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لكافة التطعيمات
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“بنفت” تشغل نظام الشيكات اإللكترونية
أطلـــق مصـــرف البحريـــن المركزي خدمة الشـــيكات 
اإللكترونيـــة )e - Cheque( كوســـيلة دفـــع مكملـــة 
للشـــيكات التقليديـــة، لتمثـــل انطالقة نحو مســـيرة 
التحـــول إلى مجتمـــع غير نقـــدي، إذ وجه المصرف 
البحريـــن  نظـــام  لتطبيـــق وتشـــغيل  بنفـــت  شـــركة 
مـــن  باالســـتفادة   )BECS( اإللكترونيـــة  للشـــيكات 

أحـــدث التقنيـــات لتقديم خدمـــات وحلول الدفـــع اإللكتروني. 
يذكـــر أن خدمة الشـــيكات اإللكترونية تعد أول نظام شـــيكات 

إلكترونـــي متكامل في العالـــم لعمالء بنوك التجزئة 
مـــن األفـــراد والشـــركات ويتوافـــر عبـــر تطبيقـــات 
Benefit- ”الهاتـــف الخاصـــة بالخدمـــة مثل تطبيـــق 
للمؤسســـات،   ”eCheque“ لألفـــراد وتطبيـــق   ”Pay
وتتضمـــن خدمة طلب دفتر شـــيكات إلكترونية من 
بنـــوك التجزئـــة، إضافة إلى خدمات إصدار الشـــيك 
مثل التحرير والتوقيع واإليداع، حيث يتم ذلك إلكترونيا دون 

)19(حاجة العميل لزيارة البنك.

بغداد ـ وكاالت

مـــع مواصلة عدد من األحزاب والفصائل التحشـــيد ضـــد نتائج االنتخابات 
النيابية، التي أجريت في العراق 10 أكتوبر، شـــهدت العاصمة بغداد، أمس 
الثالثاء، اســـتنفارا أمنيا، ال سيما في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم 

عددا من المؤسسات الرسمية والسفارات.
وأطلقـــت الســـفارة األميركيـــة صفـــارات اإلنـــذار وفّعلت منظومـــة الدفاع، 
بالتزامـــن مـــع بعـــض التجمعـــات فـــي محيـــط المنطقـــة ألنصـــار األحـــزاب 

والمترشحين الخاسرين.
فيمـــا نفـــذت القـــوى األمنيـــة انتشـــارا كثيفـــا بالقـــرب مـــن بوابـــة المنطقـــة 
الخضـــراء، بعد أن توافد العشـــرات من المحتجيـــن على مدخلها من جانب 

الجسر المعلق، بحسب بما أفادت وسائل إعالم محلية.
ونصـــب محتجـــون مـــن تحالـــف الفتـــح وميليشـــيات موالية إليـــران خيام 

اعتصام ببغداد احتجاجا على نتائج االنتخابات.

تصدر صفحة 
اقتصادية 
خاصة عن 
“التحول 
الرقمي”
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ر أسلوب عملك طوِّ
 ليصبح أسهل،

أسرع وأكثر أمانًا.
ر  واكب التطوُّ
 تفضل بزيارة

  benefit.bh

بالدعم من

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي 
لتقديم الخدمات المساندة للقطاع المالي
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اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمس في قصر الصخير وزير التجارة 
بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ماجد القصبي، بمناسبة زيارته للبالد.

وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن اعتـــزازه 
بما يربـــط المملكتين الشـــقيقتين من 
عالقـــات تاريخيـــة وثيقـــة وراســـخة 
والتنســـيق  التعـــاون  يشـــهده  ومـــا 
المشـــترك بينهما من تطور ونماء في 
جميـــع الميادين خصوصـــا في قطاع 
بالجهـــود  جاللتـــه  مشـــيدا  التجـــارة، 
خـــادم  ألخيـــه  الخيـــرة  والمســـاعي 
الحرمين الشريفين في توثيق أواصر 
العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية في 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو( داود نصيـــف، ظهر أمـــس )الثالثاء( وفد شـــركة تقنيات التكرير 

المتطورة برئاسة جاك ريدي العضو المنتدب.
 وفي مستهل االجتماع، رحب نصيف بالوفد األميركي، واستعرض معه 
الوضع الحالي للخدمات الذي تقوم به شركة تقنيات التكرير المتطورة 
بتزويدهـــا لشـــركة بابكو في مجـــال اإلدارة الكاملة لمحفـــز وحدة بابكو 
للتكســـير الهيدروجينـــي للنفط المتبقي، والتي تعـــد أحد أهم المكونات 

الجوهرية في برنامج تحديث مصفاة بابكو.

نصيف يبحث وضع الخدمات 
مع وفد “التكرير المتطورة”

عوالي - بابكو

)05(
)02(

المرتبـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جـــاءت 
التاســـعة عربيـــا و94 عالميا فـــي إيرادات 
أبطـــال األلعـــاب اإللكترونية للعـــام 2021، 
بإجمالـــي 11 ألـــف دوالر فقط بــــ 4 العبين 
الرياضـــات  بطـــوالت  مـــن  بعـــدد  فائزيـــن 
اإللكترونية على مستوى العالم. وبحسب 
أحـــدث أرقـــام لــــ “إي ســـبورتس إيرننغز”، 
حصـــدت مملكـــة البحريـــن المركـــز الثالث 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  كل  بعـــد  خليجيـــا 
الســـعودية التي تصدرت القائمـــة العربية 
بالمركـــز 28 عالميـــا بقيمـــة جوائـــز قاربت 
النصـــف مليـــون دوالر و72 العبـــا محترفا 
فائـــز.    وفي تعليقهم على إحصاءات “إي 
ســـبورتس إيرننغز”، أجمع خبراء رياضات 
تمتلـــك  البحريـــن  مملكـــة  أن  الكترونيـــة 
المقومـــات المناســـبة لتصبـــح فـــي مقدمة 
الرياضـــات  صناعـــة  فـــي  المنطقـــة  دول 
المواهـــب  كثـــرة  بفضـــل  اإللكترونيـــة، 
البحرينيـــة المتألقة في هذا المجال، ولكن 
تحتاج الدعم المناســـب مـــن قبل الجهات 
الحكوميـــة والقطاع الخـــاص حتى تنتقل 
إلـــى العالميـــة وترفع اســـم البحريـــن عاليا 

في المحافل الدولية المرموقة. 
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة 
بيرسر للرياضات اإللكترونية رامي جمال 
أن مملكـــة البحريـــن تزخـــر بالكثيـــر مـــن 
المواهـــب البحرينية في مجال الرياضات 
اإللكترونيـــة أمثـــال ســـيد هاشـــم ومحمد 
الدولـــي  البحرينـــي  والمعلـــق  بوجيـــري 
عبدالرحمـــن المـــا الذين حققـــوا إنجازات 
ماليـــة  وكســـبوا جوائـــز  عـــدة  وبطـــوالت 

قّيمـــة، مؤكـــدا أن البحرين تعتبر من أعلى 
اإليرادات في هذه الصناعة على مســـتوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى جمـــال أن التقرير الصادر لم ينصف 
ترتيـــب المملكـــة وال يمثـــل الواقـــع؛ كـــون 
المعلومـــات المذكـــورة فيـــه غيـــر محدثة، 
خصوصـــا أن هناك فرقا مثل بيرســـر الذي 
يتخـــذ مـــن البحريـــن مقرا رئيســـا له يضم 
11 العبـــا بحرينيـــا وخليجيـــا فـــي لعبتـــي 
فالورانـــت وببجـــي، مشـــيرا إلـــى أن فريق 
بيرســـر فـــي لعبـــة فالورانـــت يعتبـــر األول 
خليجيـــا والثالـــث علـــى مســـتوى الشـــرق 

األوسط.
وجـــدد تأكيـــد أن البحرين لديهـــا المقدرة 
الرياضـــات اإللكترونيـــة  علـــى أن تجعـــل 
مساهما له تأثيره الملموس على االقتصاد 
تنافســـية  تعزيـــز  خـــال  مـــن  الوطنـــي 
المواهـــب البحرينيـــة مـــع التركيـــز كذلـــك 
علـــى صناعـــة البرمجيات وتطويـــر ألعاب 
الفيديو كجـــزء من التحـــول الرقمي على 

مستوى المملكة.
وأكـــد جمال أهمية تأســـيس اتحاد خاص 
للرياضـــات اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة، ال 
ســـيما أن القطـــاع واعـــد ويحتـــاج دعـــم 
وتبنـــي  والخاصـــة  الحكومـــي  الجانبيـــن 
هـــذا  فـــي  الشـــابة  البحرينيـــة  المواهـــب 

اإلطار.
بدوره، قال محتـــرف اإللعاب اإللكترونية 
والحاصـــد علـــى 5 ألقـــاب فـــي موســـوعة 
البليستيشـــن،  لعـــب  فـــي  “جينيـــس” 
األرقـــام  إن  عبدالكريـــم  عبدالحكـــم 
المســـجلة باســـم البحرين يجـــب أن تصل 
إلـــى أضعـــاف؛ نظـــرًا لمـــا تمتلكـــه المملكة 

مـــن مواهـــب وطنيـــة، ويجب االســـتفادة 
واإلماراتيـــة  الســـعودية  التجربتيـــن  مـــن 
فـــي احتضـــان المواهـــب الشـــابة وتنظيم 

فعاليات ومنافسات إقليمية ودولية. 
وذكـــر عبدالكريـــم أن صنـــاع القـــرار فـــي 
الشـــأن  أصحـــاب  خصوصـــا  المملكـــة 
والســـياحي  والرياضـــي  االقتصـــادي 
مطالبـــون باحتضـــان الكفـــاءات الوطنيـــة 
والتـــي  اإللكترونيـــة  الرياضـــات  فـــي 
أصبحـــت لـــدى عـــدد مـــن الـــدول مصـــدر 
دخـــل مجز لاقتصاد الوطنـــي ولقطاعات 
التحـــول الرقمي وتكنولوجيـــا المعلومات 

والبرمجيات وغيرها.
بحاجـــة  البحريـــن  أن  عبدالكريـــم  وبيـــن 
بالرياضـــات  إقامـــة مقـــرات خاصـــة  إلـــى 
بحاضنـــات  أشـــبه  تكـــون  اإللكترونيـــة 
المواهـــب  اســـتقطاب  فـــي  متخصصـــة 
البحرينيـــة الشـــابة لتأهيلهـــم إلـــى مرحلة 
والتمويـــل  الدعـــم  وتوفيـــر  االحتـــراف 
المناســـب لهـــم للمنافســـة علـــى مســـتوى 
منتظـــم،  دوري  أســـاس  وعلـــى  عالمـــي 
وبالتالـــي تحقيـــق إيـــرادات مجزيـــة على 

مستوى الاعب واالقتصاد ككل. 
الرياضـــات  قطـــاع  أن  عبدالكريـــم  وذكـــر 
اإللكترونيـــة ســـيفتح البـــاب واســـعا أمام 
خلـــق وظائف جديـــدة للشـــباب البحريني 
فـــي  أخذنـــا  مـــا  إذا  خصوصـــا  الواعـــد، 
اإللكترونيـــة  اإللعـــاب  تطويـــر  الحســـبان 
بمختلـــف أنواعهـــا، مؤكـــدا أهميـــة الدعـــم 

الحكومـــي لهـــذا القطـــاع لكـــي ينجح في 
بداية خطوات تطوره.

بدوره، قـــال الاعب البحرينـــي المحترف 
فـــي فريـــق NASR اإلماراتـــي للرياضـــات 
اإللكترونيـــة ســـيد هاشـــم إن اإلحصاءات 
غير دقيقة وال تعكس الواقع، مشـــيرا إلى 
أن أبطـــال الــــ ESPORTS يجـــب أن يلقوا 
كل الدعم والمســـاندة مـــن كافة األطراف 
يكونـــوا  الحكومـــة حتـــى  مـــن  خصوصـــا 

قادرين على تمثيل البحرين خير تمثيل.
وذكر ســـيد هاشـــم الملقب بـ “تكن ماستر” 
أن مشـــاركته األخيـــرة كانـــت فـــي بطولة 
أوكرانيا لأللعاب اإللكترونية، حاصدًا فيها 
Mortal Kom�  المركـــز الثاني ببطولة لعبة

bat ممثـــا فيهـــا فريـــق NASR اإلماراتي 
للرياضـــات اإللكترونيـــة، طارحـــا تســـاؤال: 
“هـــل يعقـــل موهبـــة بحرينيـــة متألقة في 
مجـــال الرياضـــات اإللكترونيـــة وتحصـــد 
العديـــد مـــن الجوائز وتمثـــل البحرين في 
مختلـــف البطوالت الدولية تتبناها شـــركة 
إماراتيـــة وال ينظر لها بعين االهتمام على 

الصعيد المحلي؟”. 
وطالـــب ســـيد هاشـــم بضـــرورة إنصـــاف 
المحترفيـــن  البحرينييـــن  الاعبيـــن 
بالرياضـــات اإللكترونيـــة، وإعـــادة النظـــر 
فـــي اهتمـــام الدولة بهـــذه المواهـــب التي 
ســـيكون لهـــا إســـهامات كبيـــرة ليس فقط 
علـــى صعيد التمثيل والمشـــاركة، بل على 

صعيد تحقيق عوائد لاقتصاد المحلي.

business@albiladpress.com18

محمد الجيوسي

الدليل المفقود لالستثمار في عالم العمالت الرقمية
فـــي اآلونة األخيرة، ازداد تواصـــل العديد من الزماء والمتابعين 
لـــي على وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، إذ إن الكثير مـــن األفراد 
أبـــدوا اهتمامهم الكبيـــر - وأحيانا الطائش - في العمليات الرقمية 
الحديثـــة كالبيتكويـــن وااليثيريـــوم، ودائمـــا تتمحـــور أســـئلتهم 
واستفساراتهم حول السؤال التاريخي واألبدي وهو: “هل تنصح 
باالستثمار في العمات الرقمية؟”. هذه بعض من النقاط التي أتطرق 
إليهـــا فـــي العديد مـــن محادثاتي مـــع زمائي ومتابعينـــي بخصوص هذا 
التساؤل، أتمنى أن تخدمك هذه النصائح إن كنت مهتما في التكنولوجيا، 

خصوصا في العمات الرقمية أو الامركزية. 
واقعا، فإن النقاش في االستثمار يتطلب مهارات معينة، خصوصا عندما 
يكـــون الحديث متعلقـــا بالتكنولوجيـــا الحديثة ومثال علـــى ذلك مفهوم 
البلوكجين، وهو أحد أهم التكنولوجيا الحديثة والتي تكمن فكرتها على 
تســـويق مبـــدأ الامركزية، وهو مفهوم ليس بجديـــد، لكن حلته الجديدة 
و)المســـمى بالبلوكجيـــن( تقـــوم بتطبيـــق هـــذا المفهـــوم بطريقـــة حديثة 

وناجحة، فاكتسب هذا االستثمار صيتا كبيرا.
الامركزية هدفها بسيط الفهم، وهو أن نقوم ببناء أنظمة حديثة تسحب 
بســـاط التحكـــم واالحتكار مـــن المؤسســـات المركزيـــة - التجارية معظم 
الوقت - وإرجاعها إلى المستخدم، وإن كنت مهتما باالستثمار في مجال 
العمـــات الرقمية، فمن الضـــروري فهم الميزات والنواقص الموجودة في 
عالم الامركزية والمعروف باسم البلوكجين، فهنالك الكثير من المفاهيم 

المغلوطة والتي قد تجعل استثمارك عرضة للخطر.
من األسس المهمة في مجال االستثمار في العمات الرقمية هو التبحث 
بجديـــة وموضوعية فـــي القيمة الحقيقية والواقعية في المشـــاريع التي 
يراد االســـتثمار بها، إذ إن الكثير من العمات الرقمية تمثل مشاريع ليس 
لهـــا أي اتصـــال بالواقـــع من حيـــث الفائـــدة أو التطبيق، وهذا هو الســـبب 
الشديد الذي شوه سمعة العمات الرقمية )وتقنية البلوكجين خصوصا(، 
وذلك لكثرة المشـــاريع التي تستغل بســـاطة وسذاجة المستثمر الحديث 

صاحب الخبرة القليلة.
تأكد من أهمية المشـــاريع التي ترغب باالســـتثمار فيها من حيث الفائدة، 
جديـــة ومؤهـــات الفريق القائم على المشـــروع، وواقعيـــة الخط الزمني 
المرسوم للمشروع وامتثاله لصعوبات التطبيق الفنية، ألن عالم العمات 
الرقمية مملـــوء بالوعود المنكوثة، ابحث عن “BitConnect” على محرك 

“قوقل” أو “اليوتيوب” لتصدقني. 
انـــه من الضـــروري ان يثقـــف المســـتثمر الحديث نفســـه في عالم 
الحوسبة ، حيث ان العالم التقني هو الوسط الحقيقي و المشغل 
لتلـــك األفـــكار الحديثة ، فالواقع إن هذه المشـــاريع هي عبارة عن 
افـــكار تتم ترجمتها برمجيا لتعمل كعناصر ثنائية الشـــكل لتعيش 
فـــي هذه االوســـاط الرقميـــة المعقدة، أرجـــوا أن تقوم يـــا عزيزي 

المستثمر بواجبك، وهو توسيع مداركك الحاسوبية.

أمين التاجر

انفوجرافيك

أكثر 10 عمالت مشّفرة 
(لشهر اكتوبر 2021)رواجاً بالواليات المتحدة

انفوجرافيكس المصدر: كوين غيكو 

2

كوما

34 مليون
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

KUMA

$ 0.000000256635
$ 0.000000165829

7

بتكوين

1.08 تريليون 
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

BTC

$ 63,432.04

8

إيثيريوم

451 مليار
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ETH

$ 3,855.57

$ 3,699.53

3

وندرالند

650 مليون
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

TIME

$ 6,430.08
$ 5,177.36

4

سبل توكن          

932 مليون
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

SPELL

$ 0.01841264
$ 0.01671633

5

أولمبوس

2 مليار
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

OHM

$ 912.60
$ 776.53

9

أريفا

49 مليون 
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ARV

$ 0.00112608

$ 0.00076187

10

فانتوم

5 مليار
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

FTM

$ 2.48

$ 2.19

1

شيـبـا

13 مليار
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

SHIB

$ 0.00002923
$ 0.00002744

6

زوكيبر

6 مليون
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ZOO

$ 0.270953

$ 0.123077$ 54,767.16

اقتربـــت أكبر عملة مشـــفرة في العالم 
من حيـــث القيمة الســـوقية “بتكوين”، 
فـــي التعامـــات اآلســـيوية أمـــس، من 

أعلى مستوياتها على اإلطاق.
وبلغت “بتكوين” أعلى مستوياتها في 
6 أشـــهر وصارت على مقربة من أعلى 
مســـتوياتها علـــى اإلطـــاق، إذ يراهن 
المتعاملـــون علـــى أن إدراجـــا متوقعـــا 
لصنـــدوق أســـهم أميركـــي يعتمد على 

العقود اآلجلـــة يمكن أن تتمخض عنه 
تدفقات اســـتثمار في أصـــول بتكوين 

والعمات المشفرة.
خـــال   %  1.5 بتكويـــن،  وارتفعـــت 
 62991 إلـــى  اآلســـيوية  التعامـــات 
دوالرا، وهـــو أعلـــى مســـتوى لهـــا منـــذ 
الذروة القياسية البالغة 64895 دوالرا 

المسجلة في أبريل الماضي.
وقـــال محللون للعمات المشـــفرة في 

أركيـــن ريســـيرش إن عقـــود بتكويـــن 
اآلجلـــة ارتفعـــت أمـــس، وكانـــت فـــي 
أحدث تعامـــات عنـــد 62690 دوالرا، 
وقد ترتفع األســـعار الفورية إذا استمر 

التدفق النقدي.
وتجاوزت “بتكوين” األسبوع الماضي، 
خال تعامات يـــوم الجمعة الماضي، 
للمـــرة  وذلـــك  دوالر،  ألـــف   60 حاجـــز 

األولى في 6 أشهر.

ارتفعت أســـهم شركة مايكروســـوفت إلى أول أعلى 
مســـتوى لهـــا علـــى اإلطـــاق فـــي حوالـــي شـــهرين، 
لتكـــون أول شـــركة تكنولوجيا ضخمة يعود ســـهمها 
إلى مســـتويات قياســـية بعد المخاوف بشأن ارتفاع 
عوائـــد الســـندات التـــي ضغطـــت علـــى القطـــاع في 

األسابيع األخيرة.
دوالر،   307.28 إلـــى   %  1 بنســـبة  الســـهم  وارتفـــع 
مسجاً أول رقم قياسي يومي له منذ 20 أغسطس. 
وصعدت أسهم الشركة للجلسة الرابعة على التوالي، 

بزيادة بنحو 9 % عن أدنى مستوى أخير.
يأتي هذا الرقم القياســـي قبل إعان مايكروسوفت 

عن نتائج الربع األول من عامها المالي، والتي سيتم 
إصدارها في 26 أكتوبر.

