى 

االقتراع”.
وتابعـــت أن “النتائـــج قابلـــة للتغيير 
ويجـــب انتظار النتائـــج النهائية بعد 

حسم الطعون”.

المفوضية العراقية ترفض الخضوع لتهديد حلفاء إيران

دمشق - وكاالت

قالـــت قـــوات مدعومـــة مـــن إيـــران في 
ســـوريا أمس الخميس إنها ســـترد بقوة 
على ضربة شنتها إسرائيل على منطقة 
تدمـــر الســـورية فـــي محافظـــة حمـــص 
مســـاء األربعـــاء، وهي ثانـــي ضربة من 

نوعها خال أسبوع واحد.
وقالت وزارة الدفاع الســـورية في بيان 
إن جنديـــا ســـوريا ُقتل وُأصيـــب ثاثة 
آخـــرون في الهجـــوم اإلســـرائيلي الذي 
اســـتهدف بـــرج اتصـــاالت وتســـبب في 

بعض الخسائر المادية.
حـــول  بالصمـــت  إســـرائيل  والذت 
الضربـــات التـــي جـــاءت بعـــد أيـــام من 
الجويـــة  دفاعاتهـــا  أن  دمشـــق  إعـــان 
اســـتهدف  إســـرائيلي  لهجـــوم  تصـــدت 
ريـــف حمص وتســـبب في إصابة ســـتة 
جنود سوريين وحدوث خسائر مادية.

ســـنوات  عـــدة  منـــذ  إســـرائيل  وتشـــن 
بأهـــداف  تصفهـــا  مـــا  علـــى  هجمـــات 

حيـــث  ســـوريا،  فـــي  بإيـــران  مرتبطـــة 
تتمركـــز قـــوات تدعمهـــا طهـــران ومـــن 
بينهـــا جماعـــة حـــزب هللا اللبنانيـــة منذ 
انتشـــارها لدعم الرئيس الســـوري بشار 
األســـد فـــي الصـــراع الـــذي اندلـــع فـــي 

سوريا العام 2011.
وقـــال بيـــان صـــادر عمـــا يســـمى “غرفة 
المدعوميـــن  عمليـــات حلفـــاء ســـوريا” 
من إيران إن الرد على الضربة ســـيكون 
الخســـائر  أن  مضيفـــا  جـــدا”،  “قاســـيا 
كانـــت ســـتكون أكبـــر بكثير لو لـــم تكن 
قواتها تنتشر بشـــكل جيد في المنطقة 

الصحراوية.

ميليشيات إيران تهدد باستهداف إسرائيل عبر سوريا

واشنطن ـ وكاالت

لّوحـــت الواليـــات المتحـــدة باللجوء إلـــى الخيار العســـكري ضد 
إيران إذا فشـــل المسار الدبلوماســـي في منعها من حيازة ساح 
نـــووي، فـــي تهديد يســـتعيد بوضوح غيـــر مســـبوق التحذيرات 

اإلسرائيلية على هذا الصعيد.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي، أنتونـــي بلينكن، فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره اإلسرائيلي يائير البيد في واشنطن 
مساء األربعاء إن الواليات المتحدة تعتبر أن “الحل الدبلوماسي 

هو السبيل األفضل”، لتجّنب حيازة إيران الساح النووي.
لكّنه أشـــار بحزم أكبر من الســـابق إلى قرب نفـــاد صبره في ظل 
التعليق المستمر منذ يونيو للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ االتفاق 
الدولـــي المبرم في العام 2015 بين إيـــران والدول الكبرى، قائا 
إن “الحوار يتطّلب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى 
إيـــران” لانخراط في الحوار. كما ذّكـــر بأن الهامش المتاح “آخذ 

باالنحسار”.
وفي رد على تلويح نظيره اإلســـرائيلي، يائير البيد، باســـتخدام 
القـــوة ضد طهران، قـــال بلينكن باقتضاب “نحن جاهزون للجوء 

إلى خيارات أخرى إن لم تغّير إيران مسارها”.
من جهته، قال البيد “أظن أن العالم بأسره يفهم ماهية الخيارات 

األخـــرى”. وتابـــع قائا “وزيـــر الخارجية أنتوني بلينكـــن وأنا ابنا 
ناجيين من الهولوكوست. ندرك أن هناك أوقاتًا يتعين فيها على 

األمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر”.
كمـــا أضـــاف “تحتفظ إســـرائيل بحق التحّرك فـــي أي وقت وبأي 

طريقة”.
يشـــار إلـــى أن البيد يســـعى خال زيارته واشـــنطن إلـــى مطالبة 
إدارة الرئيـــس، جـــو بايدن، بإعداد “خطة بديلة” في حال فشـــل 

المسار الدبلوماسي مع طهران.

البيد: ندرك أن هناك أوقاتا يتعين فيها على األمم استخدام القوة

أميركا تلوح بخيار عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
دبي- العربية.نت

مـــع اســـتمرار الحصـــار الـــذي فرضتـــه ميليشـــيات الحوثي على 
مديريـــة العبديـــة فـــي محافظة مأرب، ســـجلت أمـــس الخميس 
مواجهـــات عنيفة فـــي المنطقة، ما أدى إلى مقتل العشـــرات من 

عناصر الميليشيات بينهم أربعة قياديين.
ووصفـــت مصادر عســـكرية هذه المواجهـــات باألعنف في جبهة 

الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب.
 كما أوضحت المصادر، بحســـب ما نقلت وســـائل إعام محلية، 
أن القيادي الحوثي أحمد حســـين الضلعي قتل مع عشـــرات من 

الحوثيين على أيدي رجال القبائل في جبهة العبدية.
 إلـــى ذلـــك، أكـــدت أن مناطـــق علفاء وواســـط بمديريـــة الجوبة 
شـــهدت وال تزال معارك متواصلة أحبطت خالها قوات الجيش 
اليمنـــي محـــاوالت تقـــدم للميليشـــيات، فيما قتل العشـــرات من 
عناصـــر الميليشـــيات بينهـــم القيـــادي أبو يوســـف جحـــاف، قائد 
الحملـــة الحوثية، وأمين الشـــريف وخالد الجبوري، كما تم أســـر 

القيادي الحوثي محمد عبدهللا الجنيد.
 يشـــار إلـــى أن تحالف دعـــم الشـــرعية كان أعلن، يـــوم األربعاء، 
مقتـــل 400 مســـلح مـــن الحوثييـــن، خـــال الســـاعات االثنتيـــن 
والسبعين الماضية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة 

مـــأرب. أتـــى ذلك بعد أن حاصرت الميليشـــيات ألســـابيع منطقة 
العبديـــة، وقصفـــت مشـــفاها الوحيـــد أمـــس األربعـــاء، موقعـــة 

عشرات الضحايا بين المدنيين.
يذكـــر أن الحوثييـــن شـــنوا منـــذ فبرايـــر الماضـــي هجوًمـــا علـــى 
محافظة مأرب، في محاولة للســـيطرة عليها دون نتيجة، وسط 
تحذيـــرات دولية من آثـــار تلك الهجمـــات ومخاطرها على آالف 
النازحين. ولطالما كررت األمم المتحدة التحذير من التهديدات 
التي تطـــال مخيمات النازحين في المحافظـــة، والتي تبلغ 139 

مخيًما، تضم حوالي 2,2 مليون نازح.

استمرار الحصار يفاقم األزمة اإلنسانية في مديرية العبدية

مواجهات عنيفة جنوب مأرب.. ومقتل عشرات الحوثيين

دبي - العربية.نت

احتشـــد المعلمـــون اإليرانيـــون أمـــس 
الخميس في مراكز المحافظات وعدد 
من المـــدن اإليرانيـــة؛ لاحتجاج على 
سوء األوضاع المعيشية وعدم تنفيذ 
للمطالبـــة  وكذلـــك  التصنيـــف،  خطـــة 

باإلفراج عن زمائهم المسجونين.
بتجاهـــل  تنـــدد  بشـــعارات  وهتفـــوا 
المســـؤولين مطالبهـــم المعيشـــية، كما 
أدانـــوا عـــدم اهتمـــام وســـائل اإلعام 
احتجاجاتهـــم  بتغطيـــة  الرســـمية 
مثـــل:  شـــعارات  ورددوا  الســـلمية، 
صـــوت  ال  صوتنـــا  التلفزيـــون..  “أيـــن 
لـــه”.. “صوتنـــا ال يصـــل”. كذلـــك تجمع 
العشـــرات فـــي طهـــران أمـــام منظمـــة 
التخطيـــط والميزانية، ورددوا شـــعار: 
“المعلم المسجون يجب اإلفراج عنه”.

يشـــار إلى أن تجمعـــات اليوم انطلقت 
بدعوة من نقابات المعلمين في جميع 
المحافظـــات اإليرانية، وفق ما أفادت 

شبكة “إيران انترناشيونال”.
وخـــال الشـــهرين الماضيين احتشـــد 
المعلمون عدة مـــرات لاحتجاج على 
ســـوء أوضاعهم المعيشـــية، لكن دون 

أي رد من المسؤولين.
يذكـــر أن قطـــاع التعليـــم كغيـــره مـــن 
القطاعـــات فـــي الباد يعانـــي من وقع 
الظروف االقتصاديـــة الضاغطة عامة 
في الباد. وعلى مدى األشهر الماضية، 
خرجت العديد من المسيرات لمعلمين 
يطالبـــون برفع أجورهـــم، أو تثبيتهم، 
وتحسين أوضاعهم، إلى جانب عمال 

في قطاعات متنوعة.

معلمو إيران يحتجون مجددا.. “صوتنا مخنوق”
تايمز أوف إسرائيل

أحبطت الســـلطات اإلسرائيلية محاولة 
عشرات العائات اليهودية، التي تنتمي 
لعصبـــة دينيـــة متشـــددة، الهـــرب إلـــى 

إيران، وذلك في مطار غواتيماال.
وقالـــت صحيفة “تايمز أوف إســـرائيل” 
المتحـــدة  والواليـــات  “إســـرائيل  أن 
الطائفـــة  أعضـــاء  منـــع  علـــى  تعمـــان 
إيـــران،  إلـــى  االنتقـــال  مـــن  المتطرفـــة 
أن تســـتخدمهم  مـــن  وســـط مخـــاوف 
طهـــران كورقة مســـاومة”، مشـــيرة إلى 
الطاهـــر”  “القلـــب  جماعـــة  أعضـــاء  أن 
التـــي تعرف عن نفســـها بأنها المناهضة 
لجـــوء  بطلـــب  تقدمـــت  للصهيونيـــة 

سياسي في إيران في العام 2018. 
وأظهرت الوثائـــق المقدمة في محكمة 
فدراليـــة أميركيـــة في العـــام 2019 أن 
قـــادة الطائفـــة الحســـيدية طلبـــوا مـــن 
إيـــران اللجـــوء إليهـــا وأقســـموا الـــوالء 

للمرشد األعلى آية هللا علي خامنئي”.

ووفقـــا لموقع Ynet اإلســـرائيلي، كانت 
مـــن  المئـــات  أن  مـــن  مخـــاوف  هنـــاك 
أعضاء الجماعة المتمركزين أساسا في 
غواتيمـــاال، ربما يحاولـــون االنتقال إلى 
إيران بعد رصد وجود عشرات العائات 
في مطـــار غواتيماال، فـــي طريقهم إلى 
التـــي تقـــع علـــى  محافظـــة كردســـتان 
حـــدود إيـــران. وذكر التقريـــر أن أقارب 
أعضـــاء فـــي الطائفـــة اتصلـــوا بـــوزارة 
الخارجية ووزارة العدل اإلسرائيليتين 
وجـــه  علـــى  االتصـــال  منهمـــا  وطلبـــوا 
الســـرعة بنظرائهـــم الغواتيمالييـــن لمنع 

العائات من المغادرة.

إحباط محاولة هروب يهود متشددين إلى إيران

واشنطن تتعهد بـ 67 مليون 
دوالر إضافية للجيش اللبناني

ــتـــحـــدة، أمـــس  ــمـ ــات الـ ــ ــواليـ ــ تـــعـــهـــدت الـ
للجيش  إضافي  دعم  بتقديم  الخميس، 
من  الماليين  بــعــشــرات  يــقــدر  اللبناني، 
الــــــــدوالرات، فـــي أعـــقـــاب اضــطــرابــات 

وإطالق نار شهدته بيروت.
ــدة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـ ــسـ ــت مـ ــ ــال ــ وق
تــزور  الــتــي  نــوالنــد  األمــيــركــي فيكتوريا 
ستقدم  المتحدة  الــواليــات  إن  بــيــروت، 
دعــمــا إضــافــيــا قــــدره 67 مــلــيــون دوالر 

للجيش اللبناني.

قصف حوثي على مأرب

أنتوني بلينكن خالل لقاء مع نظيره اإلسرائيلي يائير البيد 

بيروت ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“^”... تميز ونجاح على موائد الخلق الفني واألدبي
تحتفـــل “البـــاد” اليوم الجمعـــة 15 أكتوبر بعيدها الثالث عشـــر، 
ففـــي مثل هـــذا اليوم من العـــام 2008 ولدت صحيفـــة بحرينية 
تتسم بالرصانة وااللتزام ونمط فني متطور في المادة والشكل، 
وهو ما بشرت به “الباد” وأصبح طابعا جماهيريا توجيهيا، وهو 
فـــي رأي أهل االختصاص العالمي اليوم، مادة المســـتقبل لقارئ 
اليوم والغد، فـ “الباد” أعطت الصورة الكاملة وتكاد تغنيها بكل 
ما هو جديد في عالم الصحافة الورقية، والصحافة اإللكترونية 

التي فرضت نفسها بقوة التأثير في كل بقعة من بقاع العالم.
شـــروط الوصـــول إلـــى القمة أصبحـــت اليوم في العالـــم كله في 
غاية الصعوبة، ألن العمل يحتاج إلى إنتاج واسع عريض وجهد 
مغايـــر عن المألوف، ومن يريـــد الوصول إلى المكانة األولى البد 
أن تكـــون لديـــه مزايـــا، واســـتطاعت “البـــاد” في وقت قياســـي 
نســـبة إلـــى عمرها مقارنـــة مع بقيـــة الصحف األخـــرى، أن تكون 
مظهـــرا مـــن مظاهر العمل الجيـــد الممتاز في الميـــدان اإلعامي 
بألوانـــه المختلفـــة، حيـــث انطلقـــت بشـــكل مكثـــف نحـــو تنفيـــذ 

الخطة العشـــرية، ومن بين ذلك إنشـــاء مركز “الباد” للدراســـات 
اإلعاميـــة الذي يســـتقطب العامليـــن بقطاع الصحافـــة والطلبة 
الباحثيـــن والمعنييـــن بهـــذه المهنـــة، وتطوير المحتـــوى الورقي 
وإطـــاق مبادرات رقمية للصحافة الذكية، وخرجت عن التقليد 

بمشروعات يشهد لها القاصي والداني بالتميز والمصداقية.
ولكل عمل فني دعائم ارتكازية ال بد أن تتكامل لتخرج الوحدة 
الفنية له في صورة واضحة المعالم وذات إطار شـــائق وجذاب، 
ويكفينا فخرا في “مســـافات البـــاد” أن نكون أصحاب المجهود 
القيـــم في ســـبيل خدمـــة األدب والفن الرفيع، واجتياز المســـرح 
والســـينما والدراما بخطى واســـعة وتقدم باهر في مضمار الكم 
والكيـــف، وتقديم ثقافة أصيلة للقارئ مـــن خال أبواب ونوافذ 
علـــى الفكـــر والحراك العالمي، وســـوف نســـتمر بتكاتـــف الجهود 

وحب العمل نحو األنفع واألرفع للفن البحريني.
فـــكل عـــام و ”البـــاد” بتميـــز ونجـــاح علـــى موائـــد الخلـــق الفني 

واألدبي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أثنـــاء زيارتنا معرض إكســـبو دبي 2020 شـــاهدنا نماذج وطنيـــة رائعة جعلتنا 
نشـــعر بالفخر واالعتزاز والســـعادة، هذه النماذج أبطالها آالف المتطوعين من 
“عيال زايد” بمختلف مســـتوياتهم ومســـؤولياتهم وأعمارهـــم، فمنهم المدرس 
والمهنـــدس والطبيب واإلداري والطالب من الذكور واإلناث، وجدناهم جميعًا 
يتبارون لنيل شـــرف المشـــاركة في تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 من أجل 
إخراج هذا الحدث العالمي بما يليق بسمعة ومكانة دولة اإلمارات في تنظيم 
أفضل وأضخم الفعاليات الدولية، فهم يرون إلى جانب أن هذه المشاركة في 
هـــذا الحدث العالمـــي تعد فرصة كبيرة لصقل مهاراتهـــم ومعارفهم، واالطاع 
علـــى ثقافات الشـــعوب على أرض الواقع وتبـــادل األفكار والخبرات في جميع 
المجـــاالت، يـــرون كذلـــك أن هناك مســـؤولية كبيرة تقع علـــى عاتقهم، وعليهم 
تمثيـــل الدولـــة أفضل تمثيـــل يليق بســـمعتها وإنجازاتهـــا ومكانتهـــا الريادية، 
فشـــعور التطـــوع مـــن أجـــل اإلمـــارات شـــعور ال يمكـــن وصفـــه، وال يحّســـه إال 
المتطـــّوع نفســـه، فتقديم خدمة مـــن دون مقابل، ورد جزء مـــن الجميل للبلد 

يمنح المتطوع حالة من السعادة والفخر واالعتزاز.