أعلنت شـــركة أبل عن الجيل الثالث 
 ،AirPods من سماعاتها الاســـلكية
وهو أحدث جيل من سماعات األذن 
الاســـلكية الحقيقيـــة لدى الشـــركة 
التي تحظى بشعبية كبيرة، وتتميز 
أطلقـــت  كمـــا  المكانـــي.  بالصـــوت 
الشـــركة “ماك بوك برو” بقياسي 14 

و16 إنشا، وبسعر 179 دوالرا.
 AirPods ويتوافر الجيل الثالث من
للطلـــب المســـبق اآلن ويطـــرح للبيع 

األسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

بيـــن  يمـــزج  جديـــد  تصميـــم  ومـــع 
 AirPods Pro و AirPods جوانـــب
مـــن   AirPods تحتفـــظ  الســـابقة، 
الجيـــل الثالث بباســـتيك صلب مع 

مقاس واحد يناسب أكثر األذن.
ولكـــن الشـــكل يشـــهد تغيـــًرا كبيـــًرا 

ألول مرة منذ العام 2016، إذ تتمتع 
ســـماعات األذن الجديـــدة بســـيقان 
أقصـــر بكثيـــر مـــن ذي قبـــل. كما أن 
للمـــاء  اآلن  مقاومـــة  الســـماعات 
والعـــرق مع تصنيـــف IPX4 لكل من 

سماعات األذن وحافظة الشحن.
وتـــم تمديـــد عمـــر البطاريـــة إلـــى 6 
ســـاعات مـــن االســـتماع المتواصـــل 
وما يصـــل إلى 4 ســـاعات من وقت 
التحدث. وتوفر 5 دقائق من الشحن 

نحو ساعة من عمر البطارية.

“بتكوين” تقترب من أعلى مستوياتها على اإلطالق

أسهم “مايكروسوفت” تسجل أول أعلى مستوى في شهرين

”AirPods“ أبل” تطلق الجيل الثالث من سماعاتها الالسلكية“

الرياضات اإللكترونية... مستقبل واعد وندرة في الدعم
ــا ــهـ ــراداتـ ــإيـ بـ عــالــمــيــا  و94  عـــربـــيـــا  الـــتـــاســـعـــة  الـــبـــحـــريـــن 

أكبر إيرادات عربية من األلعاب اإللكترونية لعام 2021
عدد الفائزينقيمة الجوائز )بالدوالر(المرتبة عالمياالمرتبة عربياالدولة

128498,00072السعودية  

26681,00012األردن
36963,0009سوريا  
47059,0008المغرب 
58226,00020اإلمارات 
68326,0007مصر  
78522,0005تونس  
88819,0004العراق  
99411,0004البحرين 
101033,0002الكويت  

المصدر: إي سبورتس إيرننغز

عبدالحكم عبدالكريم سيد هاشم رامي جمال
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احتجاجات قرب المنطقة الخضراء ببغدادإعداد: محمد الجيوسي

جهود خيرة لخادم الحرمين بتوثيق أواصر العالقات مع السعودية
جاللة الملك: تطور ونماء في جميع الميادين خصوصا قطاع التجارة
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المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمس في قصر الصخير وزير التجارة 
بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ماجد القصبي، بمناسبة زيارته للبالد.

ونقـــل الوزير إلى جاللة الملك تحيات 
وتقدير أخيـــه عاهل المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزير الدفاع صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
وأصـــدق  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
الصحـــة  موفـــور  لجاللتـــه  تمنياتهمـــا 

دوام  البحريـــن  ولمملكـــة  والســـعادة 
التقدم والرقي.

ورحـــب جاللة الملـــك بوزيـــر التجارة 
الســـعودي وأبلغه بنقل تحياته ألخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين وسمو ولي 
عهـــده وتمنياتـــه الخالصـــة لهمـــا دوام 
الصحة والســـعادة وللشعب السعودي 
الشـــقيق مزيدا مـــن الرخـــاء والتطور 
لخـــادم  الحكيمـــة  القيـــادة  تحـــت 

الحرمين الشريفين. 
وأعـــرب جاللته عن اعتزازه بما يربط 
المملكتيـــن الشـــقيقتين مـــن عالقـــات 
تاريخية وثيقة وراســـخة وما يشهده 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بينهما 

من تطـــور ونماء في جميـــع الميادين 
خصوصـــا في قطاع التجارة، مشـــيدا 
بالجهـــود والمســـاعي الخيـــرة ألخيـــه 
خادم الحرمين الشـــريفين في توثيق 
أواصر العالقات البحرينية السعودية 

في المجاالت كافة.
الســـعودي  التجـــارة  وزيـــر  وأعـــرب 
عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره لجاللة 
الملك على حســـن الضيافة والوفادة، 
وعلى حرص جاللته المســـتمر لتعزيز 
بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة  العالقـــات 
فـــي  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 

المجاالت كافة.

جاللة الملك: تطور ونماء تعاون البلدين في جميع الميادين خصوصا قطاع التجارة

جهود خيرة لخادم الحرمين في توثيق أواصر العالقات مع السعودية

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر، رئيـــس 
المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
صقر بن غباش، للسالم على جاللته 

بمناسبة زيارته للمملكة.
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  ونقـــل 
االتحـــادي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة إلـــى جاللة الملك 
تحيـــات وتقدير إخوانه رئيس دولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة، صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 
نهيـــان، ونائب رئيـــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكـــم دبي صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، وولـــي عهـــد أبوظبـــي نائب 
المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان، وتمنياتهـــم لمملكة 
البحريـــن وشـــعبها اســـتمرار التطور 

واالزدهار.
برئيـــس  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 

المجلس الوطني االتحـــادي، وأبلغه 
بنقـــل تحياتـــه إلـــى إخوانـــه صاحب 
الســـمو رئيس دولة اإلمارات العربية 
نائـــب  الســـمو  وصاحـــب  المتحـــدة، 

رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وصاحب الســـمو 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة، وأخلـــص تمنياته 

لشعب دولة اإلمارات الشقيق مزيدا 
من الرفعة والرقي.

اعتـــزازه  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 
األخويـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 

بيـــن مملكـــة  التـــي تجمـــع  الوثيقـــة 
البحرين وشـــقيقتها دولـــة اإلمارات 
تـــزداد  والتـــي  المتحـــدة  العربيـــة 
الحـــرص  رســـوًخا وقـــوًة فـــي ظـــل 

المتبـــادل علـــى تطويرهـــا وتوســـيع 
هـــذه  مثـــل  أهميـــة  مؤكـــدًا  آفاقهـــا، 
تســـهم  التـــي  األخويـــة  الزيـــارات 
فـــي تفعيـــل أطـــر التعـــاون وتبـــادل 
التجـــارب والخبـــرات فيمـــا يخـــص 
العمـــل البرلمانـــي والديمقراطي إلى 
مختلـــف  حيـــال  التنســـيق  جانـــب 

القضايا المشتركة.
وأشـــاد جاللته، بدور المجلسين في 
البلدين وإسهامهما في تقوية أواصر 
العالقـــات البحرينية اإلماراتية على 
المستويين الرسمي والشعبي ودعم 
مســـيرة البناء والتطور فـــي البلدين 

الشقيقين.
وأعـــرب رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 
االتحـــادي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة عن خالص شـــكره وتقديره 
لجاللة الملك، على حرصه المســـتمر 
لتعزيـــز العالقات األخوية التاريخية 
الوثيقـــة بين البلدين الشـــقيقين في 
المجـــاالت كافـــة وتوثيـــق التعـــاون 
فيـــه  مـــا  وكل  والنيابـــي  البرلمانـــي 

الخير للبلدين الشقيقين.

جاللة الملك: الزيارات األخوية تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات

العالقات التاريخية الوثيقة مع اإلمارات تزداد رسوخا وقوة

المنامة - بنا

  بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، رســـالة خطيـــة إلـــى أخيـــه خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، تتعلق 
بالعالقـــات الثنائية األخوية المتينة والوطيدة التي تربط 
بين البلدين والشـــعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها 

في مختلف المجاالت وعلى جميع األصعدة.
وتســـلم الرســـالة وزيـــر الخارجيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية صاحـــب الســـمو األميـــر فيصل بـــن فرحان بن 
عبـــدهللا، خـــالل اســـتقباله أمـــس الثالثـــاء، ســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى المملكة العربية الســـعودية الشـــيخ حمود 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة. وجـــرى خـــالل االســـتقبال بحث 
العالقات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين، وسبل تعزيزها 
فـــي شـــتى المجـــاالت، إضافـــة إلى تبـــادل وجهـــات النظر 
حيال القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

تتعلق بالعالقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

جاللة الملك يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين
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إعالن أسماء منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن قبول 15 موظًفا من مختلف الجهات الحكومية ضمن الدفعة السابعة من 
برنامــج رئيــس مجلــس الــوزراء لتنمية الكــوادر الحكومية، إذ تم اختيــار القائمة النهائية للدفعة الســابعة بعد أن 
خضع المتقدمون لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم بحســب الشــروط والمعايير المحددة بما يســهم في تحقيق 

رؤية وأهداف البرنامج. وتتضمن الدفعة السابعة من البرنامج كال من:

1. أســـامة جميل الصـــادق، هيئة 
الكهرباء والماء. 

الشـــيباني،  عبدالمجيـــد  بـــدر   .2
معهـــد البحريـــن للؤلـــؤ واألحجار 

الكريمة )دانات(. 
3. حســـن حيدر إبراهيم، شـــركة 

نفط البحرين )بابكو(. 
النعمـــة، شـــركة  4. خالـــد أحمـــد 

مطار البحرين. 
الشـــماع،  عبـــدهللا  زهـــرة   .5

صندوق العمل )تمكين(. 
الســـاعاتي،  حســـن  ســـلمان   .6

وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني. 

7. ســـعود يوســـف تلفـــت، وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني. 

8. سوســـن عمـــار منديـــل، وزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

والتخطيط العمراني. 
9. شـــيماء شـــوقي الميـــر، الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء. 
الجالهمـــة،  طـــارق  صبـــاح   .10
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 

والسياحة. 

أحمـــد،  عبـــاس  فاطمـــة   .11
صندوق العمل )تمكين(. 

12. فاطمة سعيد العرادي، مركز 
االتصال الوطني. 

13. محمد عبدالمجيد العوضي، 
وزارة الصحة. 

وزارة  نـــور،  خالـــد  محمـــد   .14
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

والتخطيط العمراني. 
15. مصعب علي الخالدي، وزارة 

الداخلية. 
 مـــن جانبـــه، هنـــأ المديـــر العـــام 

لمكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األميـــن العـــام لمجلـــس الـــوزراء 
حمـــد المالكـــي جميـــع المقبولين 
الذيـــن  الســـابعة  الدفعـــة  فـــي 
اجتازوا المعايير المطلوبة بنجاح 
معرًبا عـــن تمنياته لهـــم التوفيق 
والتمّيـــز خـــالل فتـــرة انتدابهـــم 
لدى المكتب، مؤكدا أن البرنامج 
يأتـــي امتـــداًدا لرؤية ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي أهمية 
تطوير الكفاءات الشـــابة وتنمية 
ومواصلـــة  القياديـــة  قدراتهـــم 
االســـتثمار في الكـــوادر الوطنية 

تحقيًقا للتطلعات المنشودة.
مخرجـــات  بـــأن  المالكـــي  ونـــوه 
البرنامج خالل الدفعات السابقة 
أبنـــاء  بـــه  يتميـــز  مـــا  برهنـــت 
البحريـــن مـــن حـــٍب للتحـــدي ال 
يتوقـــف بانتهاء فتـــرة البرنامج، 
بل يمتـــد لمواصلة رفـــد الخطط 
والمبادرات في مختلف الجهات 
الحكوميـــة التـــي ينتســـبون لهـــا، 
وهـــو مـــا يشـــكل دافًعـــا للجميـــع 
واإلنجـــاز  بالعطـــاء  لالســـتمرار 
إلـــى  التحديـــات  كل  وتحويـــل 

إبـــداع  بـــكل  مســـتقبلية  فـــرص 
وابتكار لتصب في صالح الوطن 
وأبنائه، مشـــيًرا إلى أن البرنامج 
يتيـــح فرصـــة لتنميـــة المهـــارات 
واكتساب مزيد من الخبرات على 
مختلف األصعدة بما يســـهم في 
رفد جميع المســـاعي التطويرية 

في القطاع الحكومي.
لـــدى  االنتـــداب  فتـــرة  أن  يذكـــر 
مكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
تنتهي بعد عام واحد، ليعود بعد 
ذلك منتسبو البرنامج إلى مواقع 
عملهـــم فـــي الجهـــات الحكومية 
بمـــا  العمـــل  مســـارات  إلثـــراء 
اكتســـبوه مـــن معـــارف ومهارات 
خدمًة للوطن وتحقيًقا لألهداف 

المرجوة.

المنامة - بنا

تنمية مهارات 
المقبولين 

واكتساب مزيد    
من الخبرات

سمو محافظ الجنوبية يؤكد عمق ومتانة العالقات مع مصر
سموه أشاد بجهود السفير المصري نحو توطيد التعاون المشترك

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي آل خليفة، سفير جمهورية 
مصـــر العربية لـــدى مملكة البحرين ياســـر 
شـــعبان، وذلك بمكتب ســـموه بالمحافظة 
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل  الجنوبيـــة. 
بســـفير  الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
جمهوريـــة مصر العربية، مشـــيًرا إلى عمق 
ومتانة العالقات التاريخية والوثيقة التي 
تربـــط البلدين والشـــعبين الصديقين، وما 
تشـــهده من تقـــدم وازدهار علـــى مختلف 
المجاالت، مشيًدا سموه بالجهود المبذولة 
من الســـفير نحو تعزيز وتوطيـــد التعاون 
المشـــترك. من جانبه، عبر سفير جمهورية 

مصـــر العربيـــة عن شـــكره وتقديره لســـمو 
محافظ الجنوبية على حســـن االستقبال، 

التـــي  الوثيقـــة  العالقـــات  بعمـــق  منوًهـــا 
تجمـــع بين البلدين والشـــعبين الصديقين، 

وما تشـــهده مـــن نمو وتعـــاون على جميع 
األصعدة.

المنامة - وزارة الداخلية

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة وزير الدفاع
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
من وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن 
عبـــدهللا بـــن حســـن النعيمي؛ بمناســـبة 
فوز المنتخب العسكري للفروسية لقفز 
الحواجـــز لقـــوة دفاع البحريـــن بالمركز 
األول في بطولة العالم العســـكرية لقفز 
الحواجـــز للخيول 22، التي أقيمت في 

ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل.
وأعرب وزير شؤون الدفاع في برقيته 

عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
المقام الســـامي لصاحب الجاللة الملك 
بهـــذا اإلنجـــاز الرياضي المشـــرف، الذي 
تحقـــق بفضـــل دعـــم ورعايـــة جاللتـــه 
للرياضـــة البحرينيـــة، الذي ســـيعزز من 
المكانة الرفيعة للمملكة، مشيدا بالروح 
الرياضية العالية التي أظهرها منتخبنا 
العســـكري فـــي ســـبيل تمثيـــل الوطـــن 
خيـــر تمثيل في هـــذا المحفل الرياضي 

الكبير.
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
من وزير شـــؤون الدفـــاع، الفريق الركن 
عبـــدهللا بـــن حســـن النعيمي، بمناســـبة 
فوز المنتخب العسكري للفروسية )لقفز 
الحواجـــز( لقوة دفـــاع البحرين بالمركز 
األول في بطولة العالم العســـكرية لقفز 
الحواجـــز للخيول 22، التي أقيمت في 

ريودي جانيرو بجمهورية البرازيل.
ورفع وزير شـــؤون الدفـــاع في البرقية 
إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 

صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى رئيـــس مجلـــس الوزراء 
بهذه المناســـبة، مؤكدًا أن هـــذا اإلنجاز 
قيـــادة  ظـــل  فـــي  المشـــرف  الرياضـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، يعـــزز مكانـــة 
مملكـــة البحريـــن بفضـــل دعـــم ورعاية 
مشـــيدا  البحرينيـــة،  للرياضـــة  ســـموه 
بالـــروح الرياضية العاليـــة التي أظهرها 
المنتخـــب العســـكري في ســـبيل تمثيل 
وطنـــه خيـــر تمثيـــل فـــي هـــذا العـــرس 

الرياضي الكبير.

المنامة - بنا
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة رئيس األركان
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة من  رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذياب بن صقر النعيمي؛ بمناســـبة 
فوز المنتخب العسكري للفروسية لقوة 
دفاع البحرين بالمركز األول في بطولة 
العالم العســـكرية لقفز الحواجز للخيول 
٢٢ والتـــي أقيمـــت في ريـــودي جانيرو 

بجمهورية البرازيل.

ورفـــع رئيس هيئـــة األركان في البرقية 
أســـمى آيات التهاني وأطيب التبريكات 
الملـــك،  لجاللـــة  الســـامي  المقـــام  إلـــى 
مشـــيدًا بهذا اإلنجاز العسكري الرياضي 
المشرف الذي ما كان ليتحقق لوال دعم 
وتوجيهات جاللتـــه الكريمة، وما يوليه 
جاللته من اهتمـــام للرياضة في مملكة 
البحريـــن والـــذي كان لـــه األثـــر الكبيـــر 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي 

والبطوالت على المستويات كافة. 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن رئيس هيئـــة األركان، الفريق الركن 
ذيـــاب بن صقـــر النعيمي؛ بمناســـبة فوز 
لقـــوة  للفروســـية  العســـكري  المنتخـــب 
دفاع البحرين بالمركز األول في بطولة 
العالم العســـكرية لقفز الحواجز للخيول 
22، والتـــي أقيمـــت في ريـــودي جانيرو 

بجمهورية البرازيل.
ورفـــع رئيس هيئـــة األركان في البرقية 
أســـمى آيات التهاني وأطيب التبريكات 

إلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء بهـــذه المناســـبة، مشـــيدًا بهـــذا 
اإلنجـــاز العســـكري الرياضـــي المشـــرف 
دعـــم  لـــوال  ليتحقـــق  كان  مـــا  الـــذي 
مـــن  يوليـــه  ومـــا  ســـموه،  وتوجيهـــات 
اهتمـــام للرياضة لتظـــل مملكة البحرين 
امتـــدادًا لتاريـــخ عريق مـــن العطاء في 
البـــالد  لعاهـــل  الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

المنامة - بنا

مبعوث المناخ يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” تعزيز التعاون
إلحاقـــا للقاء الذي جـــرى بين ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للنفـــط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
بالمملكـــة  النفـــط  وزيـــر  مـــع  خليفـــة،  آل 
صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان 
آل ســـعود فـــي الحـــادي عشـــر مـــن أكتوبر 
الجاري، اجتمع المبعوث الخاص لشـــؤون 
المناخ الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة القائم بأعمال العضـــو المنتدب في 
الشـــركة القابضـــة للنفط والغـــاز محمد بن 
دينـــه، أمس، مع الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أرامكو الســـعودية أميـــن الناصر، في إطار 
الزيـــارة الرســـمية التي يقوم بهـــا إلى مقر 

شركة أرامكو السعودية في الظهران. 