التطوع ممارسة أصيلة لدى أبناء اإلمارات، فهي جزء من ثقافتهم المجتمعية 
ووعيهم وإحساســـهم بالمسؤولية، كما تعد من أهم سمات المجتمع اإلماراتي، 
وقـــد حرصـــت الدولـــة على ترســـيخ ثقافة العمـــل التطوعي من خال إنشـــاء 
منصـــات خاصة بالعمـــل التطوعي، بهدف إيجاد بيئـــة تطوعية كفوءة وفعالة 
لتفعيـــل منظومـــة العمـــل التطوعي من خال نشـــر الوعي بين أفـــراد المجتمع 
وتشـــجيع كل شـــرائح المجتمع على المشـــاركة في العمل التطوعي، فالتجربة 
التطوعيـــة بدولـــة اإلمارات مليئة باإلنجـــازات والنجاحات التـــي حققتها على 
المســـتويين الفـــردي والجماعي في جميع إمارات الدولـــة، وكانت هناك نتائج 

إيجابية مبهرة استفاد منها المستهدفون داخل وخارج الدولة. 
إن تجـــاوب “عيـــال زايـــد” للتطـــوع فـــي إنجـــاح فعاليـــات إكســـبو دبـــي يؤكـــد 
بشـــكل قاطـــع الحقيقة التي آمنت بها قيادتنا الرشـــيدة علـــى الدوام، وهي أن 
المواطـــن اإلماراتـــي الحصـــن الحصيـــن لوطنه، والداعـــم والحامـــي لمنجزاته 
وســـيادته، وقـــوة دولة اإلمـــارات الحقيقية تكمن في حب وانتمـــاء مواطنيها 

لها، واستعدادهم للتضحية من أجلها. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

متطوعو إكسبو... معنى الوطنية

قـــام عـــدد من األشـــخاص عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي وبصـــورة غير 
مقبولـــة وال تمـــت بصلة ألخاق مواطني هذا البلد بشـــن حملـــة ضد الفعالية 
التي قامت بها السفارة الهندية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة واآلثار، لاحتفاء 
بمرور ٥٠ عاًما على العاقات الدبلوماسية الهندية البحرينية، بتنظيم سوق 
الهند الصغيرة في ســـوق المنامة. لقد اســـتغلت تلك األصوات الدين مدخا 
لكســـب التعاطـــف ودغدغـــة مشـــاعر الجهلـــة، وهم كثر مع األســـف الشـــديد، 
فهؤالء األشـــخاص طالبـــوا بنقل الفعالية مبررين ذلك بـــأن مكان الحفل يقع 

في ساحة جامع الصحاف!
للعلـــم وبعـــد أن تأكـــدت من عدم دقـــة المعلومات الـــواردة، اتضـــح أن موقع 
االحتفـــال - األرض المحاذيـــة للجامـــع - أساًســـا كان منـــزل أحد كبـــار التجار 
الهنـــود في البحرين، وبعد هدم المنزل قامت هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
بتملـــك األرض، كمـــا أنه تأكد أن الفعاليـــة ال تتعارض مع موعد الصاة، حيث 
تكون بين صاة المغرب والعشـــاء، كما أن المسرح الذي دشن لها كان أساسا 

الفتتاح هذه الفعالية وإللقاء الكلمات الرسمية في مثل هذه المناسبات.
بعـــض النـــواب تركوا أهم القضايـــا المصيرية التـــي تهم المواطنيـــن، وقاموا 
بطرح هذه الفعالية ضمن جدول أعمال المجلس النيابي، وأخذ بعضهم يطلق 

التهديـــد والوعيـــد للمســـؤولين، حيث اســـتخدموا بعض الكلمـــات والعبارات 
التي ال تليق بالجالية الموقرة ومن دون وجه حق! شهادتنا في هذه الجالية 
مجروحـــة، حيـــث إنها من أفضل الجاليـــات األجنبية في البحرين وبشـــهادة 

الجميع، فمساهماتهم وبصماتهم واضحة ومقدرة في جميع الميادين.
فعا نعيش أزمة ثقة بسبب الجهل لدى البعض! وهناك الكثير من الفعاليات 
الجميلة والراقية التي تخدم الوطن والمواطن، لكننا ال نفرح وال حتى نشكر 
ونشـــيد، فموقف بعض النواب “ســـامحهم هللا” من هذه الفعالية أبسط مثال! 
فهم يتكلمون فقط في القشور ال المضمون، وكثير منهم يتصيدون في الماء 
العكر !وال شك أن العاقات البحرينية الهندية تعتبر أنموذجا متميزا للتعاون 
المثمـــر والبنـــاء، كما أنها توفـــر الكثير من الفرص االســـتثمارية واالقتصادية 
الزاخـــرة، والبحريـــن منـــذ القـــدم تحتـــرم وجـــود الجاليـــات األجنبيـــة وتوفر 

المساحة الازمة لممارسة عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم بكل حرية.
كاتـــب المقـــال يديـــن للهنـــد الكثيـــر، فقـــد اســـتضافتني وغيـــري مـــن الطلبة 
البحرينييـــن للدراســـة في أعـــرق الجامعات هناك، وعشـــنا أحلـــى الذكريات، 
وقـــد تقلد الكثير منا بعد إنهاء الدراســـة مناصـــب قيادية في وزارات الدولة 

والقطاع الخاص. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

البحرين والهند... فخر العالقات

وداعا كورونا
هـــا هـــي النجاحات تتوالـــى في مملكتنـــا الغاليـــة، ومعهـــا دول الخليج، 
والتـــي يعدونهـــا مـــن دول العالم الثالث بمقاييســـهم الســـاذجة، فالتقدم 
فـــي التقنيـــات ال يعنـــي بالضـــرورة رقي اإلنســـان وتحضـــره، بينما نحن 
وبمواردنـــا المتواضعـــة حققنـــا ما عجـــزت عنه هذه الـــدول في مواجهة 
جائحـــة كورونـــا، فدولهـــم المتقدمة يفتك بها المرض ويـــراوح محله أو 

ينتشر ويزيد.
عندمـــا تتحـــدث عن دول همها األول اإلنســـان، فيقينـــًا أنك تتحدث عن 
مملكتنـــا الغالية ومعها جيرانها، ولوال تظافـــر همم أولياء أمورنا ومعهم 
الخطـــوط األماميـــة من األطبـــاء والقائمين على محاربة هـــذه الجائحة 
لمـــا اســـتطعنا بعـــد هللا عـــز وجل أن نحقـــق نتائج أضحـــت حديث دول 

متقدمة.
هـــا هـــي البحرين تتعافـــى ولله الحمـــد، التحدي كان صعًبـــا وربما تكون 
جملة التحديات المقبلة أصعب، إال أن مجتمعنا أثبت أنه يمتلك اإلصرار 
لتجاوز كل الصعاب، فما تحقق يجسد عزيمة البحرينيين، كما قال ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا، إن ما تتســـم بـــه مملكة البحريـــن من قوة 

وعزيمة وإصرار مستمد من وحدة أبنائها وإسهاماتهم الوطنية.
تحية إجال وإكبار لكل من ســـاهم في تحقيق هذه اإلنجازات الرائعة، 
ومعهـــا نصيحـــة بعـــدم االغترار بأمان قـــد يكون خادعا إذا ما اســـتهترنا 
بهذه اإلنجازات وتساهلنا بها، نحن اآلن نخطو خطواتنا األخيرة لوداع 

هذا المرض، فا تستبقوا ذلك بالتهاون.
نشـــكر جميـــع الكـــوادر بالصفـــوف األولى التـــي كانت مواجهـــة لجائحة 
كورونـــا علـــى دورهـــا الكبير الذي قامـــت به وال تزال مـــن أجل الحد من 
انتشـــار الفيروس ورعاية الحـــاالت المرتبطة به، كما نشـــكر كل مواطن 
ومقيم أو زائر التزم بالتعليمات واإلرشـــادات للحد من انتشـــار المرض، 
فقد أثبتم بجدارة أنكم قادرون على تجاوز هذا التحدي دون اســـتهتار 

أو تهور، ووقفتم متحدين خطر انتشاره.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

العناية بالصحة النفسية
تحتفـــل األمـــم المتحـــدة فـــي أكتوبر مـــن كل عام بيـــوم الصحة النفســـية، 
لتســـليط الضوء على ما يتعلق بصحة اإلنسان النفسية وتوظيف الطاقات 
واإلمكانيات للوقاية من األمراض النفسية، فالصحة النفسية جزء أساسي، 
والمرض النفســـي قد يتعرض له أي إنســـان، وله عـــاج كاألمراض األخرى، 
كما أن هذه الصحة ضرورية لإلنسان، وبها يستطيع أن يتفاعل مع اآلخرين 
وأن يفكـــر معهـــم ويتأثر ويؤثر فيهم، لذا، يجب علـــى المجتمعات أن تهتم 
بتعزيز صحة اإلنسان النفسية كجزء من التنمية البشرية لتحقيق السعادة 
لإلنســـان، وتمكينه من العيش في حياة مليئة بالنشـــاط واإلبداع بمختلف 
جوانبهـــا. وكلما كانت األســـرة مســـتقرة وبعيدة عن التوترات تكون أســـرة 
متماســـكة وقوية، وتكون قـــادرة على تحقيق أهـــداف التنمية المجتمعية 
من خال تحمل مســـؤوليتها واســـتخدام طاقاتها وقدراتهـــا وكفاءاتها، ما 

يجعلها أسرة أكثر فاعلية في المجتمع.
وقد تأثرت كثيًرا صحة اإلنســـان النفسية بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها 
الســـلبية علـــى حيـــاة اإلنســـان االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، فقـــد حدت من 
تنقات الناس األســـرية والمهنية والمجتمعية، وأجرت تغييًرا على ُمجمل 
حياتهـــم اليومية، وأهلك الفيـــروس عددا من األهل واألصدقاء والمعارف، 
وأوجع بعضهم ألًما، وجعلهم يعيشون عالًما جديًدا آخر، كالعمل في البيت 
واالهتمـــام بتعليم األبنـــاء وااللتقاء بالمعارف واألصدقـــاء إلكترونًيا، وهو 
نمـــط حيـــاة جديـــد تحيطـــه دائـــرة الخوف مـــن اإلصابـــة بعـــدوى فيروس 

كورونا، والخوف على مستقبل األسرة.
وتمثل جائحة كورونا تحدًيا حقيقًيا لإلنســـان وصحته البدنية والنفســـية، 
وَتَخُوف اإلنســـان من كورونا شـــيء طبيعي، وعليه التيقن بالله وبأن لكل 
شيء نهاية ولكل معضلة حا، وأن الِعلم في تطوٍر دائم والُعلماء واألطباء 
يســـعون جاهديـــن لتخليـــص العالم من هـــذا الوباء، وأن ال يجعل اإلنســـان 
نفســـه حبيًســـا في دائـــرة الخـــوف فتتأثر بذلـــك حياته، وعليـــه أن ُيحاربه 

بمزيد من األمل والتفاؤل. 
وشـــعار احتفال 2021م باليوم العالمي للصحة النفســـية “الرعاية الصحية 
النفســـية للجميع.. لنجعل هذا الشـــعار واقًعا”، وبتآزرنا سنجعله واقًعا لصد 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا وتجنب آثارهـــا، فالحكومـــة البحرينية تســـعى 
جاهـــدة لتحقيق ذلك بالعمل على االرتقاء بنوعية خدمات الصحة البدنية 

والنفسية على جميع المستويات.

عبدعلي الغسرة



أقيمت صبـــاح يوم الخميس الجولة 
األولى لبطولة البحرين الثالثة للهواة 
على مالعـــب النادي الملكي للجولف 
واســـعة  بمشـــاركة  فيـــوز،  بالرفـــاع 
ضمـــت 100 العـــب هـــاوي يمثلـــون 
أنديـــة الجولف في مملكـــة البحرين 
وأنديـــة مجلس التعـــاون الخليجي، 
والتي يشـــرف على تنظيمها االتحاد 

البحريني للجولف.
وتقـــام ســـنوًيا فـــي نســـختها الثالثة 
جـــوالت،   3 مـــن  تقـــام  مـــره  وألول 
المتأهليـــن  الالعبيـــن  ســـيأهل  مـــا 
لليـــوم الختامـــي من الحصـــول على 
التصنيـــف الدولـــي وهـــذا مـــن أهـــم 

النظيـــر  المنقطـــع  اإلقبـــال  أســـباب 
من المشـــاركين في التســـجيل لهذه 
منافســـات  كانـــت  ولقـــد  البطولـــة. 
تنافـــس  اليـــوم األول قويـــة حيـــث 

الالعبـــون للحصـــول على أقـــل عدد 
من النقاط في هـــذا الدور التمهيدي 
مـــن أجل تحقيق المراكـــز المتقدمة. 
ويأتي تنظيـــم هذه البطولة من قبل 

االتحاد البحريني للجولف؛ من أجل 
إبـــراز المواهب الشـــابة التـــي ممكن 
بمســـتوياتهم  واالرتقـــاء  تطويرهـــا 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  لرفـــد  الفنيـــة 

التـــي تمثـــل المملكـــة فـــي المحافـــل 
اإلقليمية والدولية. 

وأســـفرت نتائج الجولـــة األولى عن 
تصدر الالعب خليفة المريســـي بعد 

أن جمـــع 69 نقطة، وجاء في المركز 
سورينســـن  فيغـــو  الالعـــب  الثانـــي 
وجمـــع 72 نقطـــة، وحل فـــي المركز 
الثالث الالعب محمد النعيمي وجمع 
73 نقطـــة، وفـــي المركـــز الرابع جاء 
الالعـــب ســـلطان الحكـــم وجمـــع 74 
نقطـــة، وفـــي المركـــز الخامـــس حل 
الالعب فهد الحكم وجمع 75 نقطة.

تمـــام  فـــي  الثانيـــة  الجولـــة  وتقـــام 
الســـاعة الســـابعة مـــن صبـــاح اليوم 
الســـاعة  حتـــى  وتســـتمر  الجمعـــة 
عامـــة  والدعـــوة  ظهـــًرا،  الثانيـــة 
للجمهـــور الكريـــم لحضـــور فعاليات 
البطولة على مالعـــب النادي الملكي 

للجولف.

اتحاد الجولف

المريسي يتصدر بطولة البحرين الثالثة للجولف

من اليمين خليفة المريسي وصقر النعيمي وعبدالله الحكمخليفة المريسي

قـــال الرئيس التنفيـــذي للعمليـــات بحلبة 
1 وعضـــو  للفورمـــوال  الدوليـــة  البحريـــن 
مجلس إدارة االتحاد البحريني للسيارات 
ورئيـــس نـــادي المارشـــالز البحريني فايز 
المبتعـــث  البحرينـــي  الوفـــد  إن  رســـمي 
من االتحـــاد للمملكـــة العربية الســـعودية 
يشـــرف على تدريب 2000 من المارشالز 
السعودي اســـتعداًدا لتنظيم سباق جائزة 
الســـعودية الكبـــرى لســـباق الفورمـــوال 1، 
والذي تســـتضيفه الشـــقيقة الكبرى للمرة 
األولـــى فـــي تاريخهـــا فـــي الفتـــرة مـــن 3 
وحتى 5 من شـــهر ديســـمبر القادم بحلبة 

كورنيش جدة.
 وأضـــاف رمـــزي لــــ “البـــالد ســـبورت” أن 
المارشـــالز البحرينـــي وبطلب مـــن نظيره 
السعودي يقوم بزيارات دورية في عطلة 
إعـــداد  فـــي  للمســـاهمة  األســـبوع  نهايـــة 

كادر المارشـــالز الســـعودي لتدريبهم على 
التعبئـــة والتدريـــب ومختلـــف العمليـــات 
رياضـــة  فـــي  األخـــرى  والتخصصـــات 
الســـيارات وتنظيـــم الفعاليـــات المتعلقـــة 

بها.
 وأوضح أن الفريق البحريني ســـيواصل 
مهمتـــه فـــي تدريـــب الكـــوادر الســـعودية 
وســـيبدأ في عطلة هذا األســـبوع بتقديم 
تدريبـــات عمليـــة علـــى مضمـــار ســـباقات 
الكارتنـــج، مؤكـــًدا أن هـــذا التعـــاون يأتي 

فـــي إطـــار العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
الســـعودية وحرص البحريـــن على نجاح 
شـــقيقتها في استضافة الســـباق العالمي 

بأفضل صورة.
 ويضـــم الوفـــد الـــذي يرأســـه عبدالعزيـــز 
الـــذوادي مديـــر عـــام االتحـــاد البحرينـــي 
للســـيارات لتدريب المارشـــالز الســـعودي 
المحكميـــن  لجنـــة  عضـــو  مـــن  كال 
فايـــز  مـــن  كل  الدوليـــة  والمتطوعيـــن 
رمـــزي، جاســـم إبراهيـــم، محمـــد الجودر، 
محمد إســـماعيل، عبدهللا الجمري، أيوب 
علـــي  رمضـــان،  عبدالجليـــل  الســـلمان، 
عبدالرحمـــن، علـــي فيني، جـــواد درباس، 
فـــرج بالل، أحمد الدوســـري، نـــزار حميد، 
أســـامة البوفالســـه، عبدالغفار البســـتكي، 
صـــالح عبـــدهللا، جهـــاد درويـــش، أحمـــد 

كزبر، أحمد حسن وهود صادق.

فايز رمزي

بمختلف العمليات والتخصصات برياضة السيارات

رمزي: ندرب 2000 مارشالـــز سعـودي
حسن علي

فتح باب االشتراك في بطولة الميثاق
تقام منتصف ديسمبر على مالعب نادي النسور

دعــت اللجنــة المنظمــة العليا لبطولة )الميثاق( الرابعــة للعهد والوالء للوطن 
واألكاديميــات  الشــبابية  والمراكــز  لألنديــة   2021 القــدم  لكــرة  للناشــئين 
الرياضيــة غيــر المنضويــة تحــت مظلة االتحــاد البحريني لكــرة القدم والتي 
ترغــب المشــاركة فــي هــذه البطولة الســنوية، والتــي توقفت العــام الماضي 
بســبب جائحــة كورونــا عليهــا المبادرة بتســجيل فرقها لدى اللجنــة المنظمة 
للبطولــة أو مراجعــة اللجنــة علــى األرقــام التاليــة: 39465046، 33623890، 

.33391137

صـــرح بذلك، عمران النجداوي رئيس 
اللجنـــة المنظمة العليـــا للبطولة الذي 
تـــم  العـــام  هـــذا  بطولـــة  أن  أوضـــح 
اإلعالن عنها مسبًقا من خالل متابعة 
بعض الفـــرق، ومن نشـــر أخبارها عبر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، وقـــد 
القت قبول مشـــاركة مراكـــز رياضية 
وبعـــض األنديـــة واألكاديميـــات، وتم 

استعداد بعض الفرق من اآلن.

 كمـــا أن اللجنـــة المنظمـــة علـــى أتـــم 
التنظيـــم  حيـــث  مـــن  جاهزيتهـــا 
واإلشـــراف العام من جميـــع النواحي 
الصحيـــة،  واالحتـــرازات  اإلداريـــة 
وقـــد تم تشـــكيل لجنة لتســـيير أمور 
البطولـــة والمكونـــة من: مكي ســـعيد 
مديـــر البطولـــة وأحمـــد حبيب رئيس 
لجنة الحكام وعضًوا باللجنة المنظمة 
إضافة إلى ســـمير حرم وحسين حرم 

الفـــرق  ومتابعـــة  المالعـــب  مشـــرفي 
المشاركة. 

عمـــران  نـــّوه  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
النجـــداوي بـــأن البطولـــة تقتصر على 
2004 فمـــا فـــوق، وأن يتـــم  مواليـــد 
المســـجلين  غيـــر  الالعبيـــن  اعتمـــاد 

بكشـــوفات االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم، وســـتقام البطولة في منتصف 
شـــهر ديســـمبر المقبل بمناسبة أفراح 
المجيـــد،  الوطنـــي  بعيدهـــا  البـــالد 
وستكون بنظام المجموعات من دور 
واحـــد لـــكل مجموعـــة، وتـــم تحديـــد 
مالعـــب البطولـــة على مالعـــب نادي 
النســـر الذهبـــي الرياضـــي بســـلماباد، 
والمعروف بأن بطل النسخة الماضية 

مركز شباب كرزكان الرياضي.

اللجنة اإلعالمية

عمران النجداوي

والمبيعـــات  التســـويق  رئيـــس  عبـــر 
بشـــركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
محمـــد محمـــود عـــن اعتزاز الشـــركة 
بالتعـــاون مع حلبة البحريـــن الدولية 
رياضـــة  موطـــن  واحـــد  للفورمـــوال 

السيارات في الشرق األوسط.
“البـــالد  لــــ  تصريحـــه  فـــي  وأضـــاف 
ســـبورت”: “نفخـــر بهـــذه الشـــراكة مع 
للفورمـــوال  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
واحد انطالقـــا من الواجـــب الوطني 
تجـــاه الدولة التي تحرص دوما على 
دعـــم القطـــاع الخـــاص ونعتـــز بطرح 
ســـيارتنا للتجربـــة فـــي الحلبـــة ألول 

مرة”.
وأوضـــح محمـــود أن الحلبة طرحت 
هـــذه المـــرة ســـيارة نيســـان باتـــرول 
وفورد إكسبيديشـــن ولكنها ستطرح 

المزيد من األنواع في الحلبة لعشـــاق 
ومحبـــي رياضة الســـيارات في إطار 
الطرفيـــن،  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
الحلبـــة  فعاليـــات  إنجـــاح  وبهـــدف 
والـــذي  الجديـــد  الرياضـــي  للموســـم 
سيكون حافال بالعديد من المفاجآت.
وتتجســـد الشراكة بين شركة يوسف 
خليـــل المؤيـــد وأوالده والحلبـــة في 
طـــرح تجارب يوســـف خليـــل المؤيد 

للطـــرق الوعـــرة، إذ ســـتتاح الفرصـــة 
علـــى  للتجـــارب  الجماهيـــر  أمـــام 
المضمـــار الوعـــر المصمم لهـــذا النوع 
من التجارب، وســـيتمكن المشاركون 
من اختبار القدرة الحقيقية لسيارات 
فورد إكسبيديشـــن ونيســـان باترول 
حلبـــة  بيـــن  جديـــدة  شـــراكة  فـــي 
خليـــل  ويوســـف  الدوليـــة  البحريـــن 

المؤيد وأوالده.

سيارات شركة يوسف خليل المؤيد وأوالدهمحمد محمود

بعد إطالق تجارب “يوسف خليل المؤيد” للطرق الوعرة

محمود: نفخر بالشراكة مع حلبة البحرين الدولية
حسن علي

Sports@albiladpress.com
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والبحريـــن  الديـــر  فريقـــا  خـــرج 
فـــي   )29/29( التعـــادل  بنتيجـــة 
المواجهـــة التـــي جمعتهمـــا مســـاء 
الخميس في ختـــام الجولة الثالثة 
من دوري خالد بن حمد لكرة اليد.

وانتهى الشـــوط األول بتقدم الدير 
وبذلـــك   ،)15/16( هـــدف  بفـــارق 
أصبح رصيد البحرين )6 نقاط( من 
فـــوز وتعادل وخســـارة، فيما الدير 
صـــار رصيـــده )4 نقاط( مـــن تعادل 

الفريقـــان  وتبـــادل  وخســـارتين. 
األفضليـــة فـــي مجريـــات شـــوطي 
بالنتيجـــة  الديـــر  بتقـــدم  المبـــاراة 
وعودة البحرين فـــي أكثر من مرة 
إلـــى  الفـــارق ومعادلتهـــا  لتقليـــص 
أن أخذ زمـــام التقدم فـــي الدقائق 
األخيرة، إال أن الدير أبى أن يخرج 
مـــن هـــذه الموقعـــة خاســـًرا للمـــرة 
الثالثـــة، لينقذ نفســـه ويحرز هدف 

التعديل في الثواني األخيرة.

موقف الفرق

بعـــد ختـــام الجولـــة الثالثـــة أصبح 
النجمـــة  كاآلتـــي:  الفـــرق  موقـــف 
نقـــاط(،   8( األهلـــي  نقـــاط(،   9(
الشـــباب واالتحاد )7 نقـــاط(، باربار 
 5( االتفـــاق  نقـــاط(،   6( والبحريـــن 
نقـــاط(، الديـــر )4 نقاط(، ســـماهيج 
وتوبلي )3 نقاط(، وأخيًرا التضامن 

)نقطتان(.

الدير يتعادل مع البحرين بدوري اليد

المكتب اإلعالمي

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن تقديـــره 
للجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها العبي فريق 

البحرينيـــة  بالرئاســـة  اإلســـباني  قرطبـــة 
وحرصهم على مواصلة االجتهاد لتحقيق 
أفضل النتائج، مشـــيًدا سموه بفوز الفريق 
كأس  فـــي   )2/1( توريمولينـــوس  علـــى 
االتحـــاد اإلســـباني وتأهلـــه إلـــى المرحلـــة 

القادمة )ربع النهائي(. وأكد ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة أن فريق قرطبة 
محـــط  وأصبـــح  متميـــزة  نتائـــج  يحقـــق 
األنظـــار خصوًصا فـــي الجانـــب التهديفي 
فـــي  الكبيـــرة  الفـــرق  مـــن  أصبـــح  حيـــث 

التهديف في جميع المســـابقات اإلسبانية 
بمختلـــف درجاتهـــا، مبيًنـــا ســـموه إلـــى أن 
جميع هـــذه اإلحصـــاءات المتميزة تعطي 
فـــي  التألـــق  لمواصلـــة  حافـــًزا  الالعبيـــن 
المباريـــات القادمة. وأشـــار ســـمو الشـــيخ 

الفريـــق  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
يســـير بخطى ثابتة نحو مواصلة تحقيق 
التوفيـــق  كل  ســـموه  متمنًيـــا  األهـــداف، 
والنجاح للفريق. ويعتبر قرطبة من الفرق 
الكبيرة في إســـبانيا فـــي جانب التهديف، 

كمتوســـط أكثر من 3 أهـــداف في المباراة 
الواحـــدة. هـــذا وتمكـــن قرطبة مـــن الفوز 
علـــى توريمولينـــوس فـــي كأس االتحـــاد 
اإلســـباني، حيث ســـجل الهدفيـــن انتونيو 

كاساس ومحمد بوزيدي ديوري.

سمو الشيخ ناصر بن حمد لقطة لفريق قرطبة جمهور قرطبة

فاز على توريمولينوس في كأس االتحاد اإلسباني

بمشاركة 100 العب يمثلون أندية البحرين ومجلس التعاون

ناصر بن حمد: إحصاءات قرطبة مميزة وسعداء بتأهل الفريق

سبورت



شــهدت مالعــب االتحــاد البحرينــي للتنــس يــوم أمــس إقامــة منافســات دور الـــ16 
لفــردي األوالد، ومنافســات الــدور ربــع النهائــي لفــردي الفتيات وربــع نهائي زوجي 
األوالد والفتيات لبطولة االتحاد اآلســيوي للتنس للمســتوى الثاني، والتي تســتمر 

منافساتها حتى 16 أكتوبر الجاري.

في فردي األوالد، تألق الالعب البحريني 
هاشـــم التوبلـــي ونجح فـــي العبـــور إلى 
الـــدور ربـــع النهائي على حســـاب الالعب 
الهنـــدي أحمـــد ريـــان بعـــد الفـــوز عليـــه 
بنتيجـــة 6/2 و6/4، وفـــي باقي مباريات 
روكيـــش  الهنـــدي  تمكـــن  الـــدور  هـــذا 
ســـوناواني مـــن إقصاء الســـعودي حيدر 
الســـعودي  وتأهـــل  و6/0،   6/0 الفريـــد 
عبدالرزاق الهينابي على الكويتي فارس 
الكاظمـــي 6/3 و6/3، كما فـــاز البريطاني 
فيصـــل  البحرينـــي  علـــى  إلـــكاي  انـــزو 
مسيح 6/0 و6/0، وتغلب الكويتي خالد 

المطيري بصعوبة على الباكستاني زاين 
فرحـــان 7/6 و6/3، وفـــاز المصري أحمد 
إبراهيم على الســـعودي علي الحمد 6/2 
و6/2، والكويتـــي عبدالرحمـــن عبـــدهللا 
علـــى البحرينـــي عبدالرحمـــن الدوســـري 
علـــى  ايدهانـــت  والهنـــدي  و6/1،   6/0

الفلبيني كالرك ساياغو 6/1 و6/0.
وفي فئة الفتيات، صعدت الالعبة هاجر 
زيدان على التواجد البحريني إلى الدور 
قبـــل النهائـــي بفوزهـــا علـــى البحرينيـــة 
مريـــم ياســـر 6/1 و6/0، كمـــا صعـــد إلـــى 
المربـــع الذهبـــي أيضـــا الالعبـــة القطرية 

البحرينيـــة  دانـــة خليفـــة بفوزهـــا علـــى 
ســـلمى فـــرج هللا 6/3 و6/0، كمـــا تأهلت 
حســـاب  علـــى  فيصـــل  مريـــم  األردنيـــة 
المصريـــة الرا أحمـــد 6/0 و6/0، وأكملت 
الالعبـــة الروســـية كيـــرا ماالكوفـــا عقـــد 
المتأهليـــن بالفوز علـــى البرازيلية الريزا 

دياس 6/1 و6/2.
وفـــي منافســـات زوجـــي األوالد، خســـر 
الالعب البحريني عبدالرحمن الدوســـري 
فرصـــة  ثوبيـــل  نايـــال  الفلبينـــي  رفقـــة 
الصعـــود إلـــى نصـــف النهائي بالخســـارة 
أمـــام الزوجـــي الســـعودي علـــي العايش 

وحيـــدر الفريد 6/1 و6/2 فـــي الدور ربع 
النهائـــي، وتأهـــل إلـــى ربع النهائـــي أيًضا 
الزوجـــي المكـــون مـــن البريطانـــي انـــزو 
الكاي والهندي ايدهانت كاســـتوار بفوزه 
علـــى الزوجي الكويتـــي فارس الكاظمي 
وخالـــد المطيـــري 6/0 و6/0، كمـــا تأهـــل 
الزوجي الســـعودي عبدالـــرزاق الهينابي 

وعلي الحمد بفوزهما على الهندي أحمد 
ريان والمصري حمزة موسى 6/3 و6/2، 
وتأهـــل المصـــري أحمد إبراهيـــم وزميله 
الهندي روكيش ســـوناواني على حساب 
الزوجـــي الكويتـــي عبدالرحمـــن عبدهللا 

ومحمد العوضي 7/6 و6/0.
كمـــا أقيمـــت أمس مباراة واحـــد في ربع 

نهائي في الفتيات، حيث خســـر الزوجي 
البحرينـــي حنيـــن أبو مصطفـــى وحنين 
فيصـــل  مريـــم  األردنيـــة  أمـــام  النجـــار 

وزميلتها لين سينوكروز 6/0 و6/0.
من جانب آخر، قال عبدالحسين التوبلي 
والـــد العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للصغـــار 
هاشـــم التوبلي إن ابنه يملك شغًفا كبيًرا 
بلعبة التنس، ويســـعى دائًمـــا إلى تطوير 
علـــى  المواظبـــة  مـــن خـــالل  إمكانياتـــه 
التدريبات والحرص على المشـــاركة في 

البطولة متى ما سنحت له الفرصة.
وأكـــد أن الالعب قّدم مســـتويات جيدة 
مســـتوى  علـــى  لـــه  مشـــاركة  أول  فـــي 
البطوالت اآلسيوية ونجح في الوصول 
إلـــى ربع النهائي، ويطمح من خالل هذه 
البطولة إلى تجاوز هذا الدور والوصول 

إلى نقطة ممكنة.

اتحاد التنس

التوبلي يصعد لربع النهائي وهاجر إلى نصف النهائي

جانب من المنافسات

حلبة البحرين الدولية

تطلـــق حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
خـــالل موســـمها الجديـــد فعاليـــة “بتلكـــو 
فتنس” وذلك األسبوع المقبل، والمشاركة 
فـــي الفعاليـــة مفتوحة لراكبـــي الدراجات 

الهوائية والعدائين من جميع األعمار. 
فرصـــة  فتنـــس”  “بتلكـــو  فعاليـــة  وتعـــد 
للمشـــاركين الذين يتطلعـــون إلى الحفاظ 
علـــى لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا 

العالمي.
فعاليات بتلكو فتنس ســـتنطلق األســـبوع 
التالـــي:  النحـــو  علـــى  المقبـــل، وســـتكون 
الثالثـــاء 19 أكتوبـــر، مـــن 6 مســـاًء إلـــى 
10 مســـاًء: )المضمـــار الخارجـــي لراكبـــي 
الدراجـــات، المضمار الداخلـــي: العدائين(، 

الجمعـــة 22 أكتوبـــر، مـــن 6 صباًحـــا إلـــى 
10 صباًحـــا )المضمـــار الخارجـــي لراكبـــي 

الدراجات، المضمار الداخلي: العدائين(. 
وتتيـــح هـــذه الفعاليـــة لراكبـــي الدراجات 
لتجربـــة  الفرصـــة  والعدائيـــن  الهوائيـــة 
مضمـــار ســـباق الجائزة الكبـــرى للقيادة أو 
التدريـــب أو للعدائيـــن بممارســـة التمارين 

الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
يأتـــي إطـــالق هـــذه الفعالية بعـــد نجاحها 
في الموسم الماضي، حيث القت الفعالية 
مشـــاركة هائلة وإقباال كبيرا من عشـــرات 
المواطنيـــن والمقيمين مـــن جميع األعمار 

والعديد منهم شمل عائالت بأكملها.
وأكـــد المدير التنفيذي للشـــؤون التجارية 
في حلبة البحرين الدولية شريف المهدي 
قائال:”لقـــد أثبتت فعالية بتلكو فتنس أنها 
واحدة من أكثر الفعاليات الجديدة شعبية 

لدينا، ويســـعدنا أن نعلن عن موســـم كامل 
مـــن هـــذه الفعاليـــة، بعد فعاليات الموســـم 
الماضـــي والتـــي تم بيعهـــا بالكامـــل، ونود 
أن نتقدم بالشـــكر لبتلكو لدعمها المســـتمر 
لهـــذه المبادرة الرائعة، المصممة لتشـــجيع 
ممارســـة  علـــى  البحريـــن  فـــي  الجميـــع 
الرياضـــة في بيئة آمنـــة وخاضعة للرقابة، 
ونظًرا لشـــعبية الفعاليات الماضية نود أن 

نشـــجع الراغبين في المشـــاركة للتسجيل 
المسبق على موقعنا اإللكتروني”.

المؤسســـي  التواصـــل  عـــام  مديـــر  وقـــال 
والمســـؤولية االجتماعيـــة الشـــيخ بدر بن 
راشـــد آل خليفـــة “يســـعدنا أن نتعاون مع 
حلبـــة البحريـــن الدولية إلطالق الموســـم 

الجديد من “فيتنس أون تراك”. 
وأضـــاف الشـــيخ بـــدر “نهـــدف مـــن خالل 

دعم هـــذه الفعالية أن نشـــجع الناس على 
ركـــوب  وخصوصـــا  الرياضـــة  ممارســـة 
الدراجات لتكون جزءا من أســـلوب حياة 
صحي؛ ألن الدراسات أثبتت بأن استخدام 
الدراجـــات للتنقل لمســـافات قصيـــرة بدالً 
من الســـيارة يســـاعد على تحســـين جودة 
الكربونيـــة.  االنبعاثـــات  وخفـــض  الهـــواء 
فدعـــم مثـــل هـــذه الفعاليـــة يتماشـــى مـــع 
اهتمـــام بتلكـــو للبيئة وبرامج االســـتدامة 
للمجتمـــع”.  الداعمـــة  المبـــادرات  وكذلـــك 
وخالل الفعالية يتم اســـتخدام مضمارين 
العـــداؤون  يســـتخدم  حيـــث  مختلفيـــن، 
المضمار الداخلـــي بطول 2.550 كيلومتر، 
بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون 

على مضمـــار الحلبة الخارجيـــة التي يبلغ 
طولها 3.543 كيلومتـــر، مع وجود منطقة 
مخصصـــة لركوب الدراجات لألطفال، كما 
ســـتتوفر محالت لبيع األطعمة ومحطات 
المياه ومنطقـــة للصالة. يجب على جميع 
الراغبين في المشـــاركة التســـجيل والدفع 
مســـبقًا علـــى الموقع اإللكتروني الرســـمي 
 ،bahraingp.com لحلبة البحرين الدولية
وتبلـــغ تكلفـــة المشـــاركة ديناريـــن لراكبي 
للعدائيـــن،  ودينـــار  الهوائيـــة  الدراجـــات 
يمكنهـــم  عاًمـــا   12 مـــن  أقـــل  ولألطفـــال 
المشـــاركة مجاًنا إذا كانوا برفقة شـــخص 

بالغ مشارك ضمن الفعالية.