وفي بداية االجتماع نقل بن دينه تحيات 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
واعتزاز ســـموه بالدور الحيوي الذي تقوم 
بـــه شـــركة أرامكو العريقة التـــي تعتبر من 
إنتـــاج  فـــي  العالميـــة  الشـــركات  كبريـــات 
وتكريـــر النفط في األســـواق العالمية، كما 
بحـــث الجانبـــان عـــدد مـــن القضايـــا التـــي 
تتعلق بشأن الطاقة واألمور ذات االهتمام 

المشترك. 
وأكـــد بن دينـــه الرغبـــة في تعزيـــز أواصر 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
وقطاعـــي النفـــط والغاز من خـــالل تبادل 
الخبـــرات والمعلومـــات لتحقيـــق األهداف 

المشتركة. 
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة 
تومـــاس  مـــارك  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 

بالقـــدرات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها 
شـــركة أرامكـــو، منوهـــا بالتطـــور والتقدم 
الســـريع الـــذي تنتهجه الشـــركة من خالل 
رقمنة أصول النفـــط والغاز، مؤكدا أهمية 
التعاون المشـــترك بين الشركتين من أجل 
تنفيذ المبادرات المســـتقبلية واالســـتفادة 
مـــن الخبـــرات العملية والتقنيـــة المتوفرة 
عاليـــة  لتقديـــم خدمـــات  الجانبيـــن  لـــدى 
النفـــط  قطاعـــي  مجـــاالت  فـــي  الجـــودة 
والغـــاز لتحقيق التطلعات الهادفة إلى نمو 

وازدهار الشركتين. 
وقـــام الوفـــد خالل الزيـــارة بجولـــة لمركز 
استكشـــاف وهندســـة البتـــرول حيـــث تم 
االطـــالع على أحـــدث التقنيـــات والحلول 
الهندســـية والتقنية التي تستخدم لتعزيز 

االعتمادية والكفاءة التشغيلية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
شـــكر  برقيتـــي  خليفـــة،   آل 
جوابيتيـــن مـــن أخيهما صاحب 
بـــن  هيثـــم  الســـلطان  الجاللـــة 
طارق ســـلطان عمان الشـــقيقة، 
وذلـــك ردًا على برقيتي التعزية 
والمواساة التي بعث بها جاللته 

وسموه إليه، إثر تعرض واليات 
عـــدة في ســـلطنة عمـــان للحالة 
المدارية شـــاهين، وما نتج عنها 

من ضحايا.
كما تلقى صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
مماثلـــة  شـــكر  برقيـــة  الـــوزراء 
من أخيـــه نائب رئيـــس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة 
ُعمان الشـــقيقة صاحب الســـمو 

فهد بن محمود آل سعيد.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر سلطان عمان

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر 
جوابيتيـــن من رئيس جمهورية 
الصين الشـــعبية الصديقة شـــي 
علـــى  ردًا  وذلـــك  بينـــغ،  جيـــن 

برقيتـــي التهنئـــة التـــي بعث بها 
جاللتـــه وســـموه إليه بمناســـبة 
ذكرى اليوم الوطني لجمهورية 
تلقـــى  كمـــا  الشـــعبية.  الصيـــن 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
برقيـــة شـــكر مماثلة مـــن رئيس 
بجمهوريـــة  الدولـــة  مجلـــس 

الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر الرئيس الصيني

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفة، فـــي القيادة العامة، أمس، ســـفير ماليزيـــا المعّين لدى 
البحرين شـــازريل بن زهيران. وخالل اللقاء، رحب القائد العام بالســـفير 
الماليـــزي، مشـــيًدا بعمق العالقـــات القائمة بيـــن البلديـــن الصديقين وما 
وصلـــت إليه مـــن تطور ونماء. كما تم بحث عدد مـــن الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك. حضر اللقاء اللواء الركن حســـن محمد ســـعد مدير 

ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور ونماء في العالقات مع ماليزيا

 المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركـــن ذياب بن صقر النعيمي 
فـــي مكتبه فـــي القيـــادة العامة، أمس، قائـــد قوة المهام المشـــتركة 
األســـترالية JTF 633 العميـــد جوي ديف باديســـون. وخالل اللقاء، 
رّحـــب رئيس هيئة األركان بقائد قوة المهام المشـــتركة األســـترالية 
JTF 633، وتم اســـتعراض عالقات الصداقـــة والتعاون القائمة بين 
البلديـــن الصديقيـــن. حضـــر اللقـــاء مدير التعـــاون العســـكري اللواء 

الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

رئيس األركان يستعرض عالقات التعاون مع باديسون
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، أمس بمقـــر وزارة الخارجية، 
المديـــر اإلقليمـــي لمكتب التنســـيق اإلنمائـــي لألمم المتحدة للـــدول العربية 
ليلى بكر؛ بمناســـبة زيارتها مملكة البحرين. وتم خالل اللقاء بحث عالقات 
التعاون المشترك بين مملكة البحرين واألمم المتحدة وسبل تكثيف التعاون 
والتنســـيق الثنائي بين وزارة الخارجيـــة ووكاالت األمم المتحدة وأجهزتها 
المختلفة في شـــتى المجاالت التنموية بمـــا يحقق أهداف الجانبين، إضافة 

إلى استعراض عدد من الموضوعات محل االهتمام المشترك.

رئيس  الــخــارجــيــة  وزيـــر  استقبل 
الــوزاري  للمجلس  الحالية  ــدورة  ال
ــعـــاون عــبــدالــلــطــيــف  ــتـ لــمــجــلــس الـ
الزياني، بمقر الوزارة أمس، األمين 
ــاون لـــدول  ــعـ ــتـ الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
الحجرف،  نايف  العربية  الخليج 
يــرافــقــه مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
المملكة  فــي  الــخــارجــيــة  لــلــتــجــارة 
العام  المنسق  السعودية  العربية 
ــحــرة بين  لــمــفــاوضــات الــتــجــارة ال
مجلس التعاون والدول والتكتالت 

العالمية عبدالرحمن الحربي.
وخالل اللقاء، هنأ وزير الخارجية 
ــيــه مهمة  تــول بــمــنــاســبــة  الــحــربــي 

التجارة  لمفاوضات  العام  المنسق 
الحرة، متمنًيا له التوفيق والسداد 

في أداء المهام الموكلة إليه.
ــلــقــاء بــحــث عــدد  ــالل ال ــرى خـ وجــ
بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  من 
ــيــجــي  ــخــل مـــســـيـــرة الــــتــــعــــاون ال
ــات  ــاوضـ ــفـ ــر مـ ــ ــي الـــمـــشـــتـــرك، وســ
التجارة الحرة بين مجلس التعاون 
والـــــــدول والـــتـــكـــتـــالت الــعــالــمــيــة، 
والجهود التي تبذلها األمانة العامة 
التعاون  مجلس  عالقات  لتوطيد 
شأنه  من  ما  لكل  العالم،  دول  مع 
نحو  الخليجي  العمل  مسيرة  دفع 

أهدافها السامية.

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، أمس، اتصـــااًل هاتفًيا من 
المبعـــوث األميركي الخاص إليران روبرت مالي. وجرى خالل االتصال 
اســـتعراض مجريـــات المفاوضـــات بيـــن دول مجموعة 1+5 مـــع إيران 
بشأن الملف النووي اإليراني، والجهود التي تبذل الستئنافها، باإلضافة 

إلى تبادل اآلراء تجاه القضايا ذات االهتمام المشترك.

تكثيف التعاون بين “الخارجية” و “األمم المتحدة”

وزير الخارجية يهنئ الحربي

الزياني يستعرض مع روبرت مالي مجريات 
المفاوضات بشأن الملف النووي اإليراني

المنامة - بنا

اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  نعـــت 
الزميـــل  منتســـبيها  وجميـــع 
ســـعود دويســـان، اختصاصـــي 
تصوير فيديو بـــإدارة األخبار، 
الـــذي انتقـــل إلـــى جـــوار ربـــه 

أمس. 
وعـــرف الفقيد بأخالقه العالية 
وإخالصـــه وتفانيه فـــي العمل 
منذ التحاقه بالوزارة في العام 

 .2013
 وتتقدم وزارة شـــؤون اإلعالم 
بأحر التعازي وصادق المواساة 
واألســـرة  الفقيـــد  أســـرة  إلـــى 
اإلعالميـــة، داعيـــة المولـــى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ورضوانه، وأن يســـكنه فسيح 
وذويـــه  أهلـــه  ويلهـــم  جناتـــه 

جميل الصبر وحسن العزاء.

 وزارة اإلعالم تنعى 
المصور سعود دويسان

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة عمق 
العالقـــات األخويـــة والروابـــط التاريخية 
البحريـــن ودولـــة  بيـــن مملكـــة  الراســـخة 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
منوهـــا بمـــا وصلـــت إليـــه العالقـــات مـــن 
مستوى متقدم من التعاون الثنائي المثمر 
والتنســـيق المشـــترك في جميع المجاالت 
بمـــا يعكس حـــرص واهتمام عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه رئيس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
الماليـــة  وزيـــر  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
واالقتصـــاد الوطنـــي أمـــس ســـفير دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة لدى 
مملكة البحرين الشيخ سلطان بن حمدان 
بن زايـــد آل نهيـــان، حيث رحب بالســـفير 
واســـتعرض معه مســـار العالقات الثنائية 
بيـــن البحرين واإلمـــارات، منوهـــا بأهمية 

استمرار تعزيز التعاون المشترك خصوصا 
ما يتعلـــق بالمجالين المالـــي واالقتصادي 
والدفـــع بـــه نحـــو أفـــق أرحـــب بمـــا يعـــود 
بالنفع والنمـــاء لصالح البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
مـــن جانبه، أعـــرب ســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة لـــدى مملكـــة 

البحريـــن الشـــيخ ســـلطان بن حمـــدان بن 
زايد آل نهيان عن خالص شـــكره وتقديره 
لوزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي، معربا 
عن تطلع دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
لمواصلـــة تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بمـــا 
يحقـــق النمـــو واالزدهـــار لصالـــح البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.
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أولوية كبيرة تشهدها البحرين في تحقيق التنمية المستدامة

وزير المالية: مجلس التعاون داعم لمسيرة العمل الخليجي

الدفع بالتعاون المالي واالقتصادي نحو أفق أرحب

سمو الشيخ عيسى بن علي: تعزيز أطر التعاون المشترك مع األمم المتحدة

الحجرف: جهود مستمرة للبحرين في سبيل تعزيز التكامل المشترك

وزير المالية يستعرض مسار العالقات الثنائية مع السفير اإلماراتي

اســـتقبل وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة بمكتبـــه المديـــرة اإلقليميـــة 
لمكتـــب تنســـيق التنميـــة فـــي الـــدول العربية لـــدى األمم 
المتحدة ليلى بكر، يرافقها المنســـق المقيم ألنشطة األمم 
المتحدة باإلنابة ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى 
مملكـــة البحرين محمد الزرقاني، ورئيس مكتب المنســـق 

المقيم لألمم المتحدة أسمرا أشقر.
وخـــالل اللقـــاء رحب ســـمو وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء بليلـــى بكـــر والوفـــد المرافـــق لهـــا، مؤكًدا ســـموه 

حرص مملكـــة البحرين على تعزيز مختلـــف أطر التعاون 
والتنســـيق المشـــترك مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي 
مختلف المجاالت والمستويات، مؤكًدا سموه أن المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، شـــهدت أولوية كبيرة 
الحضريـــة  والتنميـــة  المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
المســـتدامة من خالل المشـــاريع التنموية والخدمية التي 
تشـــهدها المملكـــة، كما أن حرص الحكومة برئاســـة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة رفع مســـتوى الخدمات 

لينعكس على تحســـين مســـتوى المعيشـــة، ويحقق رؤية 
مملكـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، ويدعـــم خطة عمل 
أهـــداف  لتنفيـــذ  ومواءمتهـــا   2022  -  2019 الحكومـــة 

التنمية المستدامة.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت المديـــرة اإلقليميـــة لمكتب تنســـيق 
التنميـــة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكة البحريـــن في دعم 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  أنشـــطة وبرامـــج 
خصوصـــا والدولية عموما، وبالجهود التـــي تبذلها مملكة 
البحريـــن؛ مـــن أجـــل تعزيز العمـــل الدولي المشـــترك الذي 

يهدف إلى دعم تنسيق التنمية في المنطقة العربية.

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة مـــا حققه مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من إنجازات ملموســـة وجهود بارزة كان لها الدور 
الكبيـــر في ترســـيخ أســـس التعاون والتنســـيق المشـــترك 
فـــي المجـــاالت كافـــة، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالمجاالت 
الماليـــة واالقتصادية؛ األمر الذي أســـهم في دعم مســـيرة 
العمل المشترك ووصولها إلى مراحل متقدمة من التطور 
واالزدهار، منوها وزير المالية بأهمية مواصلة البناء على 
ما تحقق من منجزات تصب في صالح أبناء دول مجلس 

التعاون الخليجي.
جـــاء ذلك خالل لقائه األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف، حيـــث رحـــب باألمين 
العام، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي يبذلها لتعزيز مسيرة 
العمل الخليجي المشترك ودفع مجاالت التعاون بما يلبي 

التطلعات والغايات المرجوة.
كمـــا جـــرى في اللقـــاء مناقشـــة عدد مـــن المواضيـــع ذات 
االهتمام المشـــترك وبحث ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك 

في شتى المجاالت.

مـــن جانبـــه، أعرب الحجرف عـــن خالص شـــكره وتقديره 
لوزير المالية واالقتصاد الوطني، مشـــيدًا بما تبذله مملكة 
البحريـــن مـــن جهود مســـتمرة في ســـبيل تعزيـــز التكامل 

الخليجي المشترك.

المنامة - بنا
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“الجعفرية”: إرساء مزايدات على 18 عقارا من أصل 24

“التشريــــع” تدشـــن موقعهـــا اإللكتروني الجديــد

اإليجار االبتدائي تراوح بين 50 دينارا و1300 شهريا

فتح أبواب وأقسام جديدة من الخدمات

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة عـــن 
طرح 21 عقارا في مزايدات استثمارية 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكـــة فـــي 
إطار جهـــود اإلدارة لتحقيق االســـتثمار 
األفضل للعقـــارات الوقفية على أســـس 
من الشـــفافية وتكافؤ الفـــرص للجميع، 
حيث تمتـــد فترة التقديـــم على الدفعة 
الجديـــدة من العقارات من 17 حتى 31 

أكتوبر الجاري.
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وأكـــد 
يوســـف الصالـــح أن اإلدارة بـــدأت فـــي 
عـــرض مجموعـــة جديدة مـــن العقارات 
للتأجير واالســـتثمار الوقفي وفق نظام 
المزايـــدات، حيث تتـــاح جميع تفاصيل 
لالســـتثمار،  المطروحـــة  العقـــارات 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع المســـاعي الكبيـــرة 
والمســـتمرة لـــإدارة في تحقيـــق تنمية 

الوقف والمســـاهمة الفاعلـــة في التنمية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
وقال “نعمل بشـــكل حثيث على تطوير 
التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات 
االقتصادية وقطـــاع األعمال والراغبين 
في االستثمار؛ ترســـيخًا لنهج الشفافية 
والتنافســـية وبمـــا يتوافـــق مـــع مبـــادئ 

الرؤية االقتصادية 2030”.
وأوضـــح مدير إدارة األوقاف الجعفرية 
محمـــد الحســـيني، قائـــال “يأتـــي طـــرح 
بعـــد  العقـــارات  مـــن  الثانيـــة  الدفعـــة 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  اســـتكمال 
مراجعـــة وترســـية الدفعة األولـــى التي 
ضمـــت 24 عقـــارًا اســـتثماريًا في أماكن 
مختلفـــة من المملكـــة كانت قد طرحتها 

إطـــار  فـــي  االســـتثمارية  للمزايـــدات 
جهودهـــا لتحقيـــق االســـتثمار األفضـــل 
مـــن  أســـس  علـــى  الوقفيـــة  للعقـــارات 
الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، حيث 
فتحـــت العطـــاءات فـــي عـــدة جلســـات 
بحضور رئيس المجلس ونائب الرئيس 
ورؤســـاء اللجـــان وممثلين عـــن اإلدارة 

التنفيذية”.
وأشـــار الحســـيني إلى أّن اإلدارة قامت 
بمراجعـــة وتقييم العطاءات في الدفعة 
األولى التي بلغ عددها 24 عطاًء، حيث 
تم البّت فيها واختيار األنسب، مجموع 
العقارات المعروضة للمزايدة 24 عقارا، 
واستقبلت اإلدارة طلبات المزايدة على 
18 عقـــارًا، وبلـــغ أعلـــى عـــدد العطاءات 
على أحـــد العقارات 12 طلبـــًا، في حين 
لم يتم التقديم على 6 عقارات. وتراوح 
مبلـــغ اإليجـــار االبتدائي بيـــن 50 دينارا 

و1300 دينار شهريًا.

دشـــنت هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانوني 
موقعهـــا اإللكترونـــي الجديـــد، الذي يأتي 
بهـــدف ســـعي الهيئـــة للتطويـــر واالرتقاء 
بخدماتهـــا اإللكترونيـــة المقدمة للجمهور 
من الباحثين والمهتمين بالشـــأن القانوني 
والوصـــول  البحـــث  عمليـــة  لتســـهيل 
للخدمات والمعلومات المطلوبة وتنوعها 
مـــن خالل فتـــح أبـــواب وأقســـام جديدة 
مـــن الخدمـــات المقدمـــة، بمـــا يســـهم في 
زيـــادة التعريـــف بالـــدور الـــذي تضطلع به 
الهيئـــة والمتمثـــل في نشـــر واســـتعراض 

التشريعات والقوانين الصادرة والمعمول 
بها في مملكة البحرين.

وصـــرح المستشـــار نـــواف عبـــدهللا حمزة 
رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بأن 
الهيئة تســـعى دائمـــًا لالرتقـــاء بالخدمات 
التـــي تقدمهـــا خصوصـــا أن موقـــع هيئـــة 
التشريع والرأي القانوني هو أضخم وأهم 
منصة رقمية للتشريعات البحرينية ويعد 
نافـــذة رئيســـة ومصـــدرًا مهمـــًا وموثوقـــًا 
للجمهـــور الذي يســـتقي منه التشـــريعات 
والقوانيـــن الصـــادرة في مملكـــة البحرين 
لجميع األدوات القانونية منذ العام 1930 

على مدى 90 عامًا من التطور التشريعي، 
إذ بلغـــت أعـــداد األدوات القانونيـــة علـــى 
1634 قانون ومرسوم بقانون، 1231 أمر 
ملكـــي وأميـــري، 2204 مرســـوم، 10,389 
المحكمـــة  أحـــكام  مـــن  حكمـــًا   88 قـــرار، 
الدســـتورية، 272 تعميمـــًا، و585 إعالنـــا 
باإلضافة إلى كل ما يتعلق بهيئة التشريع 

والرأي القانوني.
األقســـام  أبـــرز  بيـــن  مـــن  أنـــه  وأوضـــح 
المدرجـــة بالموقـــع هـــو تخصيـــص بوابـــة 
للتشريعات واالتفاقيات الخاصة بالمرأة، 
وذلـــك مســـاهمًة منـــا فـــي توفيـــر جميـــع 

ســـبل الحماية القانونية والحقوقية التي 
تمكـــن المـــرأة من الحصول علـــى حقوقها 
الكاملة التي تقرها التشـــريعات العصرية 
الدوليـــة  واالتفاقيـــات  والمعاهـــدات 
المنظمـــة لشـــؤون المرأة وحقوق األســـرة 

والطفل.
وأشـــار حمـــزة إلى أن الهيئـــة أولت أهمية 
بالغـــة فـــي تطويـــر آليـــة البحـــث وعرض 
التشـــريعات الصادرة والتي يفوق عددها 
حيـــث  مـــن  قانونـــي  مســـتند  ألـــف   16
التصنيف والتقسيم حسب الموضوعات، 
وبما يسهل عملية البحث على مستخدمي 

الموقـــع، كما تضمـــن الموقع قســـمًا خاصًا 
اللغـــة  إلـــى  المترجمـــة  بالتشـــريعات 
اإلنجليزيـــة، والبالـــغ عددهـــا 82 تشـــريعا، 
فضالً عن أنه وبمناســـبة صدور المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )27( لســـنة 2021 بتعديـــل 
بعـــض أحـــكام قانـــون الســـلطة القضائية 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )42( لسنة 
2002 والـــذي أجاز اختيار لغـــة غير اللغة 
العربية من اللغات التي يمكن استخدامها 
أمـــام المحاكـــم، فـــإن الهيئة تعكـــف حاليًا 
على ترجمة جميع التشـــريعات واألدوات 
القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية 

منذ العام 1948 إلى اللغة اإلنجليزية، كما 
أن ذلك سيسهم بإبراز تشريعاتنا الوطنية 

للمجتمعات الدولية.
التشـــريع  هيئـــة  موقـــع  علـــى  ولالطـــالع 
والـــرأي القانوني بحلتـــه الجديدة، يرجى 

.)www.lloc.gov.bh( زيارة
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المنامة - بنا

“بابكو” شريكا في منتدى اإلرشاد الشرق األوسط السنوي الثاني
التطرق إلى مواطن القصور بمجاالت التدريب والتطوير

الشـــرق  اإلرشـــاد  منتـــدى  أمـــس  أعلـــن 
األوســـط 2021 عن مشـــاركة شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( كشـــريك فـــي النســـخة 
الثانيـــة مـــن المنتـــدى والمزمـــع انعقادهـــا 
فـــي 11 نوفمبر المقبـــل في فندق الخليج 

بمملكة البحرين. 
يذكـــر أن المنتـــدى - الـــذي ســـوف يجمـــع 
في نســـخته الثانية بيـــن الحضور الفعلي 
واالفتراضي - يهدف بشـــكل أســـاس إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى “إعطـــاء األولويـــة 
لإرشـــاد فـــي عالٍم جديـــد”. وتـــم تحديد 
شـــعار هذا العام إلبراز التحديات الصعبة 
التي تواجهها شتى المؤسسات والهيئات 
ورواد العمل جراء تفشـــي جائحة كورونا 
)كوفيـــد19-(، والتدني الهائـــل والملموس 
لمســـتويات التواصل بين كبار الموظفين 
وأقرانهـــم في مختلف المؤسســـات؛ األمر 
الـــذي يؤثر ســـلبًا على اكتســـاب الخبرات 
العملـــي  والتدريـــب  المهـــارات  وصقـــل 

واالرتقاء المهني. 
وســـوف يتطرق المنتدى ضمـــن فعالياته 
إلـــى مواضيع عـــدة ذات الصلة بالتغيرات 
الحاصلـــة بموقـــع العمـــل والناجمـــة عـــن 
جائحـــة كورونـــا، فضـــالً عن التطـــرق إلى 
مواطـــن القصـــور فـــي مجـــاالت التدريب 
والتطوير، والدور المحوري الذي يمكن أن 
يضطلع به اإلرشـــاد فـــي تحقيق األهداف 
الخاصـــة بتنميـــة المواهـــب، والعمل على 
إعادتها إلى مســـارها الصحيـــح في نظام 

العمل الجديد. 