ينطلق األسبوع المقبل على مضمار حلبة البحرين

موسم حافل لفعاليات “بتلكو فتنس”

Sports@albiladpress.com
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بمنافسات بطولة 
االتحاد اآلسيوي 

للتنس تحت 14 سنة

ســتــرة يحــقـق انتصــــاره األول
الحالة يجتاز مدينة عيسى بدوري زين للسلة

حقـــق فريـــق ســـترة انتصـــاره األول فـــي 
مسابقة دوري زين لكرة السلة عبر الجولة 
الخامســـة والتـــي أقيمت مســـاء االربعاء 
علـــى صالـــة اتحـــاد اللعبـــة بـــأم الحصم.  
وتفـــوق ســـترة علـــى نظيـــره النويـــدرات 
بنتيجة )67/78(، وجاءت نتائج األشواط 
األربعة على النحو اآلتي: )16/17 ســـترة، 
20/25 النويدرات، 15/22 ســـترة، 11/19 
ســـترة  رصيـــد  أصبـــح  وبذلـــك  ســـترة(، 
)6 نقاط( مـــن فوز و4 هزائم، والنويدرات 
الذي تلقى الخسارة الثالثة أصبح رصيده 

)5 نقاط( من 3 هزائم وانتصار وحيد.  
وبـــرز في صفوف ســـترة كل من محترفه 
 4 )32 نقطـــة( منهـــا  مارســـيل بتســـجيله 
ثالثيـــات، علـــي عيـــد )16 نقطـــة( منهـــا 4 

ثالثيـــات، وفي النويدرات محترفه والكر 
)33 نقطة(، محمد ســـلمان )9 نقاط(. وفي 
المبـــاراة األخـــرى، اجتـــاز الحالـــة نظيـــره 
مدينة عيسى بنتيجة )107/115( وبواقع 
األشـــواط األربعة )11/26 الحالة، 24/24، 
30/40 مدينـــة عيســـى(،  32/35 الحالـــة، 
وبذلك أصبـــح رصيد الحالة )8 نقاط( من 
3 انتصـــارات وخســـارتين وأصبح رصيد 
مدينـــة عيســـى )4 نقـــاط( مـــن 4 هزائـــم 

متتالية.
المحتـــرف  الحالـــة  فـــي صفـــوف  وبـــرز   
أحمـــد  نقطـــة(،   29( بتســـجيله  ويليامـــز 
خليفـــة )28 نقطة( منهـــا 7 ثالثيات، وفي 
مدينة عيســـى طـــالل قاهـــري )27 نقطة( 
 20( ريـــان  المحتـــرف  ثالثيـــات،   4 منهـــا 

نقطة(.
لقاء سترة والنويدرات

ارتفاع وتيرة المنافسة بمسابقة رجل الشهر للبولينج
نادية عقيل تصعد للمركز الثالث وفالح على عرش الصدارة

احتدمـــت المنافســـة فـــي مســـابقة رجـــل 
الشـــهر للبولينـــج ألكتوبـــر والتـــي ينظمهـــا 
 15 حتـــى  للبولينـــج  البحرينـــي  االتحـــاد 
الشـــهر الجـــاري علـــى صالـــة نـــادي عوالي 
للبولينـــج، في ظـــل تبادل مراكـــز المقدمة 
وخـــارج  داخـــل  مـــن  المشـــاركين  بيـــن 
واحـــد  يـــوم  تبقـــي  مـــع  وذلـــك  المملكـــة 
علـــى ختـــام المســـابقة. البطـــل اآلســـيوي 
ونجـــم منتخبنـــا الوطنـــي يوســـف فـــالح 
مـــازال يتربـــع على عرش الصـــدارة 1758 
نقطـــة، ويليـــه الالعـــب الســـعودي عبدهللا 
الدليجان بالمركز الثاني 1730 نقطة، فيما 
اســـتطاعت نادية العوضـــي التقدم للمركز 
الثالث 1682 نقطة، واحتل أحمد الخاجة 
المركـــز الرابع 1677 نقطـــة، وأحمد القعود 
بالمركـــز الخامـــس 1676 نقطـــة، ومحمـــد 
األنصـــاري بالمركز الســـادس 1653 نقطة، 

وعبدهللا عبدالكريم بالمركز السابع 1650 
نقطة، وأحمد فريـــد بالمركز الثامن 1649 
نقطـــة، وعلـــي الماس فـــي المركز التاســـع 
1639 نقطـــة، والســـعودي عـــادل البارقـــي 
بالمركـــز العاشـــر 1630 نقطـــة، ومواطنـــه 
زياد الخليوي بالمركز الحادي عشـــر 1626 
نقطة، والعب الحالة ياســـر الخان بالمركز 

الثاني عشر 1610 نقطة.
للبولينـــج  البحرينـــي  االتحـــاد  وخصـــص 
جوائـــز مالية يبلغ مجموعهـــا 1300 دينار، 
حيـــث يحصل صاحب المركـــز األول على 
500 دينـــار، والثانـــي 300 دينـــار، والثالث 
150 دينارا، والرابع 120 دينارا، والخامس 
80 دينارا، والســـادس 60 دينارا، والســـابع 

50 دينارا، والثامن 40 دينارا.
وتعتبـــر هـــذه المســـابقة هـــي ثالـــث حدث 
الموســـم  فـــي  البولينـــج  اتحـــاد  ينظمـــه 
الرياضي الجديد بعد مســـابقة رجل شـــهر 
أغســـطس وبطولـــة المرحـــوم عبـــدهللا بن 
أحمـــد ناس المفتوحة األولى التي أقيمت 

شهر سبتمبر الماضي.

اللجنة اإلعالمية

نادية عقيل أحمد القعود أحمد الخاجة

الرياضة وحقوق كبار السن )3(
وفًقــا لألمــم المتحدة )UN(، يشــيخ ســكان العالم مــع تداعيات 
ذلــك علــى جميع قطاعات المجتمع بمــا في ذلك الصحة العامة 
والرياضة المجتمعية في جميع أنحاء العالم. ومن المرّجح أن 
يرتفع عدد كبار السن )الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاًما وما 
فــوق( مــن 901 مليــون إلــى 1.4 مليار نســمة بيــن عامي 2015 
و2030، وبحســب تقديــرات األمــم المتحــدة فقــد بلغــت نســبة 
المســنين البحرينييــن عــام 2001 5.7 %، ثم زادت إلى 6.3 % 
عــام 2007، ويتوقــع أن ترتفع هذه النســبة لتصل إلى 14.2 % 

عام 2025، و24.3 % عام 2050.
نتيجــة األعــداد المتزايــدة مــن كبــار الســن ســتوجد ضغوًطــا 
علــى اإلنفــاق العــام وال ســيما فيمــا يتعلــق بالصحــة والرعايــة 
االجتماعيــة. وســيصبح مــن المهــم الترويــج للنشــاط البدنــي 
باعتبــاره الوصفــة الشــافية لمشــاكل الشــيخوخة بمــا فــي ذلك 
المــرض والضعــف واإلعاقــة والوحــدة، ووســيلة لتحقيق حياة 

صحية خالية من اإلعاقة في سن الشيخوخة.
 يجب أن تكون السياسة العامة للبلد تعمل على تعزيز ممارسة 
األنشــطة والتماريــن الرياضيــة بيــن كبار الســن، وال يتم تقديم 
هــذه األنشــطة علــى أنهــا حكــر علــى الشــباب فقــط، فالرياضــة 
“مشــروع يســتمر مــدى الحياة” واالهتمام بهــا باعتبارها مفتاح 

الشيخوخة الناجحة والصحية.
 مــن هنــا، يجب أن تكون اســتراتيجية الرياضــة الوطنية لكبار 
السن في المملكة تضع وتنفذ بمشاركة وزارتي الصحة والعمل 
والتنمية االجتماعية بالتعاون مع اللجنة األولمبية، وتستهدف 
زيادة مستويات النشاط البدني للسكان وبالخصوص لدى كبار 
السن لما للرياضة من دور في مساعدة الناس على أن يصبحوا 

أكثر نشاًطا. 
فللرياضة والنشاط البدني إمكانية كبيرة لتوفير فرص لتطوير 
العالقــات اإليجابية بيــن األفراد، وتعزيز الرفاهية الشــخصية، 
االجتماعيــة  العزلــة  مشــاعر  ومكافحــة  الصداقــات،  وتكويــن 
والوحــدة، والشــعور بالترابــط المجتمعــي وتكــون شــكاًل مــن 
البدنيــة  األنشــطة  خــالل  مــن  الجماعــي  االســتمتاع  أشــكال 
والترفيهيــة ليــس للممارســين فقــط ولكــن أيًضــا للمشــاهدين 

والمتواجدين معهم.

باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com

عيسى الماجد

الموسم يبدأ مساء 
الثالثاء 19 أكتوبر 

والفعالية الثانية صباح 
الجمعة 22 أكتوبر

الفعالية مفتوحة 
لمشاركة الجميع من 
مختلف األعمار على 

مضمار الفورموال 1

علي مجيد
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اعترفت الفنانة هنا الزاهد 
بأن الصور ومقاطع الفيديو 

التي تنشرها عبر حسابها 
في “انستغرام”، ال تعكس 
حياتها الحقيقية، وقالت 

إنها تنشر بعض المقاطع لها 
وهي تمزح وتضحك بينما 

هي في الحقيقة تبكي.

قررت الشــركة المنتجــة لفيلم “فرق خبــرة” الذي يقوم 
ببطولته محمد الشــرنوبي وهدى المفتي والراحلة دالل 
عبدالعزيــز طــرح العمل فــي دور العرض خــال األيام 
المقبلــة. ويعد الفيلم هــو آخر أعمــال عبدالعزيز قبل 

رحيلها بســبب تداعيات “كورونا”، ومــن المقرر أن يوجه 
طاقم العمل الشكر للفنانة الراحلة على التتر.

فيلم “فرق خبرة” الذي كان يحمل ســابقًا اســم “الفنار” قبل تغييره، يشارك 
في بطولته محمود البزاوي، وطه دسوقي، وسنيتا خليفة.

مازالــت الفنانــة إيمي ســمير غانم تعيــش في حالة 
نفسية شديدة السوء، ووصلت إلى حد االنهيار وعدم 
القدرة على النوم أو الخروج من حالة الحزن الشــديد 
علــى فقدان والديهــا دالل عبدالعزيز وســمير غانم، 

وســعى زوجها حســن الــرداد وصديقاتهــا المقربات 
وأقاربهــا وبعض صديقات والدتها مثــل الفنانة ميرفت 

أمين ويســرا وإلهام شــاهين إلــى إخراجها من عزلتها واستســامها التام 
وشقيقتها دنيا للبقاء في شقة والدهما للصاة والدعاء لوالديهما.

كشــف رئيــس هيئة الترفيــه تركي آل الشــيخ عن عودة 
الفنــان محمــد هنيدي إلى المســرح مــن الرياض عبر 
مسرحية “سام مربع” ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشــارك آل الشــيخ تغريــدة عبــر “تويتــر”، تضمنــت 

بوســترات المسرحية، قائا: مسرحية سام مربع للنجم 
الكبير محمد هنيدي أولى مســرحيات موسم الرياض على 

مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر الجاري”. ورد هنيدي: زي ما 
قلت يا بو ناصر لجمهور السعودية، حنولعها.

سالم مربعحزن إيمي الشديدطرح فرق خبرة

مهرجان الجونة السينمائي... “جنة” عشاق األفالم العربية والعالمية
الســينمائية  الســاحة  فــي  بقــوة مهرجــان الجونــة نفســه  يفــرض 
العالميــة بفضــل تنــوع أفالمــه ونشــاطاته كل عــام، وفــي الــدورة 
الخامسة التي ستنطلق اليوم بها 75 فيلما من 44 دولة، في أقسام 
مختلفة بالمســابقات وفي عــروض أولية خاصة كما جرت العادة، 
والتــي هــي بمثابــة ”جنــة“ عشــاق األفالم فــي العالم، وتشــارك في 
الجونــة 3 أفــالم حصدت جوائــز في الدورة األخيــرة من مهرجان 
فينســيا، هي الفرنســيان “واقعــة”، “وعالم آخر” إضافــة إلى الفيلم 

الفنلندي “الرجل األعمى الذي لم يرغب في مشاهدة تيتانيك”. 
وبالطبـــع مع وجود أهم الضيوف 
الكبـــار مثـــل هـــذا العـــام المخرج 
أرنوفســـكي  داريـــن  األميركـــي 
والـــذي ســـيحل ضيفا كبيـــرا في 
منصـــة الجونـــة الســـينمائية، مع 
تقديـــم مســـابقة جديـــدة باســـم 
مسابقة أفالم البيئة، ضمن خطة 
الجونـــة لتقديـــم مدينـــة صديقة 
للبيئة والتي ترفع الوعي بقضايا 
البيئة أو علومها أو الحياة البرية، 
المعنيـــة  األفـــالم  إلـــى  إضافـــة 

باالستدامة البيئية وأهميتها.
الكبيـــر  المهرجـــان  وســـينطلق 
المنتظر حول العالم على شاطئ 
البحـــر األحمـــر بمدينـــة الجونـــة، 
بحضـــور صنـــاع الفـــن، وكشـــفت 

اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة 
تضـــم  قائمـــة  عـــن  الســـينمائي، 
12 فيلمـــًا، تتنافـــس علـــى جائزة 
“ســـينما من أجل اإلنســـانية” في 
الدورة الخامسة، الجائزة يمنحها 
جمهـــور المهرجـــان لفيلـــم ُيعنـــى 
بالقضايا اإلنســـانية، وهي “نجمة 
الجونة” وشـــهادة و20 ألف دوالر 
أميركي. وتضـــم القائمة 5 أفالم 
فـــي مســـابقة األفـــالم الوثائقيـــة 
 – “أوســـتروف  وهـــي  الطويلـــة، 
جزيرة مفقودة”، و ”حياة إيفانا”، 
و ”ســـبايا”، و ”الســـجناء الـــزرق”، 
أفـــالم  الزعتـــري”، و5  ”كباتـــن  و 
فـــي االختيـــار الرســـمي “خـــارج 
“االنجـــراف  وهـــي  المســـابقة”، 

و  طبيعـــي”،  ”ضـــوء  و  بعيـــدًا”، 
”العبـــور”، و ”فـــرار”، و ”مامـــا أنـــا 
بالمنـــزل”، إضافـــة إلـــى فيلميـــن 
الروائيـــة  األفـــالم  فـــي مســـابقة 
الطويلـــة، همـــا “هـــروب الرقيـــب 

فولكونوجوف”، و ”عالم آخر”.
العديـــد  عـــن  المهرجـــان  وأعلـــن 
مـــن التكريمـــات هـــذا العـــام مـــن 
أحمـــد  النجـــم  تكريـــم  أهمهـــا 
الســـقا بجائزة اإلنجـــاز اإلبداعي، 
الســـينمائية  بمســـيرته  اعتراًفـــا 
االستثنائية، ومســـاهمته الفائقة 
الســـينما  صناعـــة  مشـــهد  فـــي 
المصريـــة التـــي تمتـــد ألكثـــر من 
عقديـــن، وأيضـــا تكريـــم الممثـــل 
محمـــد  الفلســـطيني  والمخـــرج 

بكري. 
وأعرب مدير المهرجان انتشـــال 
التميمـــي عـــن ســـعادته بتواجـــد 
هـــذا الكـــم مـــن األفـــالم العربيـــة 
مشـــيرا  العـــام،  هـــذا  المتنافســـة 
إلـــى أن إدارة المهرجـــان تجـــوب 
العالـــم العربي لتتمّكن من انتقاء 
األعمـــال المميـــزة للغايـــة لتقديم 
وجبة مذهلة للجمهور المتعطش 

إلى السينما الجيدة.
وأضـــاف أن ثالثـــة مـــن األفـــالم 
العربية المختارة شـــاركت سابقا 
فـــي منصـــة الجونة الســـينمائية، 
و ”هـــو األمر الذي يزيد حماســـنا 
تجـــاه األفـــالم العربيـــة المختارة 

هذا العام”.

السعودية

تحضـــر  الســـعودية  تـــزال  ال 
بقوة بأفالمها فـــي المهرجانات 
وتحقـــق  والعالميـــة  العربيـــة 
الجوائـــز بالشـــك، وبالطبـــع في 
الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
حضورا كبيرا منذ انطالقه قبل 
خمـــس ســـنوات، فهـــو مهرجان 

لكل المبدعين من أي مكان.
الفيلـــم  العـــام سيشـــارك  وهـــذا 
الســـعودي القصير “نور شـــمس” 
وهـــو  عربيـــًا  فيلمـــًا   16 ضمـــن 
مـــن إخـــراج وتأليـــف المخرجة 
فايـــزة  المبدعـــة  الســـعودية 
حـــول  أحداثـــه  وتـــدور  أمبـــة، 
شـــمس، وهي أم وحيـــدة تعمل 
ســـائقة أوبـــر فـــي مدينـــة جدة، 
وتمـــر بظروف صعبة مـــع ابنها، 
أن  علـــى  شـــمس  وتصـــارع 
تختـــار بيـــن فقدانهـــا البنهـــا أو 
إيجادهـــا لذاتها. الفيلم يشـــارك 
فـــي المهرجـــان ضمـــن مســـابقة 
مـــن  وهـــو  القصيـــرة،  األفـــالم 
تمثيل عائشـــة الرفاعي وأحمد 

الصدام.
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أول الواجبـــات التـــي يجـــب أن يقوم 
بها الفنـــان صاحب الخبـــرة والتاريخ 
هو مساعدة الشباب الواعد والوقوف 
معـــه واآلخذ بيديـــه وتنميـــة مواهبه 
الفنيـــة وتغذيتها بما هـــو مفيد، وهذا 
اليـــوم فـــي المســـرحية  مـــا وجدنـــاه 
الكوميديـــة ”ريا وســـكينة” من تأليف 
محمـــد البردولي، وإخـــراج علي رضا، 
وتمثيل الفنانة القديرة سلوى بخيت 
“أم هـــالل” والفنانـــة القديـــرة ماجدة 
ســـلطان، والفنـــان المتميـــز وصاحـــب 
الشـــخصيات المرسومة بدقة شديدة 
حســـن  والفنـــان  الجـــداوي،  منصـــور 
مكـــي، والفنانة ســـميرة عابد، والفنان 
عبيـــدة ماهـــر، والفنـــان ناصـــر المري، 
والفنان الواعد خالـــد علي الغرير ابن 
المرحـــوم علـــي الغرير، الـــذي نتنبأ له 
بمولـــد فنـــان مســـرحي سيســـير على 
طريق والـــده، والمكياج عفاف جالل 
ومدير اإلنتاج علي سرحان، والمؤمل 
عرضهـــا فـــي أول أســـبوع مـــن شـــهر 

نوفمبر المقبل.

ريا وسكينة في زمن 

“السوشيال ميديا”

كمـــا  وســـكينة”  “ريـــا  مســـرحية 
لــــ  البردولـــي  المؤلـــف محمـــد  قـــال 
“البـــالد” إنها مســـتوحاة مـــن القصة 
وليـــس  المعروفـــة  الكالســـيكية 
اقتباسا، فاألحداث تستعرض حياة 

ريـــا وســـكنية فـــي الزمـــن الحاضـــر 
وطريقـــة  ميديـــا”  السوشـــل  “زمـــن 
تعاملهمـــا مع الوضـــع الجديد، وهما 
في ســـن الــــ 80 عامـــا، والدافع الذي 
الجريمـــة  إلـــى  الرجـــوع  يقودهمـــا 
بعـــد التوقف لفتـــرة طويلة، وكذلك 
ستســـلط المســـرحية الضـــوء علـــى 

بعض القضايا االجتماعية.

“أم هالل.. ريا”

أمـــا الفنانة القديرة ســـلوى بخيت، 
فأكدت أنها سعيدة جدا بالمشاركة 
مـــع الشـــباب في هـــذا المســـرحية، 
والتـــي من المؤكد ســـتنال إعجاب 
الجمهـــور؛ ألنهـــا مليئـــة باألحـــداث 
المشـــوقة بطابع محلي، وأشـــادت 

بروح التأقلم والتعاون بين الفريق، 
ســـعادتها  عـــن  أيضـــا  عبـــرت  كمـــا 
بالوقوف على خشـــبة المســـرح مع 
الفنانـــة ماجـــدة ســـلطان، حيث لم 

يسبق لهما العمل معا.  

ماجدة سلطان.. “سكينة”

الفنانـــة  أوضحـــت  جانبهـــا  مـــن 

موضـــوع  أن  ســـلطان  ماجـــدة 
جعلهـــا  وأبعادهـــا  المســـرحية 
توافق مباشـــرة على تأدية الدور 
وتضاعـــف الجهـــد لذلـــك، كما أن 
العمل مع الشباب الذين يمتلكون 
أفـــكارا جديـــدة ممتـــع ويرفع من 
بالعمـــق  تمتـــاز  التـــي  تجربتهـــم 

والجدية.

الجداوي.. “الضابط مهروس”

الفنان منصور الجداوي تقدم بجزيل 
الشـــكر واالمتنـــان لصحيفـــة “البـــالد” 
على دعمها المستمر للفنان البحريني 
وجهودها الجبارة في تغطية ومتابعة 
كل األنشـــطة الفنيـــة والثقافيـــة فـــي 
البحريـــن. وعن دوره في المســـرحية 
األدوار  أن  تامـــة  قناعـــة  لـــدي  قـــال: 
الكوميدية المركبة هي التي تناسبني 
وأنـــا فـــي هـــذا العمـــر وبعـــد تجربتي 
الـــذي  الـــدور  الطويلـــة، ووجـــدت أن 
رشـــحني لـــه المنتج والمؤلـــف محمد 
البردولي يناسبني تماما وضمن إطار 
توجهـــي واختياري. وأود أن أســـجل 
كلمـــة ألوليـــاء األمـــور الذيـــن يـــرون 
فـــي أبنائهـــم موهبة الفن..شـــجعوهم 
وأفســـحوا لهم المجـــال لالنطالق وال 
تجعلـــوا الكفاءات معطلـــة، وكل ذلك 
ســـيعود بالنفع على مســـيرة المســـرح 

البحريني والحراك الفني عموما.
أشعر بنوع من القلق والتحدي... بهذه 
الكلمـــات تحـــدث مخـــرج المســـرحية 
علـــي رضا موضحا: العمـــل مع قامات 
فنيـــة مســـؤولية كبيـــرة، ونكـــون عند 
حسن الظن ونقدم ما يرضي الجميع، 
وأنـــا على ثقة أن المســـرحية ســـتغير 
وجه المســـرح التجاري فـــي البحرين، 
كمـــا ال يفوتني أن أشـــكر “البالد” على 
تفضلها بحضـــور البروفات وتغطيتها 
للحـــدث، وهـــذا مـــا تعودنـــا عليـــه من 
الداعمـــة والراعيـــة ألهـــل  صحيفتنـــا 

الفن في البحرين.

المخرج علــي رضـــا: المسرحيــة ستغيــر وجــه المســرح التجــاري فــي البحــريــن

“ ريا وسكينة” في البحرين... بالصورة والشكل والطابع المحلي
أسامة الماجد 

أم هال وماجدة سلطان مع المخرج علي رضا والمؤلف البردولي

منصور الجداوي وخالد علي الغرير

سميرة عابد وجانب آخر من البروفات

جانب من البروفات حسن مكي

طارق البحار

الفيلم السعودي القصير”نور شمس”

الفنانة بشرى رئيس العمليات بالمهرجان

مدير المهرجان انتشال التميمي ودعم السينما



.

“دانات” يبرز للعالم ريادة البحرين في استخراج وتجارة اللؤلؤ
أثناء فعاليات إكسبو 2020 في دبي

يشارك معهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
الكريمـــة “دانـــات” مـــن خـــال الجناح 
الوطني البحريني في “إكســـبو2020” 
بدبي حاليـــا بتقديم نظرة مســـتقبلية 
حـــول  البحريـــن  مملكـــة  بهـــا  تتفـــرد 
مستقبل استخراج وتجارة اللؤلؤ في 
العالم، وذلـــك من خال عرض أحدث 
التجهيـــزات التي يســـتخدمها المعهد 
في فحـــص اللؤلؤ، وجهود المعهد في 
إعـــداد الدراســـات واألبحـــاث الرائـــدة 
في مجـــال اللؤلؤ واألحجـــار الكريمة، 
والـــدورات التدريبية لتأهيل القدرات 
عبـــر  المجـــال  هـــذا  فـــي  والكفـــاءات 
الشراكات مع عدد من أبرز المشتغلين 
في مجـــال اللؤلؤ حول العالم.وحظي 
موقع “دانات” داخل الجناح البحريني 
فـــي إكســـبو 2020 اهتمامـــا كبيرا من 
قبل عدد من كبار الزائرين حتى اآلن، 

من بينهـــم نائب رئيس دولة اإلمارات 
مجلـــس  رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة 
الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهد 
دبي رئيـــس المجلس التنفيذي إلمارة 

بـــن راشـــد آل  دبـــي الشـــيخ حمـــدان 
مكتـــوم، إضافـــة إلى زيـــارات من قبل 
وزيـــر الخارجية والتعاون الدولي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد آل نهيـــان، 

واألمين العام لمجلـــس التعاون نايف 
الحجـــرف، وســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 

وعدد من الشخصيات المهمة.
مـــن  المعروضـــات  حظيـــت  كمـــا 
اللؤلـــؤ الطبيعـــي فـــي موقـــع “دانـــات” 
الزائريـــن، خصوصـــا وأنهـــا  بإعجـــاب 
تمثـــل مجموعـــة مختـــارة مـــن الآللئ 
الســـمعة  وذات  المتميـــزة  البحرينيـــة 
الواسعة على مستوى الخليج العربي 

والمنطقة.
ويعمـــل فريـــق “دانـــات” الموجود في 
إكســـبو على االحتفاء بالزوار وتقديم 
شـــرح لهـــم عـــن المعهـــد الذي يجســـد 
تميز مملكة البحريـــن تاريخيا وحاليا 
فـــي مجال اســـتخراج وتجـــارة اللؤلؤ 

الطبيعي.

دخلت تاي العالمية وفرعها المحلي 
تـــاي دبي في شـــراكة إســـتراتيجية 
الســـتضافة  جيتكـــس  مـــع  رائـــدة 
نهائيات مسابقة تاي 2021 العالمية 
للنســـاء، المبادرة المكرســـة لتمكين 
ســـيدات األعمال ومساعدتهن على 
مـــن  الكاملـــة  إمكاناتهـــن  تحقيـــق 
خال تقديـــم الدعم الـــازم؛ لتعزيز 
مهاراتهن القيادية وتنمية أعمالهن. 
ســـيرحب جيتكـــس جلوبـــال 2021 
بالمتســـابقات النهائيات من مختلف 
فـــروع تـــاي للحصـــول علـــى فرصة 
للفـــوز بجوائـــز قيمـــة، بما فـــي ذلك 

جوائـــز نقديـــة تصل إلـــى 100,000 
دوالر، باإلضافـــة إلـــى تلقـــي الدعـــم 
الموجهيـــن  أبـــرز  مـــن  نخبـــة  مـــن 
والمســـتثمرين. ومـــع أكثـــر من 100 
طلـــب تـــم اســـتامها من الشـــركات 
مخلتـــف  مـــن  اإلقليميـــة  الناشـــئة 
مناطـــق العالـــم العربـــي - اإلمـــارات 
ومصـــر والبحريـــن واألردن ولبنـــان 
وعمـــان الســـعودية وغيرها - تهدف 
تاي للنســـاء لتزويد رائدات األعمال 
الناشـــئات فـــي المنطقة واألســـواق 
األخـــرى بمنصـــة للتعـــاون وعـــرض 

إمكانات شركاتهن. 

عقد نهائيات مسابقة تاي للنساء ضمن “جيتكس 2021”
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الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  رفعـــت 
توقعاتها لمستويات الطلب العالمي 
الجـــاري  العـــام  فـــي  النفـــط  علـــى 
مـــن  التحـــّول  أن  تـــرى  إذ  و2022، 
الغـــاز الطبيعـــي نحـــو النفـــط لدعم 
جهـــود التدفئـــة فـــي فصل الشـــتاء 

سوف يعّزز مستويات الطلب.
 وقالت الوكالة في تقريرها الشهري 
الصـــادر أمـــس، إن الطلـــب العالمـــي 
علـــى النفـــط قـــد يرتفـــع بنحـــو 5.5 
ا في 2021 إلى  مليـــون برميل يوميًّ
ـــا مقابل  96.3 مليـــون برميـــل يوميًّ
التوقعـــات الســـابقة بـــأن يصل عند 

ا. 96.1 مليون برميل يوميًّ
 فيما تتوقع نمو الطلب العالمي على 
الخـــام بمقـــدار 3.3 مليـــون برميـــل 

برميـــل  مليـــون   99.6 عنـــد  ـــا  يوميًّ
2022، وهـــو مســـتوى  فـــي  ـــا  يوميًّ
أعلـــى مـــن التوقعـــات الســـابقة عند 

ا. 99.4 مليون برميل يوميًّ
زيـــادة  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
االعتمـــاد على النفط بـــداًل من الغاز 
الطبيعي قد يسهم في إضافة 500 
ا إلى االســـتهاك  ألـــف برميـــل يوميًّ

حتى نهاية مارس المقبل.
 وحـــّذر تقريـــر الوكالـــة التـــي تتخذ 
ا لها مـــن أن ارتفاع  مـــن باريس مقرًّ
أســـعار الطاقـــة يضـــاف أيًضـــا إلـــى 
الضغوط التضخمية التي قد تؤدي 
إلـــى جانب انقطاع التيار الكهربائي 
النشـــاط الصناعـــي  إلـــى انخفـــاض 

وتباطؤ االنتعاش االقتصادي.

ا الطلب العالمي على النفط 96.3 مليون برميل يوميًّ

نشر التوعية المالية للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع

بورصــة البحـريـن تحتفــي بالدفعــة األولى 
من خريجي “أسواق المال للتدريب المهني”

البحريـــن،  بورصـــة  نظمـــت 
الســـوق متعـــددة األصـــول ذات 
التنظيـــم الذاتـــي، حفـــًا خاًصـــا 
مؤخًرا بمناسبة اختتام النسخة 
األولى من برنامج أسواق المال 
للتدريب المهنـــي، إذ تم تخريج 
الدفعـــة األولـــى من المشـــاركين 
فـــي البرنامج والبالـــغ عددهم 8 
متدربيـــن، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس إدارة بورصـــة البحرين 
عبدالكريـــم بوجيـــري وعدد من 
أعضـــاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية ببورصة البحرين.
المـــال  أســـواق  برنامـــج  ويعـــد 
برنامجـــا  المهنـــي  للتدريـــب 
فـــي  يســـاهم  وعمليـــا  تدريبيـــا 
البحرينيين  الخريجيـــن  تزويـــد 
الشـــباب بالخبـــرة العمليـــة فـــي 
المـــال،  رأس  أســـواق  قطـــاع 
وذلـــك بالتماشـــي مـــع األهـــداف 
االستراتيجية لبورصة البحرين 
المعرفـــة  تعزيـــز  فـــي  المتمثلـــة 
بالســـوق وتوعية المستثمر. كما 
ويأتـــي البرنامج في إطار إيمان 
بورصـــة البحريـــن بأهمية تعزيز 
ثقافة المستثمر وترسيخ أسس 
المعرفـــة الماليـــة لـــدى مختلـــف 

الفئات العمرية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وصرحـــت 
البحريـــن  ببورصـــة  للعمليـــات 
“نحـــن  بقولهـــا  جمـــال  نرجـــس 
ســـعداء للغايـــة بنجاح النســـخة 
أســـواق  برنامـــج  مـــن  األولـــى 
المال للتدريـــب المهني، ونتطلع 
لتخريـــج المزيد مـــن المتدربين 

في المستقبل. 
كما يسعدنا أن نهنئ الخريجين 
فتـــرة  خـــال  إنجازاتهـــم  علـــى 
التدريب المكثفة التي استمرت 
لـ 6 أشـــهر، ونحن على ثقة تامة 
مـــن اســـتفادتهم مـــن البرنامـــج 
وتعزيـــز معرفتهـــم حـــول قطاع 
أســـواق رأس المـــال، واكتســـاب 
ســـير  حـــول  العمليـــة  الخبـــرة 
المـــال  ســـوق  فـــي  العمليـــات 
البحرينـــي. تأتـــي هـــذه الدفعـــة 
مـــن  للمزيـــد  باكـــورة  لتكـــون 
خريجـــي برنامج أســـواق المال 
المتوقـــع  المهنـــي  للتدريـــب 
تقلدهـــم لمناصـــب رياديـــة فـــي 

المستقبل”.
وأضافت “يسعدنا أيًضا أن نعرب 

عـــن بالغ الشـــكر واالمتنـــان إلى 
أعضـــاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
الشـــركات  لجميـــع  التنفيذيـــة 
المدرجـــة، وكذلـــك المؤسســـات 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  المشـــاركة 
المـــال  أســـواق  برنامـــج  نجـــاح 
للتدريب المهني من خال إتاحة 
للمشـــاركة  للمتدربيـــن  الفرصـــة 
فـــي نقاشـــات مباشـــرة ومثمـــرة 
مع صناع القرار الرئيســـيين في 

سوق رأس المال”.
يشـــار إلى أن التدريـــب المكثف 
أشـــهر   6 لمـــدة  اســـتمر  الـــذي 
يوفر للمشـــاركين فرصـــة للتعلم 
المباشـــر مـــن صنـــاع القـــرار في 
والتفاعـــل  المـــال  رأس  ســـوق 
معهم، وتعزيز معرفتهم بســـوق 

رأس المـــال، واكتســـاب الخبـــرة 
تعزيـــز  خـــال  مـــن  العمليـــة 
مهاراتهم ومعرفتهم حول ســـير 
العمليـــات في بورصـــة البحرين 

وشركة البحرين للمقاصة. 
إضافـــة إلى ذلك، يوفر البرنامج 
الازمـــة  المهـــارات  للمتدربيـــن 
فـــي  المهنيـــة  حياتهـــم  لبـــدء 
حيـــث  المـــال،  رأس  أســـواق 
يشمل التدريب العملي والتعليم 
تعليميـــة  بيئـــة  فـــي  النظـــري 
مائمـــة. عـــاوة على ذلـــك، فإن 
هذا البرنامج يأتي ضمن برامج 
بورصـــة البحرين لنشـــر التوعية 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  الماليـــة، 
الوصول إلى شـــرائح أوســـع من 

المجتمع.

“هيتاشي إنرجي”.. هوية جديدة لمستقبل طاقة مستدامة للجميع
دعم الحاجة الملحة للتحول إلى الطاقة النظيفة

أعلنــت شــركة التكنولوجيــا العالميــة الرائــدة “هيتاشــي إي بــي بــي بــاور جريدز”عــن 
تطورهــا إلــى “هيتاشــي إنرجــي”. وتجــدد الشــركة هدفهــا ليصبــح “تحقيــق مســتقبل 

مستدام للجميع في مجال الطاقة”. 

وقـــال كاوديو فاشـــين الرئيس التنفيذي 
لشـــركة “هيتاشـــي إنرجـــي”: “نحـــن فـــي 
شـــركة “هيتاشـــي إنرجي” ندعـــم الحاجة 
الملحـــة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من 
خـــال االبتـــكار والتعـــاون. وهنـــاك طرق 
عديـــدة للوصـــول إلـــى مســـتقبل محايـــد 
للكربون. ومن أجل التصدي لهذا التحدي 
العالمـــي، نعمـــل على تطوير فـــرق عالمية 
متنوعة تتمتع بشـــغف حقيقي وتمكينهم 

بقيمنا الراسخة”.
 ،2050 العـــام  “بحلـــول  قائـــًا  وأضـــاف 
ســـيكون االعتماد العالمي على استخدام 
الطاقة الكهربائية قد قارب ضعف الطلب 
الحالي عليها، وستكون الطاقة الكهربائية 

لمنظومـــة  الفقـــري  العمـــود  هـــي  حينهـــا 
الطاقة بأكملها. لقد ابتكرنا في “هيتاشـــي 
إنرجـــي” العديـــد مـــن التقنيـــات الازمـــة 
لتحقيـــق مســـتقبل مســـتدام للجميـــع في 
مجـــال الطاقـــة، ونحن ملتزمـــون بمتابعة 
توســـيع آفـــاق االبتـــكار، ومـــن المؤكـــد أن 
االلتـــزام بوعدنـــا المتمثـــل فـــي الوصـــول 
إلـــى مســـتقبل محايد للكربون ســـيتطلب 
الشـــغف والثقـــة واالبتـــكار، بمـــا ســـيعود 
بالنفـــع على أجيالنا الحالية والمقبلة، ومع 
إطاق االســـم الجديد لشـــركتنا “هيتاشي 
إنرجي”، فإننا نوســـع نطاق التزامنا لخلق 
أثـــر حقيقـــي لعماءنـــا وشـــركائنا وكذلك 

لشعوبنا ومجتمعاتنا”. 