وفي إطار دعم ومؤازرة شركة بابكو لهذا 
الحدث، ســـوف ينضم مديـــر دائرة التعلم 
والتطوير في الشـــركة تيرانس هاريسون 
إلـــى اللجنـــة االستشـــارية فـــي المنتـــدى 
“Think Tank”، والتـــي تضـــم فـــي قوامها 
تســـعة رواد بارزيـــن في العمـــل اإلقليمي 
والدولـــي، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الخبراء 
المرموقيـــن فـــي مجـــال تنميـــة المهارات، 
وســـوف يقدمـــون المســـاعدة فـــي إعداد 
وتحضير جدول أعمـــال المنتدى، بما في 
ذلك تحديد المواضيع النقاشية، واختيار 
الرئيســـيين،  والمدربيـــن  المتحدثيـــن 
واإلشراف على جلسات النقاش التفاعلية 
وورش العمـــل، بما يســـهم في دعم تبادل 

المعرفة والتعليم الواقعي. 
يشار إلى أن شـــركة نفط البحرين )بابكو( 
لديها برنامج إرشـــاد متميز ضمن برنامج 
تدريـــب  وبرنامـــج  الدراســـية،  البعثـــات 
الخريجيـــن، والذي يوفـــر التوجيه الالزم 

لتحقيق النجاح المنشود. 
وتعليقـــًا على هذه المناســـبة، صّرح مدير 
دائـــرة التعلـــم والتطوير في شـــركة بابكو 
تيرانـــس هاريســـون قائـــالً: “يعد اإلرشـــاد 
التدريـــب  منهجيـــات  أهـــم  أحـــد  بمثابـــة 
األكثـــر فعاليـــة واألقل اســـتغالالً من قبل 
المؤسســـات العالميـــة المختلفـــة. إن قوة 
اإلرشـــاد وما تنطوي عليـــه من مخرجات 
إيجابيـــة لهـــا مـــردود هائـــل وســـريع على 
وتيرة االستثمار، ولكن ذلك يتطلب قدرًا 
كبيرًا من االلتزام الجاد من كال الطرفين”. 

التنفيـــذي  المديـــر  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
كوميونيكيشـــنس”  مـــارك  “فيـــن  لشـــركة 
مؤســـس ومنظـــم المنتدى زهـــراء طاهر: 
“إننـــا ســـعداء بمشـــاركة شـــركة بابكو في 
منتـــدى هـــذه الســـنة، ونرحب بها شـــريكًا 
فـــي هـــذه الفعالية الطموحـــة. لقد حققت 
مشـــاركة بابكو في نســـخة العام الماضي 
إضافة نوعية ملموســـة للحدث من خالل 
تبادل التجارب والخبرات مع مسؤوليهم 
التنفيذيين. كما أننا ســـعداء بدور شـــركة 
بابكـــو األكبـــر حجمـــًا واألكثر تأثيـــرًا لهذه 
الســـنة في جعل المنتدى أكثر ديناميكية 

وتفاعلية. 
ونحن نتطلع بكل حماسة وقوة إلى العمل 
مع شركة بابكو وشركائنا اإلستراتيجيين 
الحضـــور  تزويـــد  أجـــل  مـــن  اآلخريـــن؛ 
مـــن خبـــراء ومديـــري المـــوارد البشـــرية 
والمعرفـــة  بالدرايـــة  القـــرار  وصانعـــي 

الالزمة واألدوات العملية المناسبة؛ وذلك 
لحثهم على االنضمام لبرامج إرشاد فعالة 
وتشـــجيعهم على اإلسهام بشكل جوهري 

في تطويرها على نحو متواصل”. 
ومن المرتقب أن يستقطب المنتدى نخبة 
طيبـــة مـــن المشـــاركين مـــن المتحدثيـــن 
جانـــب  إلـــى  والعالمييـــن،  اإلقليمييـــن 

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحضور. 
لقد اســـتقبلت النسخة االفتتاحية األولى 
للمنتـــدى إبـــان العـــام 2019 مـــا يربو على 
بشـــرية  المـــوارد  رواد  مـــن  خبيـــرا   250
اإلدارة  ومســـؤولي  اإلرشـــاد  وممارســـي 
التنفيذيـــة. وســـوف يتـــم اإلعـــالن قريبـــًا 
عـــن المزيـــد مـــن التفاصيـــل والمعلومات 
عـــن جـــدول أعمـــال المنتـــدى والطاوالت 
ســـيتم  التـــي  االفتراضيـــة  المســـتديرة 
الحـــدث  هـــذا  فعاليـــات  تنظيمهـــا ضمـــن 

الرئيس في نوفمبر المقبل. 
وســـوف يكـــون بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
بمثابـــة الشـــريك الرئيـــس للمنتـــدى للعام 
الثانـــي، إلـــى جانـــب مجموعـــة أخرى من 
الدولـــي  الخليـــج  بنـــك  بينهـــم  الشـــركاء 
البحريـــن  ممتلـــكات  وشـــركة  وتمكيـــن 
القابضـــة وشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( 
وشـــركة فوالذ وشـــركة نيتكـــس وريتش 
وجمعيـــة المحلليـــن المالييـــن المعتمدين 
فـــي البحريـــن وبرنامـــج قـــدوة وإيميـــك 
المالـــي  اإلعالمـــي  والشـــريك  للتدريـــب 
بـــي اف تـــي ميديـــا والشـــريك اإلعالمـــي 

التعليمي التعليم مستقبل البحرين.

تيرانس هاريسون

نصيف يبحث وضع الخدمات مع وفد “التكرير المتطورة”
استقبل رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( 
داود نصيـــف، ظهـــر أمـــس )الثالثـــاء( 
وفد شـــركة تقنيات التكرير المتطورة 
برئاسة جاك ريدي – العضو المنتدب.

رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي   
نصيف بالوفد األميركي، واســـتعرض 
معـــه الوضـــع الحالـــي للخدمـــات الذي 
التكريـــر  تقنيـــات  شـــركة  بـــه  تقـــوم 
بابكـــو  لشـــركة  بتزويدهـــا  المتطـــورة 
لمحفـــز  الكاملـــة  اإلدارة  مجـــال  فـــي 
وحدة بابكـــو للتكســـير الهيدروجيني 
للنفـــط المتبقي، والتي تعـــد أحد أهم 
برنامـــج  فـــي  الجوهريـــة  المكونـــات 
تحديث مصفاة بابكو، والذي تســـعى 

من خالله شـــركة بابكو لزيادة الســـعة 
مـــن  البحريـــن  لمصفـــاة  االســـتيعابية 
267 ألـــف برميل إلى 380 ألف برميل 
يوميـــا.  يشـــار إلـــى أن شـــركة بابكـــو 

قامت بترســـية عقد خدمات التكسير 
الهيدروجينـــي علـــى شـــركة تقنيـــات 
التكريـــر المتطورة، ومقرهـــا الواليات 
المتحـــدة األميركية، لمدة 5 ســـنوات. 

تقنيـــات  شـــركة  أن  إلـــى  يشـــار  كمـــا 
التكرير المتطورة عبارة عن مشـــروع 
مشـــترك بين شركة جريس ومؤسسة 
شـــيفرون، كمـــا أنهـــا واحدة مـــن أكبر 
التكســـير  محفـــز  خدمـــات  مـــزودي 
الهيدروجيني. حضر االجتماع القائم 
بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
بابكو رئيس مشـــروع تحديث مصفاة 
بابكـــو حافظ القصـــاب، باإلضافة إلى 
وفد شركة تقنيات التكرير المتطورة، 
الـــذي ضم كالً من كريس ديلون نائب 
العضـــو المنتدب، وبرونو تومبولســـي 
المديـــر العام، وبالبيـــر الكانبال الخبير 
االستشـــاري، ولوقـــا جرونفيلـــد مدير 

المبيعات اإلقليمي.

عوالي - بابكو

داود نصيف يستقبل وفد أميركي من شركة  تقنيات التكرير المتطورة
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ذكرى مولد عظيم األخالق
إنها ذكرى الوالدة، والدة عظيم األخالق، الذي مدحه هللا بأخالقه في 
كتابه المجيد قرآنًا ُيتلى إلى قيام الساعة، فقال وهو أصدق القائلين: 
)وإّنـــك لعلـــى ُخلق عظيم(، وحقيقـــة الخلق في اللغة: هـــو ما يأخذ به 
اإلنســـان نفســـه من األدب يســـمى خلقًا والمـــراد من اآليـــة: أي إنك يا 

محمد لعلى أدب عظيم، كما فّسرها اإلمام الطبري.
عـــددت أم المؤمنيـــن خديجة رضي هللا عنها من مناقـــب النبّي صلى 
هللا عليـــه وســـّلم وجمـــال خلقـــه بعـــد أن نزل عليـــه الوحـــي أول مرة، 
فقالت: “إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكســـب 
المعـــدوم، وتقـــري الضيف، وتعيـــن على نوائب الحق”، ولّما ُســـئلت أّم 
المؤمنين الطاهرة عائشـــة رضي هللا عنها وعن أبيها، ُســـئلت عن ُخلق 
النبّي، فقالت: “كان خلقه القرآن” رواه مسلم، وفي رواية أخرى قالت: 
“مـــا كان أحـــد أحســـن خلقًا من رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم، ما 
دعـــاه أحد من الصحابة وال من أهل بيته إال قال لَبيك، ولم ُيذكرُخلٌق 
محموٌد إال وكان للنبّي صلى هللا عليه وســـلم منه الحظ األوفر”، فكل 
خصلة خير ذكرت في القرآن كانت من خصاله صلى هللا عليه وسلم.
وروى البخـــاري عـــن عطـــاء رضي هللا عنه ُســـؤاله لعبـــدهللا بن عمرو: 
“أخبرنـــي عـــن صفـــة رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم فـــي التوراة”، 
ها  قـــال: “أجل وهللا إنه الموصـــوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيُّ
النبّي إّنا أرســـلَناَك َشـــاِهدًا وُمَبِشـــرًا وَنذِيرًا وحرزًا لألميين، أنت عبدي 
ورسولي، سَميتك المتوكل، ال فظ وال غليظ وال صَخاب في األسواق 

وال يدفع بالسيئة ولكن يعفو ويغفر”.
لقـــد اهتـــم النبَي صـــل هللا عليه وســـَلم أشـــَد االهتمام بإظهـــار عظيم 
ثواب حســـن الخلـــق، فقال عليه الصالة والســـالم: “إَن من أحبكم إليَّ 
وأقربكم مني مجلســـا يوم القيامة أحســـنكم أخالقـــا”، فالعبد المؤمن 
يرتقـــي بحســـن الخلق ليبلـــغ درجة تجعله من األحب إلى رســـول هللا 
صـــل هللا عليـــه وســـَلم واألقرب إليه مجلســـا يوم القيامـــة، لم يقل إن 
هـــذه الدرجـــة تـــدرك بصالته، وال بصومـــه، وال بكثرة مـــَرات حَجه وال 

بكرمه إَنما بحسن خلقه. 
وروى الترمذي عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قوله: قال رســـول هللا 
صلى هللا عليه وســـلم: “ما شيء أثَقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن، وإن هللا تعالى ليبغض الفاحش البذيء”. وفي رواية 
أبـــي ذر رضـــي هللا عنـــه: قال صلى هللا عليه وســـلم: “اتـــق هللا حيثما 
كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن”، فجمع 
بين تقوى هللا ومخالقة الناس بخلق حسن في دعواه إلى هللا تعالى.
وقد بّين لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبب بعثته، فقال: “إّنما 
ُبعثـــت ألتمم مـــكارم االخالق”. وفـــي رواية: “إّنما بعثـــت ألتمم صالح 

األخالق”.
ومـــن بعض صـــور جمال خلق رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم أنه 
كان دائم البشـــر، ســـهل الخلق، لين الجانب، ليـــس بفظ وال غليظ، وال 
فَحـــاش، وال عَيـــاب، وال مـــّداح، ال يـــذم أحـــدا، وال يعيـــره، وال يطلـــب 
عورتـــه، وال يتكلـــم إال فيمـــا يرجـــو ثوابـــه، ُجمـــع لـــه الحلـــم صلى هللا 
عليه وســـلم في الصبر، فكان ال يغضبه شـــيء يستفزه، لطيف المعشر 
متســـامحًا رحيمـــًا، وكان ســـَيد المتواضعيـــن، أبعـــد الناس عـــن الكبر، 
يجيـــب دعـــوة الحـــر والعبـــد والغنـــي والفقير، ويعـــود المرضـــى، وإذا 
اســـتقبله الرجـــل فصافحـــه، ال ينزع يـــده من يده حتى يكـــون الرجل 
ينزع يده، وال يصرف وجهه من وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، 
وكان صلى هللا عليه وسلم أجود الناس، قال جابر رضي هللا عنه: “ما 
ســـئل عليه الصالة والســـالم شيئًا فقال ال، وكان صلى هللا عليه وسلم 
أشجع الناس، قال ابن عمر رضي هللا عنهما: “ما رأيت أشجع وال أنجد 

وال أجود وال أرضى من رسول هللا” صلى هللا عليه وسلم. 
وقـــال أميـــر المؤمنين علي كـــّرم هللا وجهه وارضاه: “إّنا كّنا إذا اشـــتد 
البـــأس واحمرت الحدق اتقينا برســـول هللا. فما يكون أحد أقرب إلى 
العـــدو منه، ولقد رأيتني يوم بـــدر ونحن نلوذ بالنبّي - صلى هللا عليه 

وسلم - وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئٍذ ُبأسًا”.
وكان عليه الصالة والسالم أشد الناس حياء، قال أبو سعيد الخدري: 
“كان عليه الصالة والســـالم أشـــد حياء من العذراء في خدرها، وكان 
إذا كـــره شـــيئًا عرفناه في وجهـــه، وكان عليه الصالة والســـالم لطيف 
البشـــرة، رفيق الظاهر، ال يشـــافه أحدًا بما يكرهـــه حياء وكرم نفس”. 
قـــال أميـــر المؤمين علّي رضي هللا عنـــه: “كان عليه الصالة والســـالم 
أوســـع الناس صـــدرًا، وأصدق الناس لهجة، وألينهـــم عريكة، وأكرمهم 

عشرة”.
مـــن ذلـــك كَلـــه يقتضي على البشـــرية جمعـــاء أن تبتعد عن الفاحشـــة 
والبـــذاءة والكذب والنميمـــة والغدر والفجور والثـــأر والتجبر والتكبر 
والفظاظـــة والغالظة والجبانـــة والخيانة والوقاحة، قـــال تعالى: )لَقْد 
كاَن َلُكـــْم فـــي رســـوِل هللِا أْســـَوًة َحَســـَنًة لَِمـــْن َكاَن يرُجـــو هللا واليْوم 
اآلِخـــِر َوذَكـــَر هللا كثيرًا(، فكفـــى بمن كان يرجـــو هللا واليوم اآلخر أن 
يتخذ من رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم أسوة حسنة، وليكن على 
نهجه باّتباع أخالقه، هذه األخالق التي تشكل في يومنا هذا العنصر 
األســـاس للمواطنة والعيش المشـــترك والســـلم األهلـــي، وكَلنا بحاجة 
للتمســـك بها في حياتنا لنصل إلى االســـتقرار السياســـي واالقتصادي 

واالجتماعي، والحفاظ على مجتمعنا وأمننا الوطني.

األمين العام السابق التحاد المحامين العرب

المحامي عمر زين

عبدالله حمزة
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اقتراح فتح مسالخ لذبحها أسوة بدول خليجية

بعض سكان مدينة حمد وعيسى يذبحون الدجاج بالشارع
^ | وافـــق المجلـــس على عقـــد اجتماع 
فـــي  المختصـــة  الجهـــات  مـــع  اســـتثنائي 
وزارات الصحـــة والصناعة والبلدية والثروة 
عبـــدهللا  مـــن  مقـــدم  القتـــراح  الحيوانيـــة 
أمـــام  المجـــال  فتـــح  القبيســـي، بخصـــوص 
القطـــاع الخـــاص باســـتصدار تراخيص فتح 
بـــدول  أســـوة  والطيـــور  للدواجـــن  مســـلخ 
الخليـــج، والذي أكد فيـــه عدم وجود مرافق 
فـــي  والدجـــاج  الطيـــور  لذبـــح  مســـالخ  أو 

البحرين.
وذكـــر أن البعـــض يقوم بذبحها في الشـــارع 
ويمكـــن رؤية هـــذه العملية فـــي مدينة حمد 

ومدينة عيســـى، مضيفا أنه تمنح تراخيص 
للبيـــع ودون ترخيـــص للذبح، وأنـــه ال توجد 
مواقـــع محـــددة لهـــذه الممارســـات وضمـــن 
االشـــتراطات الصحيـــة المطلوبـــة من وزارة 
الصحـــة أو الجهـــات المختصـــة، وأن هنـــاك 
شـــروطا تعســـفية فـــي منـــح التراخيص وال 
يمكـــن منـــح الترخيص لشـــخص معين دون 

غيره.
وأكد البلدي حســـن العالي أن هناك طلبا من 
النـــاس على اللحـــوم الطازجة، وكان ســـابقا 
فـــي البحريـــن أماكـــن عـــدة مخصصـــة لهذه 

العملية. عبدالله القبيسي

عضو المجلس البلدي الشمالي زينب الدرازي

260 طلب عوازل أمطار في 3 سنوات

بناء مسجد في بني جمرة وسوق في اللوزي

بكلفة 195 ألف دينار.. ومتوسط 750 دينارا لكل واحد

إمضاء فتح نوافذ مطلة على الجيران.. وتطوير جزء من شارع الشيخ سلمان

البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  دعـــا   |  ^
الشـــمالي فيصـــل شـــبيب، فـــي مشـــروعه 
“عـــوازل األمطـــار” المواطنين إلى ســـرعة 
التســـجيل في المشـــروع خصوصا األســـر 
مـــن  المســـتفيدة  المحـــدود  الدخـــل  ذات 
المشـــروع من أجل عمل الصيانة وتركيب 
العازل المائي لألمطار بمنازلهم، مثمنا دور 
الصحافـــة واإلعـــام فـــي جميـــع مجاالته 
مـــن وســـائل تواصـــل اجتماعـــي وإذاعـــة 
إلقـــاء الضـــوء  إلـــى  وتلفزيـــون وصحـــف 
بشـــكل كبيـــر على هذا المشـــروع الخدمي 
األمطـــار  موســـم  قـــرب  مـــع  خصوصـــا 
وليستفيد منه أكبر شريحة ممكنة منهم. 

وبيـــن إحصـــاء طلبـــات عـــوازل األمطـــار 
المرفـــوع مـــن المجلـــس لـــوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
مـــن 8 أكتوبـــر 2018 وإلـــى 2021، والـــذي 
استعرضه المجلس أن الطلبات المرفوعة 
مـــن المواطنيـــن هـــي 269، والتي حصلت 
علـــى موافقـــة المجلـــس هـــي 260 بينمـــا 
كانت الطلبات المنفذة 244 والطلبات قيد 
التنفيـــذ 6، والطلبـــات الملغيـــة أو بحاجـــة 
لتعديـــل الوضعيـــة 9 والطلبـــات المتبقيـــة 
هـــي 10 طلبـــات، وبلغت الكلفـــة لحد اآلن 
195 ألف دينار وبمتوسط 750 دينارا لكل 

طلب.

الفنيـــة  اللجنـــة  أوصـــت   |  ^
تغييـــر  الشـــمالي  البلـــدي  بالمجلـــس 
تصنيـــف عقـــار فـــي منطقـــة الحجـــر 
مـــن مناطـــق خدمـــات ومرافـــق عامة 
إلـــى مناطق ســـكنية. وأوصـــت الجنة 
فـــي  عقـــار  تصنيـــف  علـــى  بالموافقـــة 
منطقة بني جمرة من ســـكن خاص إلى 
مواقـــع خدمـــات ومرافق عامـــة لغرض 
بنـــاء مســـجد فـــي منطقـــة بنـــي جمـــرة 

)مجمع 543(.
وفي الطلب المقدم من العضو عبدهللا 
القبيسي تقدمت اللجنة بموضوع بناء 
وفتح نوافذ تطل على الجيران، حيث 
إن وزارة اإلســـكان تشـــرع فـــي إنشـــاء 

وحدات سكنية وتضع نوافذ تطل على 
الجيران، بينمـــا المواطن حيث أراد أن 

يفتـــح نافـــذة مـــن المطبـــخ أو الحمـــام 
أو لغرفـــة يقابـــل بالرفض بـــل توجه له 

مخالفة لتعديل الوضع وعليه أن يزيل 
المخالفة، فـــي الوقت ذاته تقوم وزارة 
اإلســـكان فبـــي بعـــض األحيـــان ببنـــاء 
وحدات سكنية فيها فتحات بالواجهة 
األمامية والخلفية، وقد تمت الموافقة 
باإلجماع على رفع هذه التوصية لوزير 
اإلســـكان. ووافـــق المجلـــس علـــى رفع 
توصية بمقترح فيصل شـــبيب لتطوير 

جزء من شارع الشيخ سلمان.
توصيـــة  رفـــع  علـــى  الجنـــة  ووافقـــت 
للوزير بإنشـــاء ســـوق ومحات تجارية 
اللـــوزي  بمنطقـــة  ســـيارات  ومواقـــف 
زينـــب  مـــن  والمقـــدم   1020 بمجمـــع 

الدرازي.