إن منظومـــة الطاقـــة المحايـــدة للكربـــون 
تعتبـــر  فيمـــا  بشـــدة،  مترابطـــة  ســـتكون 
تكنولوجيا “التيار المســـتمر عالي الجهد”، 
HVDC، التـــي ابتكرناهـــا منـــذ أكثـــر مـــن 
60 عاًمـــا، واحـــدة من الممكنات الرئيســـة 
لدمـــج مصادر الطاقة المتجـــددة بكميات 
كبيـــرة وتحقيـــق الربـــط البينـــي الموثوق 
بين مختلف البلـــدان واألقاليم والقارات. 
وباعتبارهـــا شـــركة رائدة في الســـوق في 
تكنولوجيـــا التيار المســـتمر عالـــي الجهد” 
HVDC، تســـاهم “هيتاشـــي إنرجـــي” فـــي 
العديـــد مـــن عمليـــات الربط البينـــي هذه، 
ومـــن األمثلة على ذلك حصولها على عقد 
خط الربـــط للتيار المســـتمر عالـــي الجهد 
بيـــن الســـعودية ومصـــر الذي تـــم اإلعان 
عنـــه مؤخًرا في 5 أكتوبـــر الجاري، والذي 
يعتبـــر أول خـــط ربط واســـع النطاق على 

اإلطـــاق فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا وبداية عملية “خط ربط 
 ،2021 أكتوبـــر   1 فـــي  الشـــمالي”  البحـــر 
والـــذي يمتـــد علـــى طـــول 720 كيلومتًرا، 
وهـــو أطول خط ربط تحت ســـطح البحر 

في العالم يربط ما بين النرويج والمملكة 
المتحـــدة، متيًحا تبادل الطاقة المتجددة 

بين البلدان.
وبهـــدف إتمـــام عمليـــات الربـــط البينـــي، 
وتلبيـــة االحتياجـــات المتناميـــة لمرونـــة 
منظومـــة الطاقة، فإن “هيتاشـــي إنرجي” 
حلـــول  بأحـــدث  العمـــاء  أيًضـــا  تدعـــم 
الشـــبكات، كالشـــبكات الميكروية وحلول 
مثـــال  رؤيـــة  ويمكـــن  الطاقـــة،  تخزيـــن 
حديـــث عن ذلـــك فـــي مدينـــة “كوردوفا” 
بأالســـكا، حيـــث تمكـــن الســـكان هناك من 
تقليـــل االعتمـــاد على الوقـــود األحفوري، 
مع تحقيق االســـتقال فـــي مجال الطاقة 

في ذات الوقت. 
وتعزز شـــركة “هيتاشـــي إنرجي” التعاون 
مـــع العماء والشـــركاء في ســـبيل إيجاد 
التحديـــات  لمواجهـــة  عالميـــة  حلـــول 

العالميـــة التي قـــد تعتـــرض الوصول إلى 
مستقبل محايد للكربون شامل ومنصف. 
وفـــي وقت ســـابق من هذا العـــام، أطلقت 
الفعالـــة  المحفظـــة  “إيكونيـــك”،  الشـــركة 
إيكولوجيـــا الخاصـــة بها التـــي تقدم أداء 
بيئًيـــا متفوقا مقارنـــة بالحلول التقليدية. 
وتتميـــز عـــروض “إيكونيـــك” ذات الجهـــد 
تقليـــل  فـــي  المثبتـــة  بفعاليتهـــا  العالـــي 
انبعاثـــات الكربـــون على نحـــو كبير خال 

دورة الحياة الكلية. 
وأطلقـــت الشـــركة مؤخـــًرا مجموعـــة من 
المحـــّوالت للمحطـــات البحريـــة العائمـــة، 
التـــي تـــم تصميمهـــا للتغّلب علـــى ظروف 
البيئـــة البحرية القاســـية وحصـــاد ودمج 
طاقـــة الرياح بكفاءة في منظومة الطاقة 
العالمية، بما يدعم بشـــكل مباشر التحول 

نحو مستقبل مستدام للطاقة.

كالوديو فاشين
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أصحاب معاهد تدريب يدعون لشراكة أكبر مع الحكومة لخلق فرص عمل
التدريب  دعــا عــدد مــن أصــحــاب معاهد 
الحكومية  الــجــهــات  مـــع  أكــبــر  لــشــراكــة 
والــتــوظــيــف  ــتــدريــب  ال بــقــطــاع  المعنية 
تأهيل  فــي  الــمــعــاهــد  هـــذه  دور  لــتــعــزيــز 
ــهــم  ــت ــافــســي ــن ــن ورفـــــــــع ت ــيـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
ويشجع  العمل،  ســوق  فــي  وإنتاجيتهم 
ــلـــى اســتــقــطــاب  ــال عـ ــ ــمـ ــ ــاب األعـ ــحــ أصــ
وتوظيف الكوادر الوطنية، ويساعد على 

إبقاء معدل البطالة في حدوده اآلمنة.
البحرين  جمعية  نظمته  ــقــاء  ل وأثـــنـــاء 
“التدريب  عنوان  تحت  التدريب  لمعاهد 
مــدخــلــك لــلــتــوظــيــف”، طــــرح عــــدد من 
أصـــحـــاب مــعــاهــد الـــتـــدريـــب مــرئــيــاتــهــم 
مملكة  في  التدريب  قطاع  تطوير  بشأن 
له  الــازم  الدعم  وتقديم  ككل،  البحرين 
للحكومة  التنفيذي  الــذراع  اعتباره  على 
في دمج الطاقات الوطنية بسوق العمل، 
تجارب  مــن  االســتــفــادة  أهمية  مؤكدين 

الدول المجاورة في هذا اإلطار.

وحـــرصـــت جــمــعــيــة الــبــحــريــن لــمــعــاهــد 
التدريب على توسعة طاولة النقاش من 
خال دعوة العديد من رجال األعمال من 
اللقاء،  في  للمشاركة  مختلفة  قطاعات 
الــتــدريــب  لمعاهد  يمكن  كــيــف  ومــعــرفــة 
جنبا  العمل  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
إلى جنب من أجل تقديم “تدريب منتهي 

بالتوظيف” بشكل فعلي.
علي  الــمــقــاولــيــن  جمعية  رئــيــس  وأشــــار 
تــوظــيــف  ــات  ــديـ ــحـ تـ أن  إلـــــى  ــون  ــرهــ مــ
البحرينيين برزت على الساحة في اآلونة 
األخيرة كنتيجة للتحديات الكبيرة التي 
ــمــؤســســات بــســبــب جــائــحــة  واجــهــتــهــا ال
لتقليل  منها  الكثير  واضــطــرار  ــا،  كــورون

العمالة أو إغاق أبوابها بالكامل والخروج 
المؤشرات  أن  أضــاف  لكنه  الــســوق،  مــن 
االقتصادية الحالية تدعو للتفاؤل بعودة 
القطاع  قـــدرة  وزيــــادة  للنمو  االقــتــصــاد 
العمل، مؤكدا  توفير فرص  الخاص على 
في هذا السياق أهمية الحفاظ على الدور 
التدريب  معاهد  به  تنهض  الذي  الحاسم 
ــوادر الــوطــنــيــة  ــكــ ــ ــي مـــجـــال تــأهــيــل ال فـ

ودمجها في سوق العمل.
البحرين  جمعية  رئيس  قــال  جانبه،  من 
هذا  إن  الجشي  نــواف  التدريب  لمعاهد 
الملكية  لــلــدعــوة  استجابة  يــأتــي  الــلــقــاء 
الــســامــيــة لــمــشــاركــة رجـــال األعـــمـــال في 
تطوير االقتصاد الوطني من خال تقديم 
التحديات،  تامس  واقتراحات  مرئيات 
ــرص جــمــعــيــة مــعــاهــد  ــن حــ وانـــطـــاقـــا مـ
الــتــدريــب عــلــى مــواكــبــة تــطــورات ســوق 
القطاعات  جميع  بين  والتشبيك  العمل 

لتقديم تدريب نوعي ينتهي بالتوظيف.

تنافســـت 8 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
أمـــس علـــى مناقصـــة لشـــراء آالت تصويـــر للمـــدارس واإلدارات 
UNIVER�( 13.9 ألف دينار لشركة  بالوزارة لسنتين، وكان أقل عطاء بنحو

.)SAL ENTERPRISES
وتهدف هذه المناقصة إلى شراء آالت تصوير متوسطة الحجم بمواصفات 
معينة مذكـــورة بوضوح في وثائق المناقصة لتوفير آالت تصوير لمدارس 
وإدارات الوزارة على أن تغطيها 5 سنوات ضمان ممتد يشمل جميع أنواع 
الغيـــار اإللكترونيـــة والكهربائية والميكانيكية واألجزاء المســـتهلكة ما عدا 
األحبار واألوراق، إضافة إلى توفير جميع أنواع خدمات الدعم الفني التي 
تشـــمل الصيانة الدورية والطارئة إذا لـــزم األمر لنفس مدة الضمان الممتد، 
وهي 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوريد والتشغيل. وفتح المجلس مناقصة 
أخـــرى للـــوزارة لتوفيـــر تراخيـــص البرمجيـــات وأجهـــزة تقنيـــة المعلومات 

تقدمت إليها شركة )RARE TECH( بنحو 69.4 ألف دينار.

14 ألف دينار لشراء آالت تصوير للمدارس الحكومية
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أطلقـــت مؤسســـة تومســـون رويتـــرز صندوقـــا رأس مالـــي 
بقيمة 100 مليون دوالر لاستثمار في شركات في مراحلها 
األولـــى تعمل في مجـــاالت القانون والضرائب والمحاســـبة 
واإلعـــام. والصنـــدوق الذي يطلق عليه اســـم “مشـــروعات 
تومســـون رويترز” جزء من خطة الرئيس التنفيذي ستيف 
هاســـكر لتحويل الشـــركة التي تقـــدم األخبـــار والمعلومات 
للمتخصصيـــن إلى ما يطلق عليه “شـــركة تقـــدم تكنولوجيا 

تعتمد على المحتوى”.
وقـــال كبيـــر مســـؤولي التخطيـــط االســـتراتيجي بالشـــركة 
بات ويلبورن: إن تومســـون رويترز تريد تحديد الشـــركات 
التـــي يمكنهـــا أن تســـاعد زبائنها على “الحصـــول على قيمة 

أكبر” ســـواء كان ذلك عن طريق التعليم اآللي لوصول إلى 
توقعات أفضل أو األتمتة لتحقيق كفاءة أعلى. وســـيتولى 

ويلبورن منصب الرئيس التنفيذي للصندوق.

“تومسون رويترز” تطلق صندوقا استثماريا بقيمة 100 مليون دوالر
ســـجل ســـعر صـــرف الـــدوالر فـــي لبنـــان ارتفاًعا 
مستمًرا، متجاوًزا عتبة 21 ألف ليرة، وذلك على 
وقع االشتباكات المســـلحة التي شهدتها بيروت 
منـــذ صبـــاح الخميـــس، بالتزامن مـــع تفاقم أزمة 

تحقيقات ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويجـــري تـــداول الـــدوالر بهامـــش بيـــن 21100 
ليـــرة للشـــراء و21150 ليـــرة للمبيع في الســـوق 

الموازية.
وكان الـــدوالر قـــد ســـجل انخفاضـــا كبيـــرا بعـــد 
اإلعـــان عـــن تشـــكيل الحكومـــة برئاســـة نجيب 
ميقاتي، ووصل يومها ســـعر صـــرف الدوالر في 

الســـوق الموازية إلى 15700 ليرة، إال أنه وخال 
األيـــام الماضيـــة ســـعر صـــرف الـــدوالر باالرتفاع 

ليتجاوز يوم أمس الـ 20 ألف ليرة لبنانية.
وســـجل الدوالر رقما قياسيا في يوليو الماضي، 
حيـــث تجـــاوز الـ 23 ألـــف ليرة بعد اعتذار ســـعد 
الحريري عن تشـــكيل الحكومة بعد 9 أشـــهر من 

تكليفه.
وخســـرت الليـــرة اللبنانية منـــذ 17 أكتوبر 2019 
أكثـــر مـــن 90 % من قيمتهـــا، على وقع اشـــتداد 
األزمات المالية واالقتصادية المترافقة مع أزمة 

سياسية.

الدوالر في لبنان يتجاوز 21 ألف ليرة بفعل التوترات السياسية

قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة اليــاه لالتصــاالت الفضائية )الياه ســات( علي 
الهاشــمي إن البحرين من المزودين الرئيســين لخدمات االتصاالت في ســوق 

البحرين.
وقـــال على هامش جلســـة عـــن التعاون 
البحريني - اإلماراتي في مجال الفضاء، 
إن الشـــراكة مـــع المملكـــة أعطت فرصة 
لصقل المواهب واالبتكار وإيجاد فرص 
عمـــل فـــي البحريـــن، ودعـــم قطاعـــات 
تعتمـــد علـــى األقمـــار االصطناعية مثل 
الخدمـــات اللوجســـتية وإيجـــاد حلـــول 
النقل الذكي واإلنترنت الســـريع وغيرها 

من الحلول.
وبين أن وجود الشركة في المنامة أدى 
إلى معرفة كيفية إنشاء البنية التحتية 
الفضائيـــة  االتصـــاالت  تمكـــن  التـــي 
وإيصـــال  المتحركـــة،  أو  الســـريعة 
الخدمـــات وإيجـــاد حلـــول ابتكارية في 

البحرين.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة اليـــاه 

لاتصـــاالت الفضائيـــة )اليـــاه ســـات( أن 
توجهات القيادة اإلماراتية في مبادرات 
مثـــل “مســـبار األمل” وغيرهـــا، أدت إلى 
ارتقـــاء الدولـــة فـــي قطاع الفضـــاء من 
واالبتـــكارات،  االســـتثمارية  الناحيـــة 
وأعطـــى الفرصـــة لشـــركة “الياه ســـات” 

للتميز.
ـــن أن “اليـــاه ســـات” تحمـــل حالًيا 5  وبيَّ

أقمـــار اصطناعيـــة في 5 قـــارات تعطي 
اإلنترنـــت  فـــي خدمـــة  شـــخص  مليـــار 
الســـريع و5 مليارات نسمة في خدمات 

االتصاالت المتحركة.
وعبـــر عن فخـــره عن تدريـــب مجموعة 

مـــن   %  50 إن  إذ  اإلماراتييـــن،  مـــن 
موظفـــي الشـــركة مـــن اإلماراتييـــن مـــع 

مشاركة نسائية كبيرة.
وتحـــدث عـــن نمو ســـريع للشـــركة أهلها 
للدخـــول فـــي شـــركات واســـعة، حيـــث 

تعتبـــر األولـــى فـــي إفريقيا، إلـــى جانب 
شراكة في البرازيل واألسواق النامية.

الشـــركة  أبـــواب  فتـــح  إلـــى  وتطـــرق 
اإلماراتييـــن  لجميـــع  لاســـتثمار 
والخليجييـــن والمســـتثمرين العالميين، 
مـــن خـــال إدراج الشـــركة فـــي ســـوق 

أبوظبي لألوراق المالية.
وأشـــار إلى التوجـــه ألن تكون اإلمارات 
للمحطـــات  المســـتقبل  فـــي  مصنعـــة 
األرضية واألقمـــار االصطناعية وإيجاد 
حلـــول فضائية مســـتقبلية تنافس على 

المستوى العالمي.
وبين الهاشـــمي أن األقمار االصطناعية 
فـــي المســـتقبل ســـيقل ســـعرها بفضـــل 
تطور التقنية والعلـــوم، واختبار األقمار 
االصطناعية ســـيكون أقل، وهذا يعطي 
فرص لاســـتثمار في هـــذا المجال، كما 
يمكـــن تطوير الحلـــول دون تملك أقمار 

اصطناعية.
وبين أن “إنترنت األشياء” واستخدامه 

ســـيفتح  اللوجســـتية  الخدمـــات  فـــي 
آفاًقا جديدة في االســـتفادة من األقمار 

االصطناعية مستقبًا.
وكشف الهاشمي عن أن الشركة تناقش 
مع الحكومة اإلماراتية تصنيع منتجات 
أرضيـــة، ولكـــن ذلـــك مـــا زال فـــي قيـــد 

اإلنشاء، وسيتم اإلعان عنها قريًبا.
وقـــال “لـــدى اإلمـــارات حالًيـــا أكثـــر من 
17 قمـــرا اصطناعيـــا مداريـــا و10 أقمار 
أخـــرى قيـــد التطويـــر، وفيهـــا أكثـــر من 
50 شـــركة ومؤسســـة ومنشـــأة فضائية 
تعمل داخل الدولة من شـــركات عالمية 
وناشـــئة، ونتطلع إلى أن تتضاعف هذه 
األعـــداد مـــرات عديدة خال الســـنوات 
القليلة المقبلة، خصوصا مع اإلعان عن 
مشـــروع اإلمـــارات الستكشـــاف كوكب 
الزهـــرة وحـــزام الكويكبـــات الـــذي ينفذ 
مهـــام علمية غير مســـبوقة على مدى 5 

سنوات من العام 2028 وحتى 2033”.

“الياه سات” اإلماراتية تطلق خدماتها في البحرين
الهاشمي: ندعم االبتكار وتوفير فرص التوظيف

تنمية الكفاءات المشتركة وتطوير األقمار االصطناعية بين المنامة وأبوظبي
أكــدت وزيــرة الدولــة للتكنولوجيــا المتقدمــة ســارة األميــري التعــاون بيــن 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمارات في مجال الفضاء، مشــيرة إلى أن التعاون 
الفضائــي مع البحرين بــدأ في مجموعة التعاون الفضائي العربي الذي أطلق 
في مارس 2019 برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل دبي، وهي أول مبادرة تضم 14 دولة عربية.

وأشـــارت األميـــري على هامش جلســـة 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  تناولـــت 
مجـــال الفضـــاء، إلـــى أن التعـــاون مـــع 
مملكـــة البحريـــن تـــم كذلـــك مـــن خال 
أحـــد المراكز البحثيـــة لتنمية الكفاءات 

وتطوير األقمار االصطناعية.
البنيـــة  تهيئـــة  أهميـــة  إلـــى  ونوهـــت 
التحتيـــة والتشـــريعية؛ للمســـاهمة في 
تنمية قطاع الفضاء في دولة اإلمارات، 
إضافـــة إلـــى نقـــل المعرفـــة إلـــى مملكة 

البحرين، حيث تعتبر أهدافا أساسية.
وأشارت إلى استثمارات بلغت 22 مليار 
درهم خال الســـنوات القليلة الماضية، 
مـــع وجود أكثر من 50 شـــركة فضائية، 
ومن بينها شـــركات عالمية إلى جانب 5 

مراكز للبحوث و3 برامج تعليمية.
وبينـــت أن عـــدد العامليـــن فـــي القطاع 
3100 شـــخص، حيـــث نجحـــت الدولـــة 
الخمســـة  بيـــن  موقعهـــا  ترســـيخ  فـــي 
الاعبيـــن الكبـــار بوصولهـــا إلـــى كوكب 

نقلـــت  اإلمـــارات  أن  وأكـــدت  المريـــخ. 
قطـــاع الفضـــاء بالمنطقة إلى مســـتوى 
عالمي غير مسبوق، وتمكنت من خاله 
باســـتخدام التقنية في مختلف نواحي 

الحياة.
وبينـــت األميـــري أن االســـتثمار الكبيـــر 

فـــي القضاء عكـــس قصص نجـــاح في 
فـــي  االصطناعيـــة  األقمـــار  اســـتخدام 
األغـــراض التجاريـــة، مشـــددة علـــى أن 
تقنيـــات الفضـــاء أصبـــح لهـــا دور مهـــم 
فـــي رفع اقتصاد الـــدول، حيث بمقدور 
قطـــاع الشـــباب ورواد األعمـــال العمـــل 

على مشروعات فضائية حديثة.
وأشارت إلى أن هناك إعادة تجديد في 
االســـتثمارات الخاصة بقطـــاع الفضاء، 
وإيجـــاد فرص عبر المشـــاريع المختلفة 
الدولـــة،  فـــي  الفضـــاء  قطـــاع  لتنميـــة 
حيث ســـيخدم قطاع الفضاء ككل في 
المنطقة، وســـتكون التقنية في متناول 

البحرين ودول الخليج.
وتحدثـــت عـــن إطـــاق مهمـــة فضائية 
جديدة عبر إرســـال استكشـــاف كوكب 
داخـــل  الكوكبيبـــات  وحـــزام  الزهـــرة 
المجموعة الشمســـية، والـــذي يبعد 3.6 

المهمـــة  وتســـتغرق  كيلومتـــر  مليـــون 
اإلمـــارات  ســـتعزز  حيـــث  ســـنوات،   5

وجودها في قطاع الفضاء.
وعرجت األميري على مســـيرة اإلمارات 
والتـــي  الفضـــاء  اتصـــاالت  مجـــال  فـــي 
بـــدأت قبـــل 24 عامـــا مـــن خـــال شـــركة 
“ثريـــا”، كما أن الجانب التطويري لألقمار 
االصطناعيـــة مع إطـــاق مهمات الفضاء 
وإنشـــاء مركـــز محمـــد بن راشـــد للفضاء 
قـــدرة  نقـــل معرفـــة وتطويـــر  كبرنامـــج 
اإلمـــارات فـــي تصميـــم منتجـــات تقنيـــة 
فـــي 2006، حيـــث اســـتثمرت فـــي أقمار 
اصطناعيـــة لرصـــد األرض، وفـــي نهايـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وجـــه   2013
راشـــد إلى الوصـــول إلى كوكـــب المريخ 
قطـــاع  فـــي  الكفـــاءات  مســـتوى  لرفـــع 
العلـــوم والتكنولوجيا؛ لوضع بصمة على 
الفضـــاء  قطـــاع  واســـتغال  االقتصـــاد، 

لاقتصـــاد  الرئيســـة  المحـــركات  كأحـــد 
المعرفـــي فـــي الدولـــة، حيث إن مســـبار 
األمـــل موجـــود حاليـــا حول مســـاره في 
المريخ، إذ إن االكتشافات العملية خال 
6 أشـــهر إعـــادة صياغـــة بعـــد المفاهيـــم 
المريـــخ،  كوكـــب  بخصـــوص  العلميـــة 

وأتيحت بيانات المسبار للعلماء.
وحـــزم  الزهـــرة  كوكـــب  وبخصـــوص 
الكويكبـــات، بينـــت أن التحـــدي المقبل 
لإلمـــارات فـــي الفضـــاء ســـيكون أكبـــر، 
إذ يعتبـــر أحد األدوات الرئيســـة لتنمية 

القطاع بشكل كامل.
العاقـــات  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
يســـرع  مـــا  الخارجيـــة،  والشـــراكات 
وتيـــرة االســـتثمار وتطويـــر القطاع من 
خـــال التعلـــم مـــن اآلخريـــن والتعاون 
مع اآلخرين لخدمـــة قطاع الفضاء في 

المنطقة.

سارة األميري

مرهون: المؤشرات االقتصادية الحالية تدعو للتفاؤل بانتعاش عجلة النمو

وزيرة التكنولوجيا اإلماراتية: تهيئة البنية التحتية للمساهمة بتطوير قطاع الفضاء

أمل الحامد

علي الفردان

علي الفردان

علي الهاشمي

17 قمرا 
اصطناعيا مداريا 
و10 أقمار أخرى 
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الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  ترأســـت 
والتجارة والسياحة إيمان الدوسري 
وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي أعمـــال 
 )53( الــــ  التحضيريـــة  االجتماعـــات 
 )40( والــــ  التجـــارة  وزارات  لـــوكالء 
بـــدول  الصناعـــة  وزارات  لـــوكالء 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
وزارات  وكالء  بمشـــاركة  العربـــي، 
التجارة ووزارات الصناعة والهيئات 
التعـــاون،  مجلـــس  بـــدول  المعنيـــة 
والـــذي ُعقد بمقر األمانـــة العامة في 
الرياض بالمملكة العربية الســـعودية 

أمس. 
البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  وضـــم 
الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة المحليـــة 
والخارجية الشـــيخ حمد بن ســـلمان 
آل خليفـــة، الوكيـــل المســـاعد لتنمية 

الصناعـــة خالـــد العلـــوي والمستشـــار 
القانونـــي محمـــد عبدالمنعـــم العيـــد، 
حيث ناقشت االجتماعات جملًة من 

الموضوعات ذات االهتمام الخليجي 
المشـــترك. وعلـــى الصعيـــد التجـــاري 
تمت مناقشـــة مذكـــرة األمانة العامة 

بشأن نتائج دراســـة وتقييم الهيئات 
التجـــاري،  التعـــاون  للجنـــة  التابعـــة 
بيـــن  البينيـــة  التجـــارة  وانســـيابية 

دول المجلـــس، والمذكـــرة المتعلقـــة 
بشـــأن القوانين التجاريـــة الموحدة، 
إضافة إلى مذكرة ظاهرة الشـــركات 

اإللكترونيـــة،  التجـــارة  الوهميـــة، 
ومســـتجدات الفريـــق التفاوضي مع 
الدول والتكتـــالت، إضافة لمبادرات 
والمشـــروعات  األعمـــال  رواد  دعـــم 

الصغيرة والمتوسطة. 
أمـــا علـــى الصعيـــد الصناعـــي، فقـــد 
حـــول  األعضـــاء  الـــدول  تباحثـــت 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة، وضوابط 
إعفـــاء مدخـــالت الصناعـــة، إضافـــة 
إلـــى الموضوعـــات المتعلقـــة بالثروة 
المعنيـــة التـــي تم نقـــل اختصاصاتها 
الصناعـــي،  التعـــاون  للجنـــة  أخيـــرا 
كمـــا ناقشـــت جملـــًة مـــن المقترحات 
التـــي تقدمـــت بهـــا المملكـــة العربيـــة 
بحمايـــة  والمتعلقـــة  الســـعودية 
المنتجات الوطنية، ودور الصناعات 
الخليجية في اقتصاديات المنطقة.

بحث انسيابية التجارة البينية والشركات الوهمية بدول مجلس التعاون
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العامـــة،  للعالقـــات  أنـــدرا  شـــركة  أعلنـــت 
التواصـــل  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
التـــي تتخذ مـــن مملكـــة البحرين مقـــًرا لها 
وتختص فـــي التكنولوجيـــا المالية، أخيرا، 
عن إقامتها للنســـخة العاشـــرة مـــن حلقات 
التكنولوجيـــا  فـــي  الحواريـــة  الجلســـات 
الماليـــة، وذلـــك بدعـــم مـــن بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي، أحـــد البنـــوك اإلســـالمية الرائدة 
والمســـاهم األساســـي فـــي تطـــور القطـــاع 
المالـــي اإلســـالمي فـــي البحريـــن. وتأتـــي 
الحواريـــة  الجلســـات  مـــن  النســـخة  هـــذه 

االفتراضيـــة تحـــت عنـــوان “التكنولوجيـــا 
التمويـــل:  واســـتدامة  الخضـــراء  الماليـــة 
إشـــعال ثـــورة جديـــدة فـــي عالـــم المـــال”، 
وســـتقام يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 
2021 في تمام الســـاعة الواحدة ظهًرا عبر 

برنامج “زووم”. 
وتســـتضيف شـــركة أندرا للعالقـــات العامة 
وبيت التمويل الكويتي عدًدا من قادة الفكر 
والخبراء من شـــركات التكنولوجيا المالية 
والمؤسســـات المالية لتســـليط الضوء على 
كيفية إمكان قطاع التكنولوجيا المالية أن 

يحدث ثورة في الصناعة المالية من خالل 
تبنـــي وتعزيـــز نظام مالـــي صديـــق للبيئة. 
وتضـــم قائمة المتحدثين في الجلســـة كال 
من رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في 
بيت التمويل الكويتي حمد يوسف مشعل، 
ومديـــر التدقيـــق الخارجي في شـــركة كي 
بي أم جي أرفيند شارما، ورئيس الخدمات 
المصرفية العالمية في بنك HSBC الشرق 
األوسط فرع البحرين جوزيف غريب. كما 
ســـتدير الجلســـة الرئيس التنفيذي لشركة 
أندرا للعالقات العامة عضو مجلس اإلدارة 

فـــي مجلس التنمية االقتصادية - البحرين 
فاطمة إبراهيم.

العامـــة  للعالقـــات  أنـــدرا  شـــركة  ونظمـــت 
التكنولوجيـــا  فـــي  حواريـــة  جلســـات   9
الماليـــة بنجـــاح، مســـتضيفة أكثـــر مـــن 40 
متحدًثـــا محلًيـــا وعالمًيـــا وأكثـــر مـــن 500 
مشـــارك مـــن كبـــرى الشـــركات والشـــركات 
الناشـــئة والمؤسســـات المالية النشطة في 
التكنولوجيـــا الماليـــة مـــن مملكـــة البحرين 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

“أندرا” تنظم النسخة العاشرة لجلساتها الحوارية في التكنولوجيا المالية
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البحرين تترأس االجتماعات التحضيرية

75 % حجـوزات فـلل مشـروع دانـات البركـة

اتفاقية لصيانة األبواب األوتوماتيكية في “بابكو” بـ 135 ألف دينار

أعلــن بنــك اإلســكان، البنك الرائــد في توفيــر التمويالت 
العقاريــة اإلســكانية فــي مملكــة البحريــن، عــن وصــول 
نســبة الحجــوزات في مشــروع دانات البركــة 75 %، والمتبقي 25 % فقط 
من مجموع 211 فيال جاهزة بمشــروع دانات البركة، الذي يشــغل مســاحة 

إجمالية تصل إلى 73,514 مترا مربعا.

المناطـــق  أكثـــر  فـــي  المشـــروع  ويقـــع 
الســـكنية جذًبا، ويتميز بسهولة الوصول 
إليه من شـــارع البديع الرئيس أو شـــارع 
النخيل القريب منه. وتتوافر فلل دانات 
البركـــة بــــ 4 تصاميـــم عصريـــة مختلفـــة، 
وصالـــة  نـــوم  غـــرف   4 علـــى  وتحتـــوي 
واســـعة ومطبخ وملحق لعاملـــة المنزل، 
إضافة إلى مواقف تتســـع لسيارتين. كما 
يتميز المشروع بجهوزية البنية التحتية 
إنـــارة  وأعمـــدة  وأرصفـــة  شـــوارع  مـــن 
الصحـــي.  والصـــرف  البلديـــة  وخدمـــات 
وقامـــت 9 بنـــوك ممولـــة بطـــرح عروض 
تمويلية خاصة للمواطنين الذين تنطبق 
عليهم اشتراطات برنامج “مزايا” للسكن 
االجتماعي والخدمات التمويلية التابعة 

لوزارة اإلسكان.
وقـــال طارق كاظم رئيـــس مجلس إدارة 
“شـــركة دانات البركة”: شهدنا إقبااًل الفًتا 
علـــى الوحـــدات الســـكنية منـــذ تدشـــين 
المشـــروع نهايـــة شـــهر مايـــو الماضي، إذ 

بلغـــت نســـبة الحجـــوزات 75 %. وندعو 
جميع المواطنين المؤهلين ضمن برنامج 
مزايـــا المتـــالك منـــزل العمر خـــالل فترة 
زمنيـــة بســـيطة مـــع إمـــكان االختيار من 
بين 12 شركة لتصميم مطبخ أحالمهم.

مـــن جانبـــه، صـــرح المديـــر العـــام لبنـــك 
دواعـــي  “مـــن  عبـــدهللا  خالـــد  اإلســـكان 
اإلقبـــال  هـــذا  مثـــل  نشـــهد  أن  ســـرورنا 
علـــى مشـــروع دانات البركة الـــذي يتميز 
بموقعـــه االســـتراتيجي وبجهوزية الفلل 
المتوافـــرة بأحجام مختلفة لتالئم جميع 
احتياجـــات العائلـــة البحرينيـــة. ونشـــكر 
جميـــع البنـــوك الممولـــة علـــى العـــروض 
دانـــات  لمشـــروع  الحصريـــة  التمويليـــة 
البركـــة، وأيًضـــا مـــوردي المطابـــخ علـــى 
تعاونهـــم معنـــا ومنـــح المســـتفيدين من 
المشـــروع فرصة تصميم المطبخ حسب 

الطلب”.
وأعـــرب علـــي أحمد، أحـــد المســـتفيدين 
من مشـــروع دانات البركة، عـــن ارتياحه 

السلســـة  واإلجـــراءات  الدفـــع  لســـهولة 
والمبســـطة التـــي وفرهـــا بنـــك اإلســـكان 
كإمـــكان حجز موعد عبر تطبيق ســـكيب 
لينو والدفع باستخدام تطبيق بنفت بي، 
إذ تمكن من الحصول على منزل أحالمه 
في زمن قياسي. وأكد أن سبب اختياره 
لمشـــروع دانات البركـــة يعود إلى موقعه 
االســـتراتيجي وتنوع وحداته الســـكنية 

وأسعاره المناسبة.
وتقدمت إســـراء الســـالطنة، من قاطني 
مشـــروع دانـــات البركة، بالشـــكر لـــوزارة 
اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان علـــى برنامـــج 
مزايـــا الـــذي ُيســـاعد الشـــباب البحرينـــي 
تلبـــي  ســـكنية  وحـــدة  امتـــالك  علـــى 
احتياجاتـــه، حيـــث تمكنـــت مـــن خاللـــه 
من اختيار الوحدة الســـكنية األفضل لها 

ولعائلتها في وقت قصير.

أحـــد  عبـــاس،  فاضـــل  أعـــرب  بينمـــا 
المســـتفيدين من مشـــروع دانات البركة، 
عـــن مدى فرحته وســـعادة أفـــراد عائلته 
بامتـــالك بيت العمر متجنًبـــا بذلك قوائم 
االنتظـــار. وتقدم بالشـــكر لبنك اإلســـكان 
الـــذي منحهـــم فرصـــة اختيـــار تصميـــم 

المطبخ من بين 12 شركة.
وموجـــود فريق بنـــك اإلســـكان في فيال 
مخّصصة للعرض داخل المشروع، وذلك 
إلتاحـــة الفرصة للراغبيـــن باالطالع على 
خصائص ومميزات الفلل شـــخصًيا وعن 
قـــرب، ولتمكيـــن الراغبين بإتمـــام عملية 
الحجـــز االنتهـــاء مـــن اإلجراءات بشـــكل 
ميســـر ومباشـــر أثناء وجودهـــم بمكتب 
المبيعات الكائن في منطقة جنوسان من 
الســـاعة 9:00 صباًحا حتى 5:00 مســـاًء 

على مدار األسبوع.

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
فـــي جلســـته أمس مناقصة لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( لتوقيـــع اتفاقيـــة لمدة 
الصيانـــة  خدمـــات  لتوفيـــر  ســـنوات   4
فـــي  المنزلقـــة  األوتوماتيكيـــة  لألبـــواب 
مباني الشـــركة المختلفة داخلها المصفاة 
والعوالي ومناطق بابكو األخرى، تقدمت 
إليها شـــركة الكومد للخدمات الهندســـية 

بنحو 135 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لشركة تطوير 

للبتـــرول، أولهما لترقية الخـــادم الخاص 
بمديـــر االتصـــال من شـــركة سيســـكو مع 
االنترنـــت  بروتوكـــول  بتقنيـــة  هواتـــف 
أقـــل  شـــركات وكان   3 عليهـــا  تنافســـت 
عطـــاء بنحـــو 67.1 ألف دينـــار لمجموعة 
المؤيـــد وأكبرها بقرابـــة 87.3 ألف دينار. 
ووفـــق وصف المناقصـــة، يحتاج الخادم 
فـــي نظـــام “تطويـــر للبتـــرول” للهواتـــف 
األرضيـــة بتقنيـــة االنترنـــت إلـــى ترقيـــة 
وزيـــادة  الجديـــدة  التحديثـــات  ليدعـــم 
هواتـــف  لتحمـــل  االســـتيعابية  الطاقـــة 
أرضية أكثـــر وتجهيز الموقع االحتياطي 

للكـــوارث. واشـــترطت “تطويـــر” توفيـــر 
عدد مـــن الخوادم الجديـــدة مع الهواتف 
لترقيـــة  مـــن شـــركة سيســـكو  األرضيـــة 

النظام الحالي إلى نسخة أحدث. 
أمـــا المناقصة األخرى لشـــركة تطوير 
فهي لتوفير أجهزة جوال إضافية مع 

تراخيص من نوع )يو إي ام( وتوفير 
 iWorld( دعـــم تقدمـــت إليهـــا شـــركة
دينـــار.  ألـــف   62 بنحـــو   )Connect
ووفق وصف المناقصة، فإن “تطوير” 
لديهـــا حالًيا منصـــة )UEM( التي هي 
النقالـــة”  األجهـــزة  “إدارة  مـــن  جـــزء 
جميـــع  مـــع  يتعامـــل  الـــذي   ،)MDM(
اإلدارة ويوفـــر األمـــان لمســـتخدمي 
للبتـــرول”  “تطويـــر  ولـــدى  اآليفـــون. 
مطـــوري أبل موبايل مع حســـاب أبل 
للتنمية ويتـــم مزامنتها وتكوينها مع 

شركة تطوير للبترول.