جانب من االجتماع

طلب اجتماع استثنائي مع الوزارة لتمديد فترة الضمان

تأمين بيت “اإلسكان” لـ 25 سنة
تقدم العضو البلدي فيصل شـــبيب فيما يستجد 
مـــن أعمال باجتماع المجلس يوم أمس بمقترح 
المشـــروعات  بتأميـــن  اإلســـكان  وزارة  إلـــزام 

اإلسكانية طوال مدة االنتفاع.
مـــدة  تصـــل  اإلســـكان  بيـــوت  أن  إلـــى  وأشـــار 
انتظارها لـ 25 ســـنة، وإذا ســـلمت الوحدة تكون 
فتـــرة التأمين بســـيطة، وتكون بهـــذه الوحدات 
العديد من المشـــكات واألعطـــال خصوصا في 
توصيات الكهرباء والماء التي تشـــكل خطورة 
علـــى حياة المواطنين، مردفـــا أن المواطن عند 
مراجعتـــه للجهـــات المعنيـــة ال يحصـــل على أي 
مســـاعدة لتصليـــح األعطال التـــي حصلت وقد 
تكـــون فـــي الســـنة األولـــى لســـكنه، وربما خال 
الســـتة أشـــهر األولـــى، وطالب المقتـــرح بتمديد 
مدة التأمين من قبل وزارة اإلســـكان، خصوصا 
أن اكتشـــاف األخطاء يكون بعد سكن المواطن 

لسنوات عدة. 
 وأكـــد عبدهللا القبيســـي أنه وبعـــد انتظار يمتد 

لســـنوات طويلـــة يفاجـــأ المواطن بـــأن الضمان 
علـــى وحدتـــه اإلســـكانية أو الشـــقة مدته ســـنة 
واحـــدة، وهـــي مـــدة غيـــر كافية لمعرفـــة جودة 
وقـــوة الوحـــدة، مطالبـــا بتمديـــد الضمـــان حتى 

10 ســـنوات. ودعا رئيـــس المجلس إلى اجتماع 
اســـتثنائي مـــع وزارة اإلســـكان لتمديـــد فتـــرة 
الضمـــان، ومعرفـــة مـــا يشـــمله الضمـــان، داعيـــا 
وزارة اإلسكان إلى عدم التخلف عن االجتماع. 

جانب من اجتماع المجلس

بدور المالكي

^ |  قرر رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد الكوهجي عقد اجتماع 
مـــع الجهات المختصـــة، بخصوص “إعانات الشـــوارع” وضـــرورة تنظيمها 
حيث وصل سعر اإلعان الذي كان سابقا يكلف 100 دينار إلى 1000 دينار 
حاليا. ودعا رئيس المجلس، األعضاء، وألكثر من مرة، إلى ضرورة االلتزام 

بقواعد بالنظام، بسبب عدم االلتزام بالائحة الداخلية وعدم الحديث.
وطالب ممثل الدائرة بالمجلس محمد الدوســـري، رئيس المجلس بالسماح 
لألعضاء بالمشـــاركة والتعليق، في مناقشـــة المجلس للبند العاشـــر بدراسة 

تصنيف عدد من العقارات في مدينة حمد 1209.

^ |  شـــهد اجتماع المجلس البلدي الشمالي يوم أمس إقرار 
العديد من المقترحات التي تضمنها جدول أعمال االجتماع.

وجـــاءت بعض الموافقات الجماعية بعد والدة عســـيرة، بينما تم 
إرجاء بعض المقترحات لجلســـات اســـتثنائية لمزيد من التشاور 

والمتابعة. 
وضـــم جدول األعمـــال 20 مقترحا باإلضافة إلى ما يســـتجد من 

أعمال.
 وتناولـــت فـــي مجملهـــا مشـــروعات خدمية تهـــم المواطنين في 

المحافظة الشمالية.

1000 دينار كلفة إعالن بالشارع

20 مقترحا باجتماع بلدي الشمالية
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تثبيت األطباء

ضرورة  السلوم  أحمد  النائب  أكد 
وضــــع نـــظـــام تــلــقــائــي يــســتــوعــب 
األطــبــاء الــمــتــدربــيــن، إلـــى جانب 
ــاز مــن  ــيــ ــتــ ــان طــلــبــة االمــ ــضـ ــتـ احـ
خــريــجــي الــجــامــعــات الــخــارجــيــة، 
وهو أمر ممكن حسبما أكدت ذلك 

الجائحة.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

المرور: التعليمات تمنع إرجاع كبار السن لعدم حجزهم المواعيد

ال طوابير انتظار بخدمة فحص المركبات
^أكــد القائــم بأعمــال رئيــس الشــعبة القانونيــة بــاإلدارة العامــة 
للمــرور الرائــد خالــد مبارك بوقيــس أن اإلدارة تولي عناية خاصة بكبار 
الســن، وأن التعليمــات تقضــي بعــدم إرجــاع أحدهــم حتــى لو لــم يأخذ 

موعدًا مسبقًا عبر تطبيق “سكيبلينو”.

ولفـــت إلى عدم وجـــود طوابير انتظار 
لخدمـــة فحـــص المركبـــات الفنية، وأن 
36 % من الســـيارات باتوا يستفيدون 

من مراكز فحص المركبات الخاصة.
وأشـــار إلى أن تلك المراكز تطبق ذات 
المعاييـــر التـــي تطبقهـــا اإلدارة العامة 

للمرور.
وأوضـــح أن هذه المراكز ســـتوفر على 
الشـــخص الوقـــت والجهد لالســـتفادة 
مـــن هـــذه الخدمـــة، مردفـــا، أن بإمكان 
الشـــخص االســـتفادة منها قبل 3 أشهر 

من انتهاء شهادة التسجيل.
وذكـــر أن االختراقـــات المروريـــة هـــي 
أمـــر طبيعي وتعاني منـــه الدول كافة، 
وأن كثافة استخدام الطرق هو مؤشر 

إيجابي وليس سلبيا.
أن ضـــم متطوعيـــن  بوقيـــس  وأردف 
لخدمـــة المـــرور قـــد نوقـــش، وأنيطت 
لحـــراس المـــدارس الخاصـــة لتنظيـــم 
الحركة المرورية أمام المدارس وذلك 
ليتفـــرغ رجل المـــرور ألداء مهامه في 

جانب من المشاورات على هامش الجلسةالسالمة المرورية.

مؤكدة أن التنسيق جاٍر لصرف عالوة التمديد

وكيلة بـ “التربية”: ال نقبل بالوساطات في ضم مواليد الربع األخير
^قالت الوكيل المساعد للمناهج 
واإلشـــراف التربوي أحـــالم العامر إن 
التعليـــم في البحرين حقق الكثير من 
النجاحات واإلنجازات خالل مســـيرة 

100 عام.
وأضافـــت خـــالل جلســـة النـــواب أن 
وعمليـــة  حديثـــة  الـــوزارة  مناهـــج 

تطويرها مستمرة شكال ومضمونًا.
وأشـــارت إلى أن اإلطار العام الوطني 
للمناهـــج هـــو بمثابـــة خارطـــة طريق 

للفترة المقبلة.
فـــي  الـــوزارة  معاييـــر  أن  وذكـــرت 
المناهـــج هـــي معايير دوليـــة معتمدة 
الـــدول  بقيـــة  عـــن  وهـــي ال تختلـــف 

المتقدمة.
ولفتـــت إلـــى أن المعلـــم هـــو الركيـــزة 
األساسية وحجر األساس في العملية 

التعليميـــة، وأن الـــوزارة تحرص على 
تطوير مستواه والحفاظ على مكانته 
الـــوزارة  تحـــرص  كمـــا  االجتماعيـــة، 
المســـتمر  والتدريـــب  التطويـــر  علـــى 

للمعلمين.
وأكـــدت أنه جاري التنســـيق مع جهاز 
القوائـــم  إلرســـال  المدنيـــة  الخدمـــة 

وصرف عالوة التمديد لمستحقيها.

وأردفت أن قبول مواليد الربع األخير 
من العام مرتبط بتوفر الشواغر، وفي 
حـــال وجـــود حـــاالت تـــم قبولهـــا عن 
طريق “الوســـاطة”، فالوزارة مستعدة 

للنظر في تلك الحاالت ومحاسبتها.
فـــي  المعلميـــن  جميـــع  أن  وذكـــرت 
المـــدارس الحكومية اليـــوم يحملون 
شهادة البكالوريوس ودبلوم التربية.

وقالـــت إن البحريـــن وضعـــت خطـــة 
عشـــرية لإلنشـــاءات المدرسية وذلك 
في إطـــار الحرص علـــى توفير البيئة 

التعليمية المناسبة.
واختتمـــت العامـــر بـــأن العالقـــة بيـــن 
هـــي  الخاصـــة  والمـــدارس  الـــوزارة 
لـــم  عالقـــة تعاقديـــة، إال أن الـــوزارة 
تدخـــر جهـــدا فـــي الســـعي لتخفيـــض 

الرسوم.

نقاشات بشأن موضوعات تطرح تحت قبة البرلمان

زينب عبداألمير

^قالت المستشار القانوني بوزارة اإلسكان فاطمة المناعي إن الحكومة تدرس 
تمكيـــن المواطن مـــن الحصول على أرض وقرض، إال أن اســـتحداث هذه الخدمات 
يتطلـــب إجـــراء دراســـات فنيـــة وقانونيـــة تتعلـــق بتحديـــد الفئـــات وتحديـــد قيمة 

التمويل، وهي بحاجة لدراسة مطولة للخروج بحلول مبتكرة ومتكاملة.
وأوضحت أن كافة القوانين والقرارات ال تمنع المواطنين من اإلضافة أو التوســـعة 
في الوحدات الســـكنية، والمطلوب هو االلتزام بإصدار الرخص من الجهات المعنية 

حسب االشتراطات المعتمدة.
وأشارت إلى أن جميع المشاريع اإلسكانية تمر بدورة إجرائية معتمدة من الحكومة.

تجديد الثقة بالسواد والبوعينين واألنصاري لقيادة التشريعية والخارجية والخدمات“اإلسكان”: ال منع لتعديل البيوت

السلوم يستعيد رئاسة “المالية”.. وبوعنق يخطف “المرافق”

^أقّر مجلس النواب تشـــكيلة لجانه 
النوعيـــة الدائمـــة، وكل مـــن لجنـــة الـــرد 
علـــى الخطـــاب الملكي الســـامي واللجنة 
التنفيذية للشعبة البرلمانية لدور االنعقاد 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  وضّمـــت 
النـــواب:  مـــن  كل  عضويـــة  والقانونيـــة 
فاضل الســـواد )الرئيس(، محمد العباسي 
باســـم  هاشـــم،  فـــالح  الرئيـــس(،  )نائـــب 
المالكـــي، علي النعيمي، عيســـى القاضي، 

هشام العشيري، يوسف زينل.
وحـــّل في عضوية لجنة الشـــؤون المالية 
أحمـــد  النـــواب:  مـــن  كل  واالقتصاديـــة 
الســـلوم )الرئيـــس(، أحمـــد العامـــر )نائـــب 
عبـــدهللا  عبداألميـــر،  زينـــب  الرئيـــس(، 
عيســـى  إســـحاقي،  علـــي  الدوســـري، 
محمـــود  الحايكـــي،  كلثـــم  الكوهجـــي، 

البحراني.

الشـــؤون  لجنـــة  عضويـــة  فـــي  وجـــاء 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني كل 
مـــن النواب:محمـــد السيســـي البوعينين 
)نائـــب  الدوســـري  عيســـى  )الرئيـــس(، 
الرئيس(، بدر الدوسري، عبدهللا الذوادي، 
عمـــار البنـــاي، غـــازي آل رحمـــة، يوســـف 

الذوادي.
وضمـــت لجنة الخدمـــات كل من النواب: 
أحمد األنصاري )الرئيس(، عمار آل عباس 
)نائب الرئيس(، إبراهيم النفيعي، سوسن 
كمال، عمار قمبـــر، معصومة عبدالرحيم، 

ممدوح الصالح.

المرافـــق  لجنـــة  عضويـــة  فـــي  وحـــّل 
العامـــة والبيئـــة كل مـــن النـــواب: خالـــد 
الدمســـتاني  أحمـــد  )الرئيـــس(،   بوعنـــق 
)نائـــب الرئيـــس(، حمد الكوهجـــي، عادل 
العســـومي، عبدالـــرزاق حطـــاب، فاطمـــة 

القطري، محمد بوحمود.
وأمـــا لجنـــة الـــرد علـــى الخطـــاب الملكي 
الســـامي فجـــاء فـــي عضويتهـــا كل مـــن 
 ، )الرئيـــس(،  العســـومي  عـــادل  النـــواب: 
الرئيـــس(  )نائـــب  معصومـــة عبدالرحيـــم 
الكوهجـــي،  حمـــد  النفيعـــي،  إبراهيـــم 
علـــي النعيمـــي، علـــي إســـحاقي، محمود 
هشـــام  القاضـــي،  عيســـى  البحرانـــي، 

العشيري، يوسف الذوادي.
للشـــعبة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وضّمـــت 
عبـــدهللا  النـــواب:  مـــن  كل  البرلمانيـــة 
الـــذوادي، عمـــار البنـــاي، فاضـــل الســـواد، 

محمد العباسي.

محمد السيسي البوعينين

خالد بوعنق

أحمد السلوم

^طالـــب النائب إبراهيم النفيعي وزارة التربيـــة والتعليم بالعمل على 
عدم اســـتثناء مواليد الربع األخير من العام من االلتحاق بالعام الدراســـي، 

السيما مع توفر إمكانية ضمهم عن طريق نظام التعليم عن بعد.
وهنأ النفيعي “البالد” بالذكرى الســـنوية لصدورها، مشـــيدًا بمساهماتها في 

دعم اإلنجازات الوطنية وخدمتها للوطن والمواطنين.

النفيعي: نعم لضم مواليد الربع األخير
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فيمـــا أكـــد الجيـــش اليمنـــي، أمس 
عـــدة  مواقـــع  تحريـــر  الثالثـــاء، 
جنـــوب محافظـــة مـــأرب، الواقعة 
شـــمال شـــرقي العاصمـــة صنعـــاء، 
أعلـــن التحالـــف أنه نفـــذ 14 عملية 
اســـتهدفت ميليشـــيات الحوثي، ال 

سيما في الجوبة والكسارة.
كمـــا أعلن التحالـــف تدمير 6 آليات 
عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثيا. 
وأشـــار الجيـــش إلـــى أنـــه مســـتمر 
في دعم وإســـناد الجيـــش لحماية 

المدنيين من انتهاكات الميليشيا.
فـــي  أعلـــن  قـــد  الجيـــش  وكان 
وقـــت ســـابق أمـــس أنه تمكـــن من 
تحرير واســـتعادة مواقع عسكرية 

اســـتراتيجية جنـــوب مـــأرب، بعـــد 
معـــارك عســـكرية ضاريـــة خاضهـــا 

ضد الميليشيا الحوثية.
كثـــف  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــالل 
علـــى  هجماتهـــم  الحوثيـــون 
المحافظة الغنية بالنفط محاولين 
التقـــدم، بعـــد أن حاصـــروا منطقـــة 
العبديـــة، مانعيـــن دخـــول الـــدواء 

والغذاء.
فيمـــا حـــذرت األمـــم المتحـــدة من 
تزايـــد أعداد النازحيـــن، منبهة إلى 
الخطـــر الداهم الـــذي يالحق آالف 
بعـــد  المحافظـــة،  فـــي  الالجئيـــن 
هروبهـــم مـــن مناطق الصـــراع في 

البالد.

الجيش يتقدم في مأرب.. والتحالف يدك ميليشيا الحوثي

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
أنتوني بلينكـــن أّن مبعوث الواليات 
زلمـــاي  أفغانســـتان  إلـــى  المّتحـــدة 
خليـــل زاد اســـتقال مـــن منصبه، في 
خطـــوة تأتي بعد أن فشـــلت الجهود 
الدبلوماســـية التي بذلهـــا على مدى 
أشـــهر عديدة في منع حركة طالبان 
من االستيالء على السلطة في بلده 

األّم.
وقـــال بلينكـــن فـــي بيـــان مقتضـــب 
إّن نائـــب المبعـــوث األميركـــي إلـــى 
أفغانستان توماس ويست الذي كان 
مستشـــاًرا للبيت األبيـــض حين كان 

الرئيـــس جو بايـــدن نائًبـــا للرئيس 
باراك أوباما، سيخلف زلماي 

خليل زاد في منصبه.
خليـــل  وزلمـــاي 
دبلوماســـي  زاد 
ُولـــد  مخضـــرم 
قبـــل 70 عاًمـــا فـــي 

أفغانســـتان وتقّلـــد مناصـــب رفيعـــة 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق جـــورج 
بوش االبن، إذ عّين ســـفيًرا للواليات 
المّتحـــدة في كابـــل ثم في بغداد ثم 

في األمم المتحدة.
ويتحّدر خليل زاد من مزار الشريف 
ويجيـــد  أفغانســـتان  شـــمال  فـــي 
اللغتـــان  وهمـــا  والـــداري،  الباشـــتو 

الرئيسيتان في بلده األّم.
العالقـــة  ملـــف  زاد  خليـــل  وتوّلـــى   
بين الواليات المتحدة وأفغانســـتان 
إدارة  عّينتـــه  بعدمـــا   2018 فـــي 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالـــد 
ا لإلشـــراف  ترامـــب مبعوًثا خاصًّ
علـــى المفاوضـــات مـــع حركة 
طالبـــان، وهـــي مفاوضات 
لم يشرك فيها الحكومة 
مـــن  المدعومـــة 
المتحدة  الواليـــات 

في كابل.

استقالة المبعوث األميركي إلى أفغانستان
سول ـ وكاالت

قالـــت هيئـــة األركان المشـــتركة فـــي 
كوريـــا الجنوبيـــة إن كوريا الشـــمالية 
قبالـــة  ا  باليســـتيًّ صاروًخـــا  أطلقـــت 
ســـاحلها الشـــرقي مـــن حـــول مدينـــة 

سينبو الساحلية.
وأضافت في بيان أن الصاروخ انطلق 
من مدينة ســـينبو، حيـــث ُتبقي كوريا 
علـــى غواصـــات ومعـــدات  الشـــمالية 
الختبـــار إطـــالق صواريـــخ باليســـتية 

من غواصات. 
أيًضـــا  الشـــمالية  كوريـــا  وأطلقـــت 
أنواًعـــا أخرى مـــن الصواريخ من تلك 

المنطقة.
“يتابـــع  البيـــان:  وتابـــع 

عـــن  الموقـــف  جيشـــنا 
كثـــب ويبقـــي علـــى 
بالتعاون  جاهزيتـــه 
الوثيق مع الواليات 

المتحدة تحســـًبا ألي 

إطـــالق محتمـــل آخـــر”.  وقـــال رئيس 
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه تم 
رصد صاروخين باليســـتيين وإن “من 
المؤســـف” أن كوريـــا الشـــمالية أجرت 
سلســـلة من اختبـــارات الصواريخ في 

األسابيع األخيرة.
ويجـــيء اإلطـــالق بينمـــا مـــن المقـــّرر 
أن يلتقـــي فـــي ســـول مديـــرو أجهـــزة 
المتحـــدة  الواليـــات  اســـتخبارات 
وكوريـــا الجنوبيـــة واليابان لمناقشـــة 
المواجهـــة مـــع كوريا الشـــمالية وأمور 
أخـــرى، حســـبما ذكرت وكالـــة يونهاب 

مستشهدة بمصدر حكومي.
لمئـــات  ممثلـــون  وتجمـــع 
الشركات الدولية والجيوش 
ســـول  فـــي  المختلفـــة 
مراســـم  افتتـــاح  فـــي 
الدولـــي  المعـــرض 

للفضاء والدفاع.

كوريا الشمالية تطلق صاروًخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي

ــفــتــاح  ــن الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري، عـــبـــد ال ــلـ أعـ
وقبرص  واليونان  بــاده  تمّسك  السيسي، 
فرض  محاوالت  ورفضها  سوريا،  بوحدة 
السيسي خال  وقــال  هناك.  الــواقــع  األمــر 
ــس الـــثـــاثـــاء  ــ ــده أمـ ــقـ مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـ
ــي، نــيــكــوس  ــرصــ ــ ــب ــقــ ــ ــس ال ــيــ ــ ــرئ ــ رفــــقــــة ال
أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، 
العاصمة  فــي  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
مصر  بين  تــوافــق  “هــنــاك  أثــيــنــا:  اليونانية 
بوحدة  التمسك  بشأن  وقبرص  واليونان 
وســـيـــادة ســوريــا ورفــــض مــحــاولــة بعض 

القوى اإلقليمية فرض األمر الواقع هناك”.

التيار الصدري: ال نرغب في حكومة محاصصة ثانية في العراق

احتجاجات قرب المنطقة الخضراء... واستنفار أمني وصفارات إنذار
مـــن األحـــزاب  عـــدد  مـــع مواصلـــة 
نتائـــج  ضـــد  التحشـــيد  والفصائـــل 
االنتخابـــات النيابيـــة، التي أجريت 
في العراق يوم العاشـــر من أكتوبر، 
أمـــس  بغـــداد،  العاصمـــة  شـــهدت 
الثالثـــاء، اســـتنفارا أمنيـــا، ال ســـيما 
في محيط المنطقة الخضراء، التي 
تضم عددا من المؤسسات الرسمية 

والسفارات.
األميركيـــة  الســـفارة  وأطلقـــت 
صفـــارات اإلنـــذار وفّعلـــت منظومة 
بعـــض  مـــع  بالتزامـــن  الدفـــاع، 
المنطقـــة  محيـــط  فـــي  التجمعـــات 
والمترشـــحين  األحـــزاب  ألنصـــار 

الخاسرين.
فيما نفـــذت القوى األمنية انتشـــارا 
كثيفـــا بالقـــرب مـــن بوابـــة المنطقة 
الخضـــراء، بعد أن توافد العشـــرات 
مـــن المحتجيـــن علـــى مدخلهـــا من 
جانـــب الجســـر المعلق، بحســـب بما 

أفادت وسائل إعالم محلية.
ونصب محتجون من تحالف الفتح 
وميليشـــيات مواليـــة إليـــران خيام 
علـــى  احتجاجـــا  ببغـــداد  اعتصـــام 

نتائج االنتخابات.
وتظاهر المئات من مناصري الحشد 
الشـــعبي في شـــارع يؤدي إلى أحد 
مداخـــل المنطقة الخضـــراء. وفيما 
طغـــى الهدوء علـــى التظاهرة التي 
جرت وســـط انتشـــار أمنـــي كثيف، 
ردد متظاهـــرون شـــعارات تطالـــب 
“بعدالـــة االنتخابات” وأخرى خطت 
األمـــم  بعثـــة  “علـــى  عبـــارة  عليهـــا 
علـــى  أمينـــة  تكـــون  أن  المتحـــدة 
تشـــارك  وال  العـــراق  فـــي  رســـالتها 

باالغتيال السياسي”.
الحـــق”  أهـــل  “عصائـــب  وكانـــت 
المواليـــة لطهـــران قد كـــررت خالل 
لنتائـــج  رفضهـــا  الماضيـــة،  األيـــام 
الخســـارة  عقـــب  االنتخابـــات، 
المدويـــة، مطالبة المفوضيـــة العليا 

بتصحيح النتائج، وإعادة الفرز.
“ســـرايا  ميليشـــيا  هـــددت  كذلـــك، 
أوليـــاء الدم” ممثلـــة األمم المتحدة 
بالســـخارت،  جنيـــن  العـــراق،  فـــي 
ووصفتها بـ “العجوز الخبيثة”، قائلة 
إن “التعامل معها سيكون كالتعامل 
اللوجســـتي  الدعـــم  أرتـــال  مـــع 

لالحتالل األميركي”.
المفوضيـــة  رئيـــس  أن  إلـــى  يشـــار 
القاضي جليل عدنان، كان قد أعلن 
ســـابقا أنه “تم التعامـــل مع الطعون 
معظمهـــا  أن  موضحـــا  بحياديـــة”، 

ليس مؤثرا في نتائج األصوات.
كمـــا أكد أنه تم التعامل مع عمليات 
بـــكل  اليـــدوي واإللكترونـــي  الفـــرز 
شفافية، مؤكدا أنها أتت متطابقة.

لكـــن الجهـــات السياســـية المواليـــة 
إليـــران، والتي خســـرت العديد من 
المقاعـــد فـــي االنتخابات الســـابقة، 
 ،2018 العـــام  بانتخابـــات  مقارنـــة 
لوحت بتصعيد مواقفها بعد إعالن 

النتائج النهائية.
يذكـــر أن التيـــار الصـــدري حـــل في 
طليعة الفائزين، بحصوله على أكثر 

من 70 مقعدا من أصل 329 حسب 
النتائج التـــي أعلنتها المفوضية، ما 
فاقم من غضب “الخاسرين” أيضا.

ومع اتضاح صورة الفائزين بشـــكل 
االنتخابـــات  خـــالل  واضـــح  شـــبه 
النيابيـــة، بدأ الســـباق نحو تشـــكيل 
الكتلـــة األكبـــر التـــي ســـتناط بها أو 
يكون لها الكلمة الفصل في تشكيل 

الحكومة.
الصـــدري،  التيـــار  ســـجل  وفيمـــا 
حضوره في طليعة الفائزين، أوضح 
أحد مسؤوليه أنه بدأ النقاشات مع 
الكتـــل الشـــيعية األخـــرى مـــن أجل 
مناقشـــة مســـألة الحكومـــة والكتلة 
األكبـــر، مشـــددا علـــى رفـــض مبـــدأ 
المحاصصة في التشـــكيلة الوزارية 

مجددا في البالد.
وأكد رياض المسعودي أن الحكومة 
المقبلـــة يجب أن تتمتع بقبول عاٍل 
مـــن معظـــم القـــوى السياســـية، إال 
أنـــه أكد في الوقـــت عينه أن هذا ال 
يعني بالضـــرورة انتظـــار دعم 329 
نائبـــا )عـــدد المقاعـــد فـــي البرلمـــان 

العراقي(.

كذلـــك أوضـــح أال خطـــوط حمـــراء 
على اسم مرشـــح رئيس الحكومة، 
مناســـبا  يكـــون  أن  يجـــب  ولكـــن 

للمرحلة المقبلة.
كمـــا اعتبـــر فـــي مقابلـــة مع شـــبكة 
رووداو الكردية أن الشعب العراقي 
ينتظـــر حكومـــة قويـــة قـــادرة على 
تصحيـــح المســـار وتنفيذ مـــا أوكل 
إليهـــا من مهـــام بموجـــب المادة 78 

والمادة 80 من الدستور.
الـــذي  الحـــوار  فـــي  نركـــز  وقـــال: 
نجريـــه مـــع بقيـــة األطـــراف علـــى 
آليـــة إدارة البـــالد فـــي المســـتقبل، 
وليس تشـــكيل الحكومـــة فقط، بل 
بشـــأن جميـــع القضايـــا المهمـــة، من 
ضمنها تلك التي تتعلق بالتعديالت 
الدستورية، لضمان أال تشكل عقبة 

بل مفتاحا للحل. 
يشـــار إلـــى أن التيـــار الصـــدري بات 
يملك ورقة ضغط قوية في مســـألة 
اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب 
التـــي حققها فـــي االنتخابـــات، لكن 
مـــا يـــزال عليـــه التوافـــق مـــع قوى 

سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.

بغداد ـ وكاالت

تظاهرات للحشد على أبواب المنطقة الخضراء

عواصم ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر خارجية االتحاد األوروبي أنه مـــن غير المرتقب عقد 
أي لقـــاء مـــع اإليرانيين الخميس في بروكســـل حول اســـتئناف 
المحادثـــات بشـــأن الملـــف النـــووي وذلك بعد إعـــالن طهران عن 

زيارة للمفاوض اإليراني علي باقري.
وقـــال جوزيـــب بوريل إثـــر اجتماعه مـــع وزراء شـــؤون االتحاد 
األوروبي في لوكسمبورغ “لن يكون هناك لقاء الخميس. إذا تم 

تحديد موعد اجتماع، فسيتم إبالغي بذلك”.
وأضـــاف أن “المحادثـــات يجـــب أن تعقـــد في فيينـــا، في موعد 
لـــم يتحدد بعـــد”. وتابـــع “قلت لإليرانييـــن إن الوقـــت ينفد وإنه 

ضدهم”.
من جانب آخر، أكد مدير الوكالة التابعة لألمم المتحدة رافاييل 
غروســـي، أمس الثالثاء، أنه ســـيزور طهران قريبا، قبل اجتماع 
مجلـــس المحافظيـــن في نوفمبـــر المقبل، للقاء وزيـــر الخارجية 
حســـين أمير عبداللهيان، من أجل “مناقشـــة مقترحات تنشـــيط 

برنامج المراقبة الهش”، وفق تعبيره.
كمـــا أوضح بعد لقائه وزير الخارجيـــة األميركي أنتوني بلينكن، 
في واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن الوكالة الدولية 
لـــم تحصـــل بعـــد علـــى إذن الوصـــول إلى منشـــأة كـــرج النووية 

اإليرانيـــة، إال أنه أعلن اكتمال صيانة جميع معدات المراقبة في 
جميع المواقع اإليرانية المحددة، باستثناء كرج.

إلـــى ذلك، شـــدد في مقابلة مـــع صحيفة فاينانشـــيال تايمز على 
أن أعمـــال التفتيـــش األمميـــة غيـــر مكتملة، في ظـــل عدم تمكن 

مفتشي الوكالة من دخول منشأة كرج.
كمـــا حذر من أن اإلجـــراءات المؤقتة لمراقبة األنشـــطة النووية 
اإليرانيـــة لـــم تعـــد “ســـليمة”، أو مكتملة، إال أنه شـــدد في الوقت 

عينه على أنها تبقى مهمة.

الوكالة الذرية: عمليات التفتيش النووي في إيران غير سليمة

بوريل: ال محادثات في بروكسل مع إيران الخميس

رافاييل غروسي خالل زيارة سابقلة طهران

الخرطوم ـ وكاالت

تواصلت االحتجاجات في الســـودان 
أمـــس الثالثـــاء، لليـــوم الرابـــع علـــى 
التوالي، للمطالبة باســـتقالة الحكومة 

وتدخل الجيش. 
الحكومـــة  دعـــت  المقابـــل،  فـــي 
التصعيـــد  وقـــف  إلـــى  المتظاهريـــن 
أزمـــة  تشـــكيل خليـــة  عـــن  وأعلنـــت 
نقـــل  مناصـــرو  دعـــا  كمـــا  مشـــتركة. 
المدنييـــن  إلـــى  بالكامـــل  الســـلطة 

لمظاهرة كبرى غًدا الخميس.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الســـودانية 
أمس أن من واجبها حماية مؤسسات 

الدولة.
وأطلقت الشـــرطة السودانية اإلثنين 
الغاز المســـيل للدموع على محتجين 
حاولـــوا االقتـــراب من مبنـــى مجلس 
مطالبيـــن  يهتفـــون  وهـــم  الـــوزراء 

بإسقاط عبدهللا حمدوك.

وتسود مخاوف من موجة عنف غير 
مســـبوقة على خلفية الشـــد والجذب 
بيـــن العســـكر والمدنييـــن فيمـــا تئـــن 
البالد تحـــت وطأة أســـوأ أزمة مالية 
واقتصاديـــة مـــع ارتفاع قياســـي في 
المقـــدرة  وتدهـــور  التضخـــم  نســـبة 
الشـــرائية للمواطن وارتفاع كبير في 

نسبتي البطالة والفقر.

وبلغت المؤشرات السلبية مستويات 
قياســـية مع شـــّح في الســـيولة وفي 
احتياطات النقد األجنبي وانهيار في 

قيمة العملة الوطنية.
وتعيـــش البالد منذ ســـبتمبر الماضي 
حالة “خطيرة” من االنقسام السياسي 
بين العســـكر والمدنيين، وسط تبادل 

لالتهامات بين مؤيدي الطرفين.

تواصل االحتجاجات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بحكومة عسكرية

أزمة الحكم تهدد بإغراق السودان في فوضى دموية

أنصار الحكم المدني يتهمون العسكر بتدبير اعتصام الخرطوم دعما وتمويال
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السيسي: نتمّسك 
بوحدة سوريا

أثينا ـ وكاالت

ستراسبورغ ـ وكاالت

أكد المتحدث باســـم االتحاد األوروبي، 
لويـــس ميغيـــل بوينـــو، أمـــس الثالثاء، 
أن تصرفات أنقرة في شـــرق المتوسط 

خطيرة، وغير مقبولة.
كمـــا أكد أن آليـــات الضغط على الطرف 
هنـــاك  أن  مضيفـــًا  موجـــودة،  التركـــي 
عقوبات على شـــخصيات تركية بسبب 
التطـــورات فـــي المنطقـــة، إال أنه شـــدد 
فـــي الوقـــت عينه علـــى أهميـــة الحوار 
بيـــن اليونان وتركيا، الفتـــا إلى أن أهم 
خفـــض  والنقـــاش  التفـــاوض  شـــروط 

التصعيد في المنطقة.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالملـــف القبرص، 

رفضـــه  االتحـــاد  أن  فأكـــد 
بحـــل  أنقـــرة  مبـــادرة 

وأوضـــح  الدولتيـــن. 
الوحيـــد  الحـــل  أن 
بالنســـبة  لقبـــرص 

هو  األوروبي  لالتحاد 

الفيدرالية.
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع الالجئين من 
أفغانســـتان، قـــال “نعمـــل مـــع شـــركائنا 
الدولييـــن إلنشـــاء منصـــة تعـــزز عملية 

إعادة التوطين.
كمـــا أشـــار إلـــى أن األوروبييـــن قدمـــوا 
حزمـــة مـــن المســـاعدات تقـــدر بمليـــار 
يـــورو لدول الجوار؛ من أجل مســـاعدة 

النازحين األفغان.
األوروبيـــة  العالقـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
مـــن  بالعديـــد  مـــرت  كانـــت  التركيـــة 
مـــدى  علـــى  والمطبـــات  الصدامـــات 
يتعلـــق  فيمـــا  الماضيـــة،  الســـنوات 
بعدة ملفات منها ملف الالجئين، 
وحقـــوق اإلنســـان، فضال عن 
التنقيـــب عـــن الغاز شـــرق 
رفـــع  مـــا  المتوســـط، 
التوتر مع اليونان إلى 

أقصى درجاته.

االتحاد األوروبي: تصرفات تركيا شرق المتوسط خطيرة



AMAN VILLAS
2

www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting

بسعر

�������
���

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

�

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

١٣د.ب

القيد: 138638    -     التاريخ: 2021/07/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021 
بشأن  تغيير اسم مجموعة لشركة واحة البسيتين للتغليف والتعبئة شركة تضامن بحرينية 

السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن    
أصحاب شركة واحة البسيتين للتغليف والتعبئة شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب 

القيد رقم 138638 ، طالبين تغيير اسم المجموعة للشركة.
 من : واحة البسيتين للفواكه والخضار شركة تضامن بحرينية 

 WAHAT ALBUSAITEEN FOR FRUITS AND VEGETABLES
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

إلى : واحة البسيتين للتغليف والتعبئة شركة تضامن بحرينية 
 WAHAT ALBUSAITEEN PACKAGING ACTIVITIES

 BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 التاريخ : 2021/10/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
)CR2021 -148975 (  إعالن رقم
 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري 

تقدم إلينا السيد/  فاطمة علي محمد حسن ضيف بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد/السيدة  زينب علي محمد حسن ضيف        

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

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

 رقم القيد: 01-125413
االسم التجاري: صالون الروزا للتجميل

 التاريخ : 2021/10/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
)CR2021 -151363 (  إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري 

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد/ السيدة  زينب جعفر عبدهللا علي عيسى بوطريف 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة  فاطمة عبدالهادي حسن 

عبدهللا أوال        
  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

 رقم القيد: 01- 127638
االسم التجاري: شوكو ريفر كافيه

القيد : 119385
التاريخ: 2021/10/16 

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

 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  فودكس  مطعم  شركة  في  الشركاء  السادة 
والخامس  والثاني  األول  الفرع  القانوني  الشكل  تحويل  طالبين   119385
 ، دينار  ألف    1000 وقدره  برأسمال  تضامن   إلى شركة  المذكورة  للشركة 

بين كل من:
 1.   فاطمة محمود علي محمد عيد    

2 .  محي الدين محمد حاجي 
SAJID PULIYAMKOT .3

التاريخ: 2021/10/17
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2021 -150266 إعالن رقم  

 تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    أبرار رضي عبدالوهاب حسن علي الماكنه 

االسم التجاري الحالي:  البيت االنجليزي للتعليم والتدريب 
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز انجلش هاوس

قيد رقم : 1-133580

التاريخ: 17/10/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2021 -150901 إعالن رقم

 تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه الشيخ جابر عبدالعزيز محمد ال خليفه بطلب اسم 
تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:   الشيخ جابر عبدالعزيز محمد ال خليفه 

االسم التجاري الحالي:مطعم هري بور 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم سنيار البخاري

قيد رقم : 21-11236

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة اس ار اس ٔاوفشور ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها 
السيد / THOMAS GEORGE باعتباره المصفي القانوني لشركة اس 
ار اس ٔاوفشور ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدوده بموجب القيد 
إنتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية  رقم 123498-1 طالبا إشهار 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ 17/10/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة    -   إدارة التسجيل

 CR2021 -150908 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جعفر ابراهيم احمد يوسف

االسم التجاري الحالي : ٔاسرار اإلبداع للديكور
االســـــم التجـــاري الجديد : ٔاسرار اإلبداع للتجارة العامة

قيد رقم: 7-74992

التاريخ :2021/10/19
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة    -   إدارة السجــــل التجــاري

 CR2021 -133282 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جميل محمد عيسى سلمان

االسم التجاري الحالي : جي ام اي للتجارة العامة و التخليص الجمركي
االســـــم التجـــاري الجديد : جي إم آي لأللومنيوم والفبركة

قيد رقم: 2-128713

 التاريخ : 2021/10/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة      -     إدارة التسجيل

)CR2021 -151706 (  إعالن رقم
 تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنه أدناه: نفيسه السيد نعمه خليل أحمد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد/ محمد يوسف عيسى علي محسن        

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

  رقم القيد: 1-138761
االسم التجاري: أدفانس بوينت للتعليم   

 رقم القيد: 2-138761
االسم التجاري: سندس للتجارة العامة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أمجاد للتجهيزات الطبية ذ.م.م    
سجل تجاري رقم  1-110065

بناء على قرار الشركاء في شركة أمجاد للتجهيزات الطبية ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد 
رقم 110065-1  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ طالل أبوغزاله وشركاه الدولية 

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

 
عنوان المصفي:39448689-  973+ 

bahrain.reg@tagorg.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية
  مطعم لوليا سكاي شركة تضامن بحرينية

 سجل تجاري رقم 135412

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم  إليها السيد/السيدة  
فاطمة محمود علي محمد عيد  نيابة عن السادة شركة )مطعم لوليا سكاي شركة تضامن 
بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم 135412، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 

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

lifelong.dc.f@gmail.com      -      )+973(39960906

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
فيوري ورلد بروجكتس ذ.م.م وتحويل قيدها إلى مٔوسسة فردية

 / السيدة  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف نيابة عن السادة شركة )فيوري ورلد بروجكتس 
ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )102985(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
وتعيين السيدة ) فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف( مصفيا للشركة. وتحويل قيدها 

إلى مٔوسسة فردية بٕاسم فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي: السيدة فاطمه عبدهللا جعفر محمد علي ال ضيف
fgroup.bh@gmail.com   -     +973 33194444 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه تقدم إليها شركة 
131378 بطلب  الغذأيية ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم  المواد  لتغليف  دينيز 

تغيير االسم التجاري
من: شركة دينيز لتغليف المواد الغذأيية ذ.م.م

DENIZ PACKAGING OF FOOD COMPANY W.L.L
لتصبح: مصنع دينيز لتعبٔية المواد الغذأيية ذ.م.م

DENIZ FOOD PACKING FACTORY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

ٔاقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 139944( إعالن رقم
معاملة مشتركة

ٔاي  لديه  كل من  فعلى   ، معاملة مشتركة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: عباس احمد عبدالحسين محمد

االسم التجاري الحالي:عالم عالية للعصأير 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم على هواك

قيد رقم : 83546-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع فروع من محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بنت  آمنة  الشيخة  للسيدة  والمملوكة  لالعالنات  سفن  مارك  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
عبدهللا بن محمد بن علي آل خليفة والمسجلة بموجب القيد رقم 44020 بطلب بيع-فرع 
6--7 15-11-10 والمسمى: بيك هوم لمنتوجات المخابز من المٔوسسة الفردية المذكور 
وتحويلها إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك 
بتنازل مالك المٔوسسة الفردية عن كافة ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا

للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
الشيخة آمنة بنت عبدهللا بن محمد بن علي آل خليفة) بنسبة 10% (

عبدالحسين علي محمد متروك الدرازي ) بنسبة 10% (
NASLAL KOLLANDY ) بنسبة 9% (

AFSAL KALAPPURAYIL ) بنسبة 71%(
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Vacancies Available
Strong Force-MGC W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact
17722333  or  jessica@alghanah.com 

ALAWI GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33923345  or  ABWFWADALRDAY@GMAIL.COM 

ONE DINAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

Anamta Beauty Salon  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39111510  or  CRAZY.FOOFA88@GMAIL.COM 

AL GHADAM GATE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33303930  or  PACMAN169@GMAIL.COM 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

SMARTX ADVERTISING AND PROMOTION  
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

33225560  or  ALSHAIKH103@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KHALIFA ABDULLA KHALIFA ALMUQAHWI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17324208  or  KHALIFAABDULLAKHALIFA125@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 

KHALIFA ABDULLA KHALIFA ALMUQAHWI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17324208  or  KHALIFAABDULLAKHALIFA125@GMAIL.COM 

KENTUCKY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

MAGUIRES IRISH RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

17700931  or  Employment@hasanmansouri.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
33660133  or  shakeel@bassmanbh.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 

Jaser Construction  
has a vacancy for the occupation of

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

ERA CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

ASHEERA CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17257644  or  asheeratrading@gmail.com 

OLD SKY CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39097447  or  APPLEOFICEMHQ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ABU MUNEEB MACHINERY INSTALLATION CO Bahraini partnership compan  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33414013  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

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

  PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

33086311  or  CEO@BORJITOWERCRANES.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 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

Flamingo Media  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36811441  or  abbas.alsammak@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 

Narees Contracting & Cleaning Est  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36814568  or  ncpc.bh@gmail.com 

KHALID TRANSPORT EST.  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17785830  or  AMMARIAWATER@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 

Covenant Builders Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17554832  or  SHINUTHOMASM@GMAIL.COM 

GREEN WORLD WELDING AND ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33050705  or  gwwa20@gmail.com 

AL HABEEB BUILDING & ELECTRICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
33600501  or  SHABIBMW@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

JASMI’S  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.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 

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

  RESERVATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17552522  or  ALMADAENFURNISHING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Design Creative  W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

DAR ISRA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36576181  or  riyasn1@gmail.com 

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

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

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE  
has a vacancy for the occupation of
  EMPLOYEE(INFORMATION DESK) 

 suitably qualified applicants can contact
16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34348384  or  VGTBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL ASMAR BUILDING CONTRCTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39474909  or  ALASMARBUILSINGCONTRCTING@GMAIL.COM 

HAY AL JAMIE RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39663217  or  MAHDISHUGHAL@GMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39611353  or  LOAY.C.S.353@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

EBDAA CORNER FOR DECORATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39757271  or  WAHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

MOHAMED SALAH SAAD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35072427  or  SALABH44@GMAIL.COM 

YOUSIF GHULOOM RIDHA MAHMOOD SHANBEH  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345634  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALSHAKAR TAILORING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17292822  or  SHAKER@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

BAHRAIN INTERNATIONAL TRAVEL  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
17223315  or  bit01@bahraintravel.com.bh 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

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

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17401212  or  cv@salamgas.com 

GHAZI ABDULLA HASAN ALHULAIBI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39887082  or  ghazialhulaibi@yahoo.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
39993375  or  namalco@batelco.com.bh 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

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

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
17672655  or  manditrading56@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

SEVENTIES KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34444609  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  jessica@alghanah.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 

ABU SUBH WELDING SMITERY AND FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39666322  or  THEFISHGARDEN@BATELCO.COM.BH 

TYLOS PUBLISHING & PRESS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17405333  or  tylosprinting@gmail.com 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  
has a vacancy for the occupation of

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

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  
has a vacancy for the occupation of

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

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALSALAM FURNITURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

FIROS PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34330330  or  AMOOL.ALSHUWAIKH@GMAIL.COM 

ALATHEER AUTO ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36002060  or  ELIYAHHOUSE@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
39454532  or  abdulrodakadhom8822@hotmail.com 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

AL HARMAIN CAFTERYA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

17732276  or  redahmattar@gmail.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

EMSAAED COLDSTORES & BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17413623  or  ABDULNABIQAMBAR@GMAIL.COM 

ALLAM ALUMINIUM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17786149  or  AQCCBH@GMAIL.COM 

SAYED HADI ABBAS JAAFAR SHARAF  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39677735  or  OREINTELFF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Zoom Restaurant s. p. c  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Al Adil Super Market Co Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

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

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

ALLAM ALUMINIUM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17786149  or  AQCCBH@GMAIL.COM 

MARBIA CAFE.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39417774  or  A.ALMARSA@GMAIL.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17541120  or  tourismserv@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  TECHNICIAN(ELECTRONIC SIGNALS SYS.) 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

ALMALKI ELECTRICAL CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39630418  or  a_almalki@live.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

SHAMA MANAGEMENT CONSULTANCY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17300186  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

OUFIN FOR CARGO AND HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66675950  or  AABOOD33955@GMAIL.COM 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

EGCT TO SELL CLOTHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

ALMANDI PALACE RESTAURANT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

60 DEGREES CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39925002  or  UMKHALID80@HOTMAIL.COM 

TITUS CONSTRUCTION AND TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39411822  or  nooraaljalahma@hotmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  HEAD OF OPERATION AND MAINTENANCE 
 suitably qualified applicants can contact

17212334  or  MS@AXIS-INSPECTION.COM 

ALRESALAH DIESEL ENGINES REPAIRS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17401478  or  MIRZA.ALKHOOR@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

NASEER & BASHIR FOR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
38092834  or  khannaseer860@yahoo.com 

TENDER CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36182987  or  TENDERCONSTRUCTION148@GMAIL.COM 

Rotana laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39454825  or  ALOWFI333@GMAIL.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

34650777  or  SUDHEER.AMEEN@GMAIL.COM 

ROSA BELLA STYLE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17245257  or  BLACKSEA@BATELCO.COM.BH 

Fayyad Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

ALKULAIB CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

Eastern jalabiat  
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

33171530  or  m.almuraisi6@gmail.com 

JASIM MIAH AIR COOLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

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

Al ameed for car rent and sales  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

NOR ALTABAANA COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39457163  or  HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

CROWN FOOD CITY  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39428528  or  RILWAN25@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

La ROSA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17111999  or  larosahotel1977@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 

RIO INTERNATIONAL MARKETING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

77777070  or  gosi@DRM.BH 

ORBIOL GENERAL TRADING AND INDUSTRIAL SAFETY SOLUTIONS CO.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

33785961  or BAIJUGEORGE@AISSOL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

AL-JAZF FOR SALE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39232232  or  MOHDRASHED.A1@GMAIL.COM 

SUPER MARKET AL WAZZAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17682035  or  ZIZO_30_ZIZO@HOTMAIL.COM 

PET ARABIA CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

32252228  or  ABDULRAHMANSALAH@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

PINK BLOSSOMS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39461267  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALHUDA SANDWICHES AND JUICE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39841310  or  ZUHAIR-MAJEED@HOTMAIL.COM 

AWTAD COLDSTOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

Monsoon restaurant W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.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 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39803797 

ALBANOOSH COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39660585  or  info@albanoosh.co

MAID CLEAN W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

13300023  or  human.resources@binrajab.co 

PINK SADAF CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

SMS TECHNICAL SERVICES GULF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact
17551364  or  BAHRAIN@SMS-MEER.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39655907  or  FOUAD.AWWAD@GMAIL.COM 

LEATHAT AL SIFRAH AL BAGDADEAH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39286292  or  LEATHATSIFRAH@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

Davies & mills co. .wl.l  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

Horse and Hound Feed & Supply W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact
17001761  or  fouadrayes@hotmail.com 

ABU HAMZA SECOND HAND EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

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

Awal Dental Specialist Center W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

17400050  or  Awaldental@gmail.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

COLOMBIA GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33608787  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

TRIPLE STAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34070186  or  Shoaib5722@hotmail.com
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11 Vacancies Available
FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contact
17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

AL MANAR BAKERIES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

MOHAMMED ZAKARIA AND SONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252889  or  mkhalid5598@gmail.com 

Autopower Garage  
has a vacancy for the occupation of

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

SUPER GLOBAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33506525  or  samialmajedbh@gmail.com 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17687171  or  xdavid.914@gmail.com 

Noor alzahra Visitor Assistance Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17311101  or  NOORALZAHRABH313@GMAIL.COM 

SALEH ALZARI STORE COMPANY  PARTNERSHIP  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17226155  or  MOHAMED_ALZARI@HOTMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17740120  or  hawarauto@gmail.com 

Rozite For Marble  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77011171  or  alkhham@gmail.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

Wqas Cargo  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

Rock Weed International Decor Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17001599  or  JR@ROCKWEEDINTL.COM 

ZENON GENERAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

BURJ JAMILA BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34008588  or  JAMILAAA3@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

MODERNA PROPERTIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39479293  or  YAQOOBAHMADI@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL-DERAZI BOAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17732771  or  kazam3993@gmail.com 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

LOTUS HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Flexi  Multiple Express Services co - Bahraini partnership compa  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

38161569  or  ASHIALLU@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 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
33004292  or  alsalahgroup@hotmail.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 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17582424  or  ARN@JASHANMALS.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 

HORTI LANDSCAPE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  hassan@emaar.bh 

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 

NABA GENTS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

33322940  or  HUSSAINKHADEM223@GMAIL.COM 

ZAFAR EDUCATIONAL SUPPORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
35461325  or  AHMADZF66@hotmail.com 

I world connect  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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 

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

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

Bait alareen cold store  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39681830  or  ALAREENSPICES@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ATTIC RESTAURANTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contact

17742080  or  MOHAMEDA@THEMEATCO.COM 

SHARP EYE SECURE SOLUTIONS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17840334  or  SHARPEYERSOLUTION7@GMAIL.COM 

Gallant wood work Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

36223342  or  SAIFEEGLASS56@GMAIL.COM 

Al Sadara Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39576292  or  VSC.BAH@GMAIL.COM 

ARABIAN GULF BIO-REMEDIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17828499  or  H.ALAMMARI@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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 

REYADH AHMED MOHSEN AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17644899  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

AL QASSMA REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39402131  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

J.J.T AUTO SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33355535  or  LBCORPORATE4@GMAIL.COM 

Verity Traders Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35032760  or  SATHEESHSKM@HOTMAIL.COM 

ABU SALAH GATE SHAWARMA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

DAR ALRAYYAN ELECTRICAL INSTALLATION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33154696  or  DARALRAYYAN.BH@GMAIL.COM 

HAMAMA GARAGE CARS  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

33055545  or  HAMAMA112@ICLOUD.COM 

JASIM MIAH REPAIR OF ELECTRONIC, ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L   
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

ALENTISAR GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39457686  or  ABDULHUSSAIN2018@HOTMAIL.COM 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM 

AL-DERAZI BOAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17732771  or  kazam3993@gmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
17722333  or  info@alghanah.com 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Al adil super market co wll  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

FLUID TECH TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

ALMYTAWEH FRESH FISH  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669442  or  ZAHRAHASAN620@GMAIL.COM 

PROPER ZONE SERVICE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34355798  or  PROPERZONEBH2020@GMAIL.COM 

Honesty Trading S P C  CO  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

DELMON FURNITURE FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17700999  or  LMRA@ajmkooheji.com 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

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 

ABDULLA RASHED ISA ALHAMAD ( OHOOD - 7608 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39650596  or  rashid_8_@hotmail.com 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

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 

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

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

Highway Trends General Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

NASIR MAHMOOD ANIMAL FEED CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35439843  or  ABIDZAMAN843@GMAIL.COM 

FE26 FOR EMPTY BOTTLES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39649749  or  ABDULLA.BUDAHOOM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33475426  or  DA80LA128@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17795104  or  info@mancobh.com 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

MAHMOOD QADEER JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36699467  or  MINAHILMEHMOODALII@GMAIL.COM 

ALSAMMAK DELIVERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39602040  or  SALWE1970@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

33031270  or  greenservicesbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36650780  or  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM 

INFINITE AUTO SHINE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36656416  or  ALI.NABEEL02@HOTMAIL.COM 

POWER AIR CARGO CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

PEARL SHINE AUTO REPAIR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33379916  or  NAGINA.GHULAM@GMAIL.COM 

BILAL FOR SALE SECOND-HAND GOODS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33134053  or  BILALCS11@GMAIL.COM 

Ideal aluminium  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39412355  or  CAMSDOC@GMAIL.COM 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.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 

GREAT CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ASSURE CONSULTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(CREDIT) 
 suitably qualified applicants can contact
17531883  or  assureconsult@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

PROWIRE ONLINE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

35451023  or  SIKANDERGADIT@OUTLOOK.COM 

NICE STAR RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39602040  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM 

RPL TECHNOLOGY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

KANOO TRAVEL AGENCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL TICKETS SALES SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17220220  or  KANOOMGT@BATELCO.COM 

MAPPO FOR PHONE ACCESSORIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17722759  or  APPEARANCEGROUP@GMAIL.COM 

Blue Sea International Company WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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 

ALHAMRA BUILDING MATERIALS CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17255955  or  ALHAMRABH@GMAIL.COM 

Nabeea AL Salam HAIRDRESSING SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33422320  or  buabo0od89@gmail.com 

Al dafna Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33785400  or  BDOCBH@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 

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 

AL NEAIM FRISH MEAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17253737  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

Design Creative  W L L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.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 

Isfahani restaurant persian food  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

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

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASEER AHMED JEWELRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

34080301  or  NASEERAHMED282800@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SILVER WAVE ELECTRONICS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
36661669  or  ACA175599@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALFOTAIM SONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17588188  or  mahdi.alsamahiji@alfuttaim.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.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 

Fayyad Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Team Anwar Clearance and Documentation  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

ABU MAMDOOH FOODSTUFF  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17555162  or  YOUSIF_SAAR_2011@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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
38412277  or  AYMAN@KEYLINKBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

JASMI’S  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALWARDI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

JASMI’S  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.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 

ALANABI CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39470107  or  AHMEDJBUQAIS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

FIBER OASIS FOR FIBER GLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
36500089  or  aljabriya2016@gmail.com 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34407309  or  ISMAILG444@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact
17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

MOUSTAFA RAMADAN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34410338  or  MOSTAFA109085@GMAIL.COM 

MOUSTAFA RAMADAN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

34410338  or  MOSTAFA109085@GMAIL.COM 
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ســيكون فريــق المحــرق اليــوم )األربعــاء( علــى موعــد مهــم ومرتقــب حينمــا 
يســتضيف نظيره الكويت الكويتي لحســاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي 2021 )منطقي الغرب(، وذلك في تمام الساعة 7 مساًء على 
استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمحرق والمباراة منقولة على قنوات 

.bein sportالكأس و

90 دقيقة وربما أكثر من ذلك، ستكون 
منتظـــرة مـــن ِقبـــل جماهيـــر المحـــرق 
خصوًصـــا والبحرين عموًمـــا، من أجل 
“الذيـــب” يحقـــق االنتصـــار وال  رؤيـــة 
ســـواه وقطـــع تذكـــرة العبـــور للمبـــاراة 

النهائية التي يأملها الجميع. 
إعـــادة  المحـــرق  فيهـــا  ينشـــد  مبـــاراة 

الذكريـــات الجميلة كالتـــي حدثت في 
العـــام 2008 حينمـــا فـــاز باللقـــب ألول 
مـــرة في تاريخه على حســـاب الصفاء 
اللبنانـــي بعدما خســـر ذلك فـــي نهائي 

العام 2006 أمام الفيصلي األردني. 
المحـــرق الـــذي يتولـــى قيـــادة تدريبه 
الوطنـــي عيســـى الســـعدون بلـــغ هـــذه 

العهـــد  علـــى  تفوقـــه  بعـــد  المرحلـــة 
اللبنانـــي، فيمـــا تفـــوق الكويـــت علـــى 
الســـلط األردنـــي، ولقـــاء اليـــوم يتوقع 

لـــه الكثيـــر مـــن القـــوة والنديـــة، كـــون 
الفريقين سنحت لهما الفرصة الكافية 
إلعداد وتجهيز أنفسهما لهذه الموقعة 

المهمـــة، مع أفضلية للكويت الذي أقام 
معســـكًرا في دولـــة اإلمـــارات وخاض 
عددا من المباريات التجريبية بخالف 

المحرق الـــذي انحصرت اســـتعداداته 
وإقامـــة  المحليـــة  التدريبـــات  علـــى 

معسكر داخلي قبل أيام قليلة. 
وبحســـب تاريخ البطولة، فإن الكويت 
الكويتي قـــد بلغ المبـــاراة النهائية في 
4 مناســـبات وحقق اللقب ثالث مرات 
وآخرهـــا فـــي العـــام 2013، وتعد هذه 
المواجهـــة هـــي األولـــى بيـــن الفريـــق 

الكويتي والمحرق. 
كونـــه  اليـــوم  األفضليـــة  لـــه  المحـــرق 
يلعب في ملعبـــه وبين جمهوره، وهما 
ســـالحان فعـــاالن ويجب اســـتغاللهما 
بالشكل الصحيح في مواجهة الخصم 

والتغلب عليه.

المحـــــرق ينشد الفـــوز وبلـــوغ المبـــاراة النهائيــة

فريق المحرق لكرة القدم

علي مجيد

Sports@albiladpress.com
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افتتاح مقر حملة “نبض الرياضي” بمجمع األفنيوز الخميس
تنظيم حزمة من الفعاليات الرياضية والصحية للتوعية بالممارسات الصحيحة

يستضيف الكويت اليوم بنصف نهائي غرب آسيا 2021

تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب، سيفتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
عبدالرحمن عســكر صباح يوم غٍد الخميس فعاليات مؤتمر طب القلب الرياضي، عبر 
تدشــينه مقــر حملــة “نبــض الرياضــي” بمجمــع األفنيــوز، وذلــك بحضور النائــب محمد 

خليفة بو حمود وممثلين عن المجلس األعلى للشباب والرياضة ووزارة الصحة.

 أعلـــن الدكتـــور عادل خليفة رئيس قســـم 
كهربـــاء القلب بمركز محمـــد بن خليفة آل 
خليفـــة التخصصـــي للقلب رئيـــس اللجنة 
المنظمـــة لمؤتمـــر طـــب القلـــب الرياضـــي 
باألســـس  للتوعيـــة  الوطنيـــة  والحملـــة 
والحفـــاظ  الرياضـــة  لممارســـة  الســـليمة 
علـــى صحـــة القلب “نبـــض الرياضـــي” عن 
مقر الحملة ســـيقدم عدًدا من اإلرشـــادات 
الصحيـــة لمرتاديـــه، كتوزيـــع المطبوعات، 
وعرض أفـــالم توعوية قصيرة، فضاًل عن 
توفيـــر وحـــدة طبيـــة لتقديـــم فحوصـــات 

مجانية للزوار.
 وأضـــاف أن افتتـــاح مقـــر الحملـــة يأتـــي 
التـــي  الفعاليـــات  باقـــة  بانطـــالق  إيذاًنـــا 
للحملـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  اعتمدتهـــا 
للمواطنيـــن والمقيميـــن بالمملكـــة، ومنهـــا 
تنظيم ماراثون رياضي، ومهرجان الطعام 
الصحـــي، وماراثـــون الدراجـــات الهوائية، 
فضـــاًل عن فقرات رياضية متنوعة ســـيتم 
اإلعـــالن عنهـــا تباًعـــا فـــي وســـائل اإلعالم 

المختلفة والحسابات الرسمية للحملة.
تنظيـــم  الحملـــة  برنامـــج  سيشـــهد  كمـــا   

رياضيـــة  وفقـــرات  صحيـــة  محاضـــرات 
بعـــدد مـــن مـــدارس المملكة فـــي مختلف 
الطلبـــة  تثقيـــف  بهـــدف  المحافظـــات، 
لممارســـة  الســـليمة  باألســـس  والطالبـــات 
الســـليمة،  الصحيـــة  والتغذيـــة  الرياضـــة، 

للحفاظ على صحة القلب.

 وفـــي هذا الســـياق، ثّمن د. عـــادل خليفة 
جهـــود جميع الجهـــات المتعاونـــة لتنظيم 
هذا الحدث الرياضي الهام، وفي مقدمتها 
وزارة الصحـــة “الجهـــة المنظمـــة للمؤتمـــر 
والحملـــة” بالتعـــاون مـــع مركـــز محمـــد بن 
للقلـــب،  التخصصـــي  خليفـــة  آل  خليفـــة 
واألمانـــة العامة للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، مؤكًدا أن تلك الجهود تســـاهم 
في تحقيـــق النتائج واألهـــداف المرجوة، 
الصحيحـــة  باألســـس  التوعيـــة  وهـــي 
لممارســـة الرياضـــة، وصواًل إلـــى الحد من 

الوفيات أثناء ممارسة الرياضة.
 وقال خليفة إن المرحلة الســـابقة شهدت 
اإلعالميـــة  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  تقديـــم 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  فـــي  والظهـــور 
واإلذاعية من قبل نخبة من االستشاريين 
واألطباء المتخصصين في أمراض القلب، 

وتقديمهم معلومات وإرشـــادات 
للمواطنيـــن  وعلميـــة  طبيـــة 

عـــن  فضـــاًل  والمقيميـــن، 
الحملـــة  محتـــوى  نشـــر 
التواصـــل  حســـابات  فـــي 

االجتماعي الرسمية.
وأعـــرب خليفـــة عـــن تطلعـــه 
الحملـــة،  فعاليـــات  لنجـــاح 
تقديـــم  فـــي  وإســـهامها 
والتوعيـــة  اإلرشـــادات 

الالزمـــة للجمهـــور، وصـــواًل إلـــى 
مؤتمـــر طب القلـــب الرياضي، الذي 

سيشهد مشاركة واسعة من المتخصصين 
في هذا المجال من داخل وخارج المملكة، 
بهدف التعارف على أحدث ما تم التوصل 
إليه من معلومات وإحصائيات في مجال 
طب القلب الرياضي، والخروج بتوصيات 

تسهم في دعم الجهود الوطنية 
للحد من الوفيات أثناء ممارسة 

الرياضة.

اللجنة اإلعالمية

عبدالرحمن عسكر

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
نظمـــت الجامعـــة األميركية بالبحرين النســـخة الثالثة من 
السباق السنوي “President’s Run”، الذي أقيم هذا العام 
تحت شـــعار #OneTeamOneRun، حيث شـــهد مشاركة 

أكثر من 200 عداء.
وشـــهدت الفعالية حضور الرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر، ورئيس االتحـــاد البحريني 
للمـــدارس والجامعات الشـــيخ صقر بن ســـلمان آل خليفة 
ورئيس االتحاد البحريني للترايثلون عبدهللا عبدالرحيم.

ولدى وصول ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للحرم 
الجامعـــي كان فـــي اســـتقباله الرئيس المؤســـس للجامعة 
األميركية بالبحرين، ســـوزان ساكستون وعدد من أعضاء 

الهيئتين اإلدارية والتعليمية بالجامعة.
واستمع سموه إلى كلمات ترحيبية ألقتها رئيسة الجامعة 
األميركيـــة بالبحرين ورئيس اتحاد المدارس والجامعات، 
إذ ســـلطا الضوء علـــى روح الجامعة المتمثلـــة في “العقل 
الســـليم والجســـم الســـليم”، وتأكيـــد أن مجتمـــع الجامعة 
األميركيـــة بالبحريـــن، يســـتلهم مـــن الرحلة الفريـــدة لكل 
طالـــب، مؤكديـــن أن هذا الحـــدث الرياضي الســـنوي يعزز 
لتحقيـــق  الالزمـــة  الثقـــة والتفكيـــر اإليجابـــي والمرونـــة 

النجاح مدى الحياة.
بعد ذلك، قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجولة 
فـــي المركـــز الرياضي التابـــع للجامعة، حيث أبدى ســـموه 
إعجابـــه بالمركـــز وبالتجهيـــزات الحديثة التي تســـهم في 
صقل المواهب الرياضية، وتمنحهم الجاهزية للمشاركات 

المختلفة.
األميركيـــة  الجامعـــة  بتنظيـــم  “ســـعداء  ســـموه  وقـــال 
بالبحرين هذه الفعالية الرياضية الســـنوية، والذي يعكس 

مـــدى حـــرص الجامعـــة فـــي تأكيـــد أهميـــة الرياضـــة فـــي 
حيـــاة األفـــراد ال ســـيما الطـــالب والطالبـــات، خصوًصا أن 
الرياضة تلعب دورا مهما في تحسين التحصيل الدراسي 
والحفـــاظ علـــى المســـتوى الذهنـــي، وتبعـــد الضغوطـــات 
وتســـاعد على اكتســـاب مهارات القيادة والتنافس وتمنح 
الجســـم الســـليم”، مضيفـــا ســـموه أن الرياضة نمـــط حياة 

ومفتاح الصحة والسعادة والتفاؤل في حياة األفراد.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفـــة أن إقامة 
فـــي  الجامعـــة  اهتمـــام  تؤكـــد  الرياضيـــة  الفعاليـــة  هـــذه 
المشـــاركة الفاعلـــة فـــي دعـــم الرياضـــة وتعزيزهـــا ضمـــن 
مناهج الجامعة، على الشـــكل الذي يخـــدم تطوير رياضة 
الجامعات بالصورة التـــي تحقق األهداف والتطلعات في 
ظهور المواهب الرياضية التي تســـهم في خدمة مختلف 

األلعاب الرياضية.

وتابـــع ســـموه “إن الرياضـــة الجامعيـــة دعامـــة أساســـية 
للرقي بمســـتوى الرياضة الوطنية، وتشـــكل واحة خصبة 
للمواهـــب الرياضيـــة، التي يمكن اســـتثمارها فـــي األندية 
والمنتخبـــات فـــي األلعـــاب المختلفة. وإننا نســـعى لرســـم 
الخطـــط والبرامـــج الداعمـــة لتطويـــر هـــذه الرياضـــة، بما 
يحقـــق األهـــداف المنشـــودة”، معربـــا ســـموه عـــن تقديره 
للجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة األميركية في تقديم 

البرامج التعليمية المتميزة.
بعدهـــا، توجه ســـموه إلـــى خط انطالقـــة الفعاليـــة، حيث 
أطلق ســـموه شـــارة البداية إيذانا ببدء الســـباق، الذي يعد 

الحدث األكبر في هذا العام مقارنة باألعوام الماضية.
وفي ختام الفعالية، تســـلم ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة هدية تذكارية من الهيئة اإلدارية بالجامعة.
مـــن جهتها، قالت رئيســـة الجامعـــة األميركيـــة بالبحرين: 
“إن رعاية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة للســـباق، 
مصـــدر وفخر لنـــا جميعا، وأن حضور ســـموه يعـــد بمثابة 
دعم موجه للشـــباب”، مؤكدة أن الجزء المفضل لديها هو 
تواجد الطالب ورؤية الحرم الجامعي يعود للحياة بأمان 
بروح الطالب الديناميكية، وأن هذا السباق هو واحد من 
العديـــد مـــن الفعاليـــات المجتمعيـــة التي تهـــدف الجامعة 
إلـــى اســـتضافتها كل عام في الخريف، بعـــد بداية الفصل 

الدراسي.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: الرياضة الجامعية دعامة أساس لرقي مستوى الرياضة الوطنية
”AUBH President’s Run“ سموه يرعى النسخة الثالثة للسباق السنوي

الــدراســي التحصيل  مستوى  مــن  تــرفــع  الــريــاضــي  الــنــشــاط  مــمــارســة  ســمــوه: 

ــادة والـــتـــفـــاؤل ــعـ ــسـ ــة والـ ــح ــص ــط حـــيـــاة ومـــفـــتـــاح ال ــم ــة ن ــاضـ ــريـ ــوه: الـ ــمـ سـ

ــاب ــشــب ــل ــر ودعـــــــم ل ــخـ ــدر فـ ــصــ ــ ــد م ــمـ ــد بــــن حـ ــ ــال ــ ســـاكـــســـتـــون: رعــــايــــة خ
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البحرين تسعى لفوزها األول في بطولة كأس ديفيز
أقيمـــت يـــوم أمـــس 3 مباريـــات ضمـــن 
منافســـات المجموعة اآلســـيوية الرابعة 
لبطولـــة كأس ديفيـــز للتنـــس، التي تقام 
فـــي ضيافـــة االتحـــاد البحرينـــي للتنس 

حتى 26 أكتوبر الجاري.
للبطولـــة،  األولـــى  المجموعـــة  وفـــي   
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  واصلـــت 
صدارتهـــا للمجموعـــة بعـــد فوزهـــا علـــى 
غـــوام بنتيجـــة 3/0، وهـــو الفـــوز الثانـــي 
للســـعودية بالبطولـــة بعـــد فوزهـــا علـــى 

البحرين في مباراتها األولى.
وتمّكـــن الالعب عمار الحقباني من الفوز 
علـــى العب غـــوام كامـــدن كماتشـــو في 
المبـــاراة األولـــى 6/1 و6/1، وفـــي مباراة 
الفـــردي الثانيـــة، حســـم شـــقيقه ســـعود 
الســـعودية  لصالـــح  المبـــاراة  الحقبانـــي 
بفوزه على الالعب ماسون كالدويل 6/2 
و6/3، وعـــّزز فريـــق الزوجـــي الســـعودي 
عمـــار الحقبانـــي وفيصـــل الربـــدي الفوز 

غـــوام  زوجـــي  علـــى  بتغلبـــه  الســـعودي 
ديريـــك أوكهامـــا وكامـــدن كماتشـــو 6/3 
و6/2. وفـــي المجموعـــة الثانيـــة، حققت 
العـــراق فوزهـــا األول فـــي البطولـــة على 
حساب سلطنة عمان بنتيجة 3/0، حيث 
تغلب العراقي عادل مصطفى الســـعيدي 
 6/2 الســـليماني  العمانـــي عيســـى  علـــى 
و6/3، وفـــاز محمـــد أبـــو زيـــد علـــى علي 
الزوجـــي  وفـــي  و6/0،   6/0 البوســـعيد 
الزوجـــي  بفـــوز  العـــراق تفوقهـــا  أكـــدت 
العراقـــي محمـــد الشـــمري وعبدهللا علي 
حاتـــم علـــى الزوجـــي العمانـــي عيســـى 

السليماني ومروان الخنجري 6/2 و6/0.
وكانـــت العـــراق خســـرت مباراتها األولى 
أمام منتخب تركمانســـتان بنتيجة 3/0، 
فيمـــا فـــازت عمان فـــي مباراتهـــا األولى 

على منغوليا 2/1.
وفـــي المجموعة الثالثة، حققت كمبوديا 
بتغلبهـــا  المجموعـــة  فـــي  األول  فوزهـــا 
على غيرقيزســـتان بنتيجة 2/1، وتمكن 
العـــب كمبوديا كيني بون من الفوز على 

العب غيرقيزستان نمازبيك ديوشمبيف 
ميرجيـــاز  الالعـــب  وعـــادل  و6/1،   6/0
لغيرقيزســـتان  النتيجـــة  ميردزهاليـــف 
تيـــب  تيوثـــي  الكمبـــودي  علـــى  بفـــوزه 
الزوجـــي  مبـــاراة  وحســـمت  و6/0،   6/2
لمصلحـــة  للمبـــاراة  النهائيـــة  النتيجـــة 
الكمبـــودي  الثنائـــي  فـــوز  بعـــد  كمبوديـــا 
كيني بون وســـامنينغ لونغ على الزوجي 
الغرقيزي كيريل كوســـتانوف وميرجياز 

ميردزهاليف 6/2 و7/6.

منتخبنا يخوض مباراته الثانية

 من جانب آخر، يســـعى منتخبنا الوطني 
للتنـــس لتعويض خســـارته األولـــى أمام 
يخـــوض  حيـــث  الســـعودي،  المنتخـــب 
مـــع  الثانيـــة  مباراتـــه  األربعـــاء  اليـــوم 
شـــقيقه المنتخب اإلماراتـــي ضمن إطار 
المجموعة األولـــى، ويتطلع منتخبنا إلى 

الفـــوز والعـــودة للمنافســـة علـــى إحـــدى 
الثانـــي  الـــدور  إلـــى  الصعـــود  بطاقـــات 
للبطولة. ويلتقي اليوم أيًضا تركمانستان 
مـــع منغوليـــا ضمـــن المجموعـــة الثانـــي، 
المجموعـــة  ضمـــن  اليمـــن  مـــع  وإيـــران 
الثالثـــة، وتبـــدأ المباريـــات عنـــد الســـاعة 
التاســـعة صباحا، وتقام جميع المباريات 
على مالعب االتحاد بجامعة بوليتكنيك 

بمدينة عيسى.

اتحاد التنس

السعودية تحقق 
فوزها... والفوز 

األول للعراق 
وكمبوديا

حقق فريق األهلي انتصاره الرابع بدوري خالد بن حمد لكرة اليد، 
وجاء ذلك بعد فوزه الصعب على نظيره الشباب بنتيجة )27/29( 
في المباراة التي جمعتهما مساء الثالثاء في ختام الجولة الرابعة.

وأنهى األهلي الذي قاده المدرب 
المســـاعد ماهر عاشـــور في هذه 
المبـــاراة الشـــوط األول بفارق 6 
أهـــداف )9/15(، وبذلـــك حافـــظ 
على موقعه في وصافة الترتيب 
برصيـــد )11 نقطـــة(، فيمـــا تلقى 
الشـــباب الخســـارة الثانيـــة على 
التوالي وصار رصيده )8 نقاط(.

وتميـــز األهلـــي بمســـتواه الفنـــي 

من خالل الشوط األول بحراسة 
حســـين محفوظ ودفاعـــه الجاد 
والمنـــوع  الفعـــال  وهجومـــه 
“الســـريع والمنظم” في تحركات 
الســـماهيجي  حســـن  وأهـــداف 
وصـــادق علي وحســـين القطري 
وعلـــي يوســـف وأحمد حســـين، 
فيما افتقد الشباب أبرز عناصره 
لإلصابة كأحمـــد جالل ومجتبى 

ياســـين، وعابه الجانب الدفاعي 
بصـــورة كبيرة وأيًضـــا الهجومي 
إذ تحمل عبء التسجيل حسين 
علي جاســـم بجانب محمد القمر 
باالختـــراق  مجيـــد  وحســـين 

ورميات الجزاء.
وفي الشوط الثاني، وسع األهلي 
فـــارق األهـــداف لصالحـــه بفارق 
10 أهداف )10/18( بفضل أحمد 
أن  إال  علـــي  وعبـــدهللا  حســـين 
اإليقافـــات التـــي طالـــت صفوف 
متقاربـــة  دقائـــق  فـــي  األصفـــر 
تقليـــص  مـــن  الشـــباب  مكنـــت 
الفارق عبر حســـين جاســـم وآدم 
إلـــى  مجيـــد  وحســـين  النشـــيط 

ليحتـــدم   ،)14/18( أهـــداف   4
الصـــراع بينهمـــا وتشـــتد اإلثارة 
كثيًرا بأداء متكافئ واإليقافات 
مســـتمرة  واألخطـــاء  تطولهمـــا 
مـــع تســـجيل األهـــداف وإضاعة 
الفـــرص أيًضـــا. المارونـــي تمكن 
مـــن تحقيـــق عـــودة قويـــة فـــي 
الدقائق العشـــر األخيرة بحراسة 
علـــي  وأهـــداف  رضـــي  جاســـم 
محمـــد وآدم النشـــيط، واألهلـــي 
عـــول على جهـــود عبـــدهللا علي 
الفـــارق  ويصـــل  والســـماهيجي 
األهلـــي  خبـــرة  أن  إال  لهـــدف، 
بمساهمة أخطاء الشباب جعلته 

يخرج بنقاط الفوز.

االنتصار الرابع لألهلي بدوري خالد بن حمد
فاز على الشباب بصعوبة بختام الجولة الرابعة

تفتتح اليوم )األربعاء( الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلة بإقامة مباراتين، األولى تجمع فريقّي االتحاد والحالة في تمام 
الساعة 5.30 مساًء، واألخرى بين سماهيج والنويدرات عند الساعة 7.30، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

يـــوم  المنافســـات  وتســـتكمل 
غـــٍد الخميـــس بمبـــاراة البحريـــن 
والمحـــرق، علـــى أن تختتـــم يوم 
األحـــد بمباراتـــّي مدينـــة عيســـى 
والمنامة وسترة مع النجمة، فيما 

يغيب األهلي عن هذه الجولة.
االتحـــاد بقيـــادة مدربـــه الوطنـــي 
الشـــاب حســـين نبيـــل قادًمـــا مـــن 
بالجولـــة  األهلـــي  أمـــام  خســـارة 
السابقة، أما الحالة بمدربه فيصل 
بورســـلي فقـــد تمّكن مـــن تحقيق 
فـــوز محـــرج علـــى نظيـــره مدينة 
عيســـى، مـــا يعنـــي أن لقـــاء اليوم 
االتحـــاد  مســـاعي  بيـــن  ســـيكون 
الـــذي يريـــد التعويـــض وتحقيـــق 

االنتصـــار الثاني له في المســـابقة 
من أجل تعزيز حظوظ المنافســـة 

علـــى دائـــرة التأهـــل، وبين حفاظ 
البرتقالـــي علـــى مركـــزه المتقـــدم 
وتحقيـــق االنتصـــار بهـــذه الجولة 
أنـــه  باعتبـــار  تقديـــر،  أقـــل  علـــى 
ســـيغيب بالجولـــة المقبلـــة ولكنه 
سيكون على موعد مرتقب بعدها 

بمالقاة األهلي والنجمة تباًعا.

موقف الفرق 

المحـــرق  نقـــاط(،   10( األهلـــي 
نقـــاط(،   8( والحالـــة  والنجمـــة 
البحرين )7 نقاط(، المنامة وسترة 
والنويـــدرات  االتحـــاد  نقـــاط(،   6(
وأخيـــًرا  نقـــاط(،   5( وســـماهيج 

مدينة عيسى )4 نقاط(.

افتتاح الجولة السادسة من دوري زين

االتحــاد يتــربــص بالحــالــة اليــوم

جانب من المنافسات

اللجنة اإلعالمية

منتخبنـــا  مشـــاركة  جـــاءت 
الوطنـــي للرمايـــة فـــي بطولة 
الشيخ روسل الدولية للرماية 
)أوناليـــن(  الثانيـــة  الهوائيـــة 
االتحـــاد  اســـتضافتها  التـــي 
البنغالديشـــي للرمايـــة رائعـــة 
حققـــت  أن  بعـــد  ومشـــرفة، 
الدوســـري  صفـــاء  الراميـــة 
فـــي  البرونزيـــة  الميداليـــة 
مســـابقة البندقيـــة 10 أمتـــار 
فردية سيدات وسط منافسة 
مـــن  راميـــة   19 مـــن  قويـــة 

مختلف دول العالم.
واستطاعت الرامية صفاء تحقيق ما مجموعه 622.9 نقطة لتتوج بالمركز  «

الثالث في المسابقة، بينما حققت العبة منتخب كازاخستان ايليزافيتا المركز 
األول بـ 629.6 نقطة وفي المركز الثاني العبة منتخب بنغالديش سيدة عطية 

بـ 623.3 نقطة.

الدوسري تحقق برونزية دولية روسل تأجيل دورة األلعاب العربية ألندية السيدات
بسبب ظروف الجائحة

قـــّررت مؤسســـة الشـــارقة لرياضـــة 
المـــرأة تأجيـــل منافســـات النســـخة 
السادســـة من دورة األلعاب لألندية 
العربية للســـيدات والتي كان مقرًرا 
لها أن تقام خالل الفترة من 1 لغاية 

12 فبراير المقبل 2022.
وحصـــل “البالد ســـبورت” على نص 
مؤسســـة  مـــن  المرســـل  الخطـــاب 
الشارقة لرياضة المرأة إلى صاحب 
بـــن  الملكـــي األميـــر طـــالل  الســـمو 
المجلـــس  رئيـــس  ســـعود  بـــن  بـــدر 
اتحـــاد  رئيـــس  العربـــي  الرياضـــي 
اللجـــان األولمبية الوطنيـــة العربية 
رئيـــس اتحـــاد االتحـــادات العربيـــة 
والذي يتضمن رغبة المؤسســـة في 

التأجيل.
 وجـــاء في نص الخطاب أنه “عطًفا 
علـــى المـــادة الثانيـــة مـــن الالئحـــة 

األساســـية لـــدورة األلعـــاب العربيـــة 
عـــن  الصـــادر  والقـــرار  للســـيدات 
ســـموكم رقم )5( لســـنة 2021 بشأن 

تشـــكيل اللجنـــة التحضيرية لدورة 
األلعـــاب السادســـة لألنديـــة العربية 
للسيدات فإن اللجنة المنظمة العليا 
الكريـــم  لســـموكم  توصـــي  للـــدورة 
تأجيل الدورة مـــن موعدها الحالي 
 2023 فبرايـــر   12 لغايـــة   1 إلـــى 
كموعـــد مبدئـــي، وذلـــك بنـــاًء علـــى 
توصية مؤسســـة الشـــارقة لرياضة 

المرأة واللجان اإلدارة للدورة...”.
وأرجعت المؤسسة ســـبب التأجيل 
فـــي  اللوجســـتية  الصعوبـــات  إلـــى 
تنظيـــم األلعاب الجماعيـــة في ظل 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 
– 19” ومـــا نتج عنها مـــن إجراءات 
صحيـــة ووقائيـــة قـــد تحـــول دون 

مشاركة كثير من الفرق الرياضية.

من مشاركة البحرين بالنسخة األخيرة
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حسن علي

علي مجيد

الرامية صفاء الدوسري

اللجنة اإلعالمية

يقام اليـــوم اللقاء النهائي المؤجل 
والمؤسســـات  الشـــركات  لـــكأس 
بيـــن  يجمـــع  الـــذي  القـــدم  لكـــرة 
تطوير وجارمكو في تمام الساعة 
السادســـة مســـاًء. وتقـــام المبـــاراة 

على ملعب نادي ألبا بالرفاع. 
وهو اللقاء المؤجل لموســـم 2019 
كورونـــا  جائحـــة  بســـبب   2020  -
يفتـــرض  كان  الـــذي   ”19 “كوفيـــد 
إقامتـــه في شـــهر مـــارس الماضي 
تـــم تأجيلـــه بســـبب تفشـــي  لكـــن 
قـــرارات  علـــى  وبنـــاء  الفيـــروس 
الفريـــق الوطنـــي الطبي وتماشـــيًا 
مع االحترازات الرسمية في البالد 
آنـــذاك. وقامـــت اللجنـــة المنظمـــة 
برئاســـة مازن العمـــران باالطمئنان 
النهائيـــة  الترتيبـــات  جميـــع  علـــى 
إلقامـــة اللقـــاء ضمن االحتـــرازات 

المالعـــب  فـــي  المعتمـــدة  الطبيـــة 
اللجنـــة  وقامـــت  البحرينيـــة، 
بتوجيـــه عـــدد مـــن الدعـــوات إلى 

مسؤولين في الشركات وعدد من 
لحضـــور  الرياضيـــة  الشـــخصيات 

اللقاء النهائي.

اليوم نهائي كأس الشركات الكروي

من لقاء الفريقين في الدوري

علي مجيد   |   تصوير: رسول الحجيري
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سنوات ينتظرون بيت اإلسكان.. واألبناء محرومون من الخصوصية
مـــا أكثر مـــن يحاول أن يطلي وجهـــه بألوان الفرح والرضـــا والقناعة، 
لكنـــه في حقيقة األمر في ســـباق مع الموت من أجـــل الحياة، والذعر 
مـــن المجهول يحاصره في جميع االتجاهات، كل شـــيء مرهون بلغة 
زمانه وحدود النظرية والواقع الذي يعيشـــه اإلنسان، ولغة هذا الزمن 
أجبرت الكثير من المواطنين الذين يسكنون في بيوت أهاليهم أو في 
شـــقق مؤجرة منتظرين بيت العمر، على نسيان الضحكات والجلوس 
علـــى حافة األفـــق بأقدام عارية، وكأن ماليين األذرع تخنقهم من كل 

صوب.
هناك مواطنون ينتظرون بيت اإلســـكان أكثر من 14 ســـنة، والمشكلة 
التـــي تمكـــث طويال معهم هي في األبناء الذيـــن يكبرون أمام أعينهم 
ويصلون إلى ســـن المراهقـــة وبعضهم الزواج، وجميعهم محشـــورون 
فـــي حجـــرة أو حجرتين في بيت األهل، وهـــذه قضية متعارف عليها 
في مجتمعنا، حيث من الصعب جدا على حديثي الزواج الخروج في 
شقة، وحتى لو افترضنا أن حقول الذرة قد اكتملت وخرج الشاب مع 
زوجته في شـــقة، ســـتبقى الصورة الموجعة الذابلة أمامه، والمتمثلة 

في عمر األوالد والبنات عندما يكبرون.
أعـــرف صديقا يســـكن فـــي بيت أهله