المسؤوليات القانونية لمجلس إدارة الشركة
قبـــل أيـــام صـــدر حكم مهم في دبي يتعلق بشـــركة كبيرة، وهـــذا الحكم صدر ضد 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وتحميلهم كل مديونية الشركة 
التي تتجاوز الماليين. واستند الحكم في ذلك على عدة نقاط منها عدم أمانتهم 
في إدارة الشـــركة وســـوء تصرفهم وعدم حسن نيتهم في إدارة الشركة وأموالها 
وممتلكاتهـــا. بـــل ثبـــت أنهم ظلـــوا يديـــرون الشـــركة وممتلكاتها لتحقيـــق مآربهم 
الشـــخصية ومأل جيوبهم وحساباتهم الشـــخصية مما قاد النهيار الشركة وتجاوز 
مديونيتهـــا للماليين من الدراهم. وهذا الحكم له أهميته، وليعلم الجميع أن هناك 
مســـؤوليات قانونيـــة “حـــارة” و “حـــادة” وأن األمـــر ليس فقط للتباهي الشـــخصي 
فـــي المجتمع برئاســـة مجالـــس اإلدارة وعضويتهـــا الباذخة، بل هنـــاك توابع لهذه 
المناصب قد “تحرق” صاحبها وتقوده لغياهب السجون ونبذ المجتمع واألصدقاء 
وكل قطاع األعمال وغيره. وهذا يمثل الوجه الثاني لعملة المسؤولية المؤسسية.
إن تحمل المسؤولية يتطلب األمانة والنزاهة ونكران الذات، خاصة إذا تم تكليف 
شـــخص أو انتخابـــه فـــي مجلس إدارة شـــركة نيابة عن الشـــركة ومالكها ومنحه 
الثقـــة الكاملـــة في شـــخصه وأمانتـــه ونبلـــه. عموًمـــا، إدارة أموال الغيـــر تختلف 
عـــن إدارة األموال الخاصة التي يملكها الشـــخص وتخصـــه وذلك ألن بها واجب 
تجاه الغير. والقانون والشـــرع واألعراف وأخالقيات العمل و”أخالقيات الشـــارع 
العام” جميعها تتطلب القدرة والمقدرة على تحمل األمانة وحسن إدارتها وردها 
ألصحابها وهي في أحســـن حال بعد القيام بالواجب بإخالص وتفاٍن وجهد. كل 
هذه المبادئ العامة والخاصة يجب التقيد وااللتزام بها عندما تكون في مجلس 
إدارة شـــركة، وإذا ال تســـتطيع االلتـــزام بهـــذه األحـــكام والمبادئ عليـــك االعتذار 
والتنحي والذهاب بعيدا عن أموال وحقوق اآلخرين وتركها لمن يستطيع تحمل 
األمانة وهي بالطبع صعبة المنال إال لمن يترفع عن األنانية وحب النفس والطمع 

وأكل مال الغير.
ومـــن الناحيـــة القانونيـــة، فـــإن رئيس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة مســـؤولون تجاه 
الشـــركة والمســـاهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة 
وتجاوزهـــا وعـــن كل مخالفـــة للقانـــون أو لنظام الشـــركة وعن الخطأ فـــي اإلدارة، 
وكل شـــرط يقضـــي بغيـــر ذلك يعتبـــر كأن لم يكن. وهـــذا المبـــدأ القانوني واضح، 
بـــل القانـــون ينـــص صراحة على أنـــه ال يحـــول دون إقامة دعوى المســـؤولية في 
مواجهتهـــم اقتـــراع مـــن الجمعية العامـــة بإبراء ذمـــة مجلـــس اإلدارة. وهذا بكل 

وضوح يعني سيادة حكم القانون في جميع األحوال. 
وتكـــون المســـؤولية القانونية، اما مســـؤولية شـــخصية تلحق عضـــوا بالذات واما 
مشـــتركة فيمـــا بيـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة جميعا، وفـــي الحالة األخيـــرة يكون 
األعضاء مسؤولين جميًعا على وجه التضامن بأداء التعويضات، إال إذا كان فريق 
منهـــم قد اعترض على القرار الذي رتب المســـؤولية وأثبـــت اعتراضه في محضر 
الجلســـة. واذا اشـــترك أكثـــر مـــن عضو فـــي الخطأ كانوا مســـؤولين تجاه الشـــركة 

بالتضامن.
هـــذه األحـــكام القانونية واضحـــة ويجب التمّعن فيها وهضمهـــا تماما قبل الولوج 
فـــي عالم مجالس اإلدارات واإلدارة العليا للشـــركات، مـــع ضرورة االلتزام بها نصا 
وروحـــا حتـــى تصل إدارة الشـــركة لبر األمان وكســـب النفس واألطـــراف األخرى. 

ولنتعظ من أخطاء غيرنا.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

البحرين تترأس االجتماعات التحضيرية لوكالء وزارات الصناعة الخليجية

بنك اإلسكان يدعو المواطنين المؤهلين ضمن “مزايا” المتالك منزل العمر
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تجاوزت قيمة عمليات نقاط البيع 
والتجارة اإللكترونية 284 مليون 
دينار في شـــهر ســـبتمبر الماضي، بزيادة 
بنسبة 38.3 % على أساس سنوي، و1.6 
% على أســـاس شهري. وشكلت عمليات 
التجارة اإللكترونية 30.4 % من إجمالي 
قيمـــة عمليـــات البيـــع، و42.1 % عمليـــة 
التالمســـية من إجمالي قيمـــة العمليات.
وكانـــت أعلـــى 5 قطاعـــات قـــد شـــكلت 57.5 

% مـــن مبالغ التعامالت، إذ جاءت الخدمات 
الحكوميـــة فـــي الصـــدارة مـــن حيـــث قيمـــة 
العمليات المسجلة بـ 74.6 مليون دينار، ثانًيا 
الســـوبرماركت بــــ 31.6 مليـــون دينـــار، ثالًثـــا 
المطاعـــم بـ 28 مليون دينـــار، رابًعا الخدمات 
الصحيـــة بـ 15.6 مليون دينار، وأخيًرا وكالء 

السيارات بـ 13.6 مليون دينار.
وشهد ســـبتمبر الماضي تنفيذ أكثر من 11.5 
55.5 % علـــى  مليـــون عمليـــة بيـــع بزيـــادة 
أســـاس ســـنوي فـــي إجمالـــي عـــدد عمليـــات 

البيع، و1.7 % على أســـاس شـــهري. وشكلت 
عمليـــات التجـــارة اإللكترونيـــة 7.4 % مـــن 
إجمالي عدد عمليات البيع، و69.1 % عملية 
التالمســـية من إجمالي عـــدد العمليات، وفًقا 
إلحصـــاءات عمليـــات نقـــاط البيـــع وأنظمـــة 
المدفوعات لشهر سبتمبر 2021 الصادرة من 

مصرف البحرين المركزي.
وقفـــزت التحويـــالت الماليـــة عبـــر )فـــوري+( 
بنســـبة 67.15 % على أســـاس سنوي لتصل 

إلى 389.3 مليون دينار في سبتمبر.

67 % زيادة التحويالت المالية عبر “فوري+” خالل عام

284 مليون دينار قيمة عمليات البيع والتجارة اإللكترونية في سبتمبر
أمل الحامد

وافقـــت الجمعية العامـــة العادية وغير 
العادية لمجموعة جي اف اتش المالية، 
التـــي عقـــدت أمـــس افتراضيـــا بنصاب 
قانونـــي 40.37 %، علـــى جميـــع البنود 
بما فيها إعادة شـــراء أســـهم المجموعة 
)أســـهم خزينـــة( بمـــا ال يتجـــاوز 10 % 
مـــن إجمالـــي األســـهم الصـــادرة لغايات 
المصـــرف  أســـهم  علـــى  االســـتحواذ 
عـــرض  بموجـــب  التجـــاري  الخليجـــي 
اســـتحواذ باستخدام أســـهم خزينة بما 
ال يتجـــاوز 171,416,377 ســـهًما عادًيا، 
بما يعادل 4.5 % من أسهم المجموعة، 
والتوسع االســـتراتيجي في مؤسسات 
حوافـــز  وبرامـــج  واســـتثمارية  ماليـــة 

الموظفين.
علـــى  العامـــة  الجمعيـــة  وافقـــت  كمـــا 
اســـتمرارية إدراج أسهم مجموعة جي 

اف اتـــش الماليـــة في بورصـــة الكويت 
لألوراق المالية.

ووافقـــت الجمعية كذلـــك على تفويض 
مجلـــس اإلدارة أو مـــن يفوضـــه للقيام 
باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
مـــا ورد أعاله، بما في ذلك على ســـبيل 
المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة 
لعمليـــة  النهائيـــة  المفاوضـــات  فـــي 
االســـتحواذ واتخـــاذ جميـــع اإلجراءات 
صلـــة  ذات  أطـــراف  أي  مـــع  الالزمـــة 
والجهات الرقابية واألســـواق والتوقيع 
علـــى جميـــع األوراق والعقـــود النهائيـــة 

وأي وثائق أخرى.

وأقـــرت الجمعية العامة العادية في بند 
ما يســـتجد من أعمـــال، تخويل مجلس 
يخـــص  فيمـــا  القـــرار  باتخـــاذ  اإلدارة 
تعيين صانع ســـوق في جميع األسواق 
فيهـــا  المدرجـــة  األســـواق  مـــن  أي  أو 
أســـهم المجموعـــة وتفويضـــه الختياره 
وتحديـــده وأتعابـــه ومـــدة تعيينـــه وما 
غير ذلك، وذلك خاضع لموافقة الجهات 

الرقابية.
عـــالوة علـــى ذلـــك، وافقـــت الجمعيـــة 
العامة غير العادية على توصية مجلس 
اإلدارة على إصدار صكوك تصل قيمتها 
إلى 300 مليـــون دوالر على هيئة رأس 

مـــال إضافـــي دائـــم مـــن الفئـــة األولـــى 
القـــرارات  المجلـــس التخـــاذ  وتخويـــل 
المتعلقـــة بشـــأن الفائـــدة وغيرهـــا مـــن 
التفاصيـــل والتعديـــالت، وذلـــك خاضع 

لموافقة مصرف البحرين المركزي.
وتمـــت الموافقة علـــى تفويض مجلس 
اإلدارة أو مـــن يفوضـــه للقيـــام باتخـــاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد 
أعـــاله، بمـــا في ذلك على ســـبيل المثال 
وليس الحصـــر تمثيـــل المجموعة فيما 
يتعلق بإصدار الصكوك المذكورة أعاله، 
واتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات الالزمة مع 
أي أطراف ذات صلة والجهات الرقابية 
واألسواق، والتوقيع على جميع األوراق 
النهائية وأي وثائق أخرى، وتعديل عقد 
التأسيس والنظام األساسي للمجموعة 
بالنيابـــة عـــن المســـاهمين أمـــام كاتـــب 

العدل بمملكة البحرين.

أمل الحامد

عمومية “جي اف اتش” توافق على االستحواذ على “الخليجي التجاري”
42 ألف دينار لتعيين مدقق خارجي 

لـ “التأمين االجتماعي”

 مناقصة لتوفير 10 موظفين 
بـ 114 ألف دينار لـ “سوق العمل”

جلســـة  فـــي  شـــركتان  تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس علـــى مناقصة للهيئـــة العامة 
للتأمين االجتماعـــي لتعيين مدقق 
 -  2021( الماليـــة  للســـنة  خارجـــي 
أقـــل عطـــاء لشـــركة  2022(، وكان 
 42 بقيمـــة   )KPMG FAKHRO(
ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا بقرابـــة 72.5 

ألف دينار. وتنافســـت 5 شـــركات على مناقصة للهيئة لتوفير 5 حراس أمن 
لمكاتب الهيئة الرئيسية وفروعها لمدة سنتين، وكان أقل عطاء بنحو 27.7 

ألف دينار لشركة )Force point security( وأكبرها بقرابة 41 ألف دينار.

نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  أظهـــرت 
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
أمـــس  جلســـته  فـــي  والمزايـــدات 
مناقصة لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
مـــن أجل التعاقـــد لتوفيـــر خدمات 
الهيئـــة،  ألنظمـــة  الفنـــي  الدعـــم 
وكان  شـــركات   6 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطاء بنحـــو 114.4 ألف دينار 

لشركة )Pence Consulting( وأكبرها بقرابة 613.2 ألف دينار.
وتســـعى الهيئـــة للتعاقـــد مـــع شـــركة ذات كفـــاءة عاليـــة وتعمل فـــي مملكة 
البحرين؛ لتوفير خدمات الدعم الفني ألنظمة الحاسب اآللي في الهيئة من 
خالل توفير 7 موظفين فنيين لدعم أجهزة الحاســـب اآللي و3 من إداريين 
األنظمة على قدر عال من التأهيل، ولديهم خبرة باألنظمة المستخدمة في 

الهيئة.

كشـــف الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء في مملكـــة البحرين محمد 
العســـيري عـــن أن البحريـــن ســـتعلن عـــن 
موعـــد إطـــالق أول قمر صناعـــي بحريني 
بالعيـــد  البـــالد  احتفـــاالت  مـــع  بالتزامـــن 

الوطني المجيد في ديسمبر المقبل.
بحثـــت  جلســـة  أثنـــاء  العســـيري  وقـــال 
التعـــاون الفضائـــي البحرينـــي اإلماراتـــي 
“تـــوج التعاون في مجال الفضاء في بناء 
قمـــر صناعـــي مشـــترك بحرينـــي إماراتي، 
وســـيتم اإلعـــالن عـــن موعـــد إطالقه قبل 

نهاية العام بمشيئة هللا”.
وبيـــن أن القمـــر الصناعـــي هـــو مـــن ضمن 
خطـــوات المملكـــة فـــي اقتحـــام مجـــاالت 
االســـتثمارات فـــي الفضاء، إذ تـــم تطوير 

المشروع داخل مملكة البحرين.
وأوضـــح أن البحرين بدأت اقتحام قطاع 
الفضـــاء بتطويـــر الكفـــاءات البشـــرية في 
2018، من خالل فريـــق البحرين للفضاء، 

وتدريـــب  الدولـــي،  التعـــاون  عبـــر  وذلـــك 
الفريق في عدد من الدول، منها: اإلمارات، 

روسيا، المملكة المتحدة، الهند وهولندا.
وبيـــن أن البحريـــن ارتـــأت فـــي البدايـــة، 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  التواصـــل  وقبـــل 
وضع قانـــون وطني للفضـــاء ينظم جميع 
الجوانـــب بمـــا فـــي ذلـــك االســـتثمار الذي 
يعتبـــر جديدا نســـبيا فـــي البحرين، حيث 

لفـــت إلـــى التعاون مـــع صنـــدوق “تمكين” 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة 
واالســـتفادة مـــن التعـــاون للتواصـــل مـــع 
المســـتثمرين وتعريفهـــم بقطـــاع الفضـــاء 
وفرص االستثمار. وكشف عن برامج يتم 
العمل على إعدادها مع الجهات الحكومية 
والخاصـــة لوضـــع آليـــات لتحفيـــز ريـــادة 
األعمـــال في مجال الفضـــاء، خصوًصا أن 

مختبـــر الهيئة يوفر تحليـــال للبيانات التي 
أصحـــاب  مســـاعدة  فـــي  أهميتهـــا  بينـــت 
القرار في القطاع الحكومي والخاص في 

تطوير أعمالهم.
وعـــرج العســـيري إلـــى أن البحريـــن بدأت 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  النظـــر  فـــي  كذلـــك 
عبـــر إقامـــة المحطـــات األرضيـــة، وبنـــاء 
البيانـــات  بتحليـــل  الخاصـــة  المختبـــرات 

والصـــور الفضائيـــة، والتـــي تعتبـــر جوهر 
مـــع  التعـــاون  وأكـــد  الفضائيـــة.  الجهـــود 
القطاع الخـــاص ورواد األعمال وأصحاب 
الشـــركة، إذ إن سياســـة الحكومـــة هي أن 

يكون القطاع الخاص شريكا للتنمية.
وتوقع العســـيري أن تســـاهم المشروعات 
التـــي تطلقهـــا اإلمارات في تســـريع وتيرة 
االســـتثمار والتقدم في قطاع الفضاء في 

دول الخليج العربي. وأوضح أن البحرين 
تتبـــادل المعلومات والخبـــرات في مجال 
علـــوم الفضـــاء مع اإلمـــارات، واســـتفادت 
من مؤسســـات التعليم العالـــي اإلماراتية؛ 
التـــي  القـــدرات البحرينيـــة  بنـــاء  بغـــرض 
تتعلـــق تصميـــم وإدارة وتشـــغيل األقمـــار 

الصناعية والمحطات األرضية.
وأوضح أن جزءا كبيرا من فريق البحرين 
فـــي  الماجســـتير  دراســـة  أنهـــى  للفضـــاء 
جامعـــة خليفة المصنفة ضمن أفضل 200 

جامعة على مستوى العالمي.
وتطـــرق إلى التنســـيق مع دولـــة اإلمارات 
تأســـيس  فـــي  بالمشـــاركة  يتعلـــق  فيمـــا 
المجموعـــة العربيـــة لفريـــق التعـــاون فـــي 
المجـــال الفضائـــي، إذ وصلـــت المجموعة 

العربية لنحو 14 دولة عربية.
وتوقع المســـؤول أن مشروعات اإلمارات 
الفضائية تتحدى المســـتحيل، متوقًعا أن 
تشـــهد نجاًحا بأضعاف ما تم تحقيقه في 

الفترة السابقة.

علي الفردان
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إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت مستمر

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة هشـــام الريس 
“ســـعداء بموافقة المســـاهمين على توصية المجلس. 
وبـــال شـــك فـــإن القـــرارات المتخذة ســـتدعم أنشـــطة 
المجموعـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز القيمـــة لمســـاهمينا 
هللا  بمشـــيئة  نعتـــزم  والنمـــو.  الربحيـــة  وتحقيـــق 
االســـتحواذ على الملكية الكاملـــة للمصرف الخليجي 
التجـــاري، فـــي خطوة من شـــأنها جلب دخـــل إضافي 

جيد للدخل الدوري لـ “جي إف إتش” وخطوط أعمال 
المجموعة، ال سيما في أعقاب إعادة الهيكلة الناجحة 
التي تمت على المصرف العام الماضي. وأود أيضا أن 
أنتهـــز هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشـــكر إلى مجلس 
ومصـــرف  المســـاهمين  والســـادة  المجموعـــة  إدارة 
البحريـــن المركزي لثقتهم الغاليـــة ودعمهم المتواصل 

للمجموعة”.

الريس: ملكية كاملة لجلب دخل إضافي لـ “جي اف اتش”

هشام الريس

بالتزامن مع األعياد الوطنية وبالتعاون مع اإلمارات

قمر اصطناعي )تعبيرية(محمد العسيري
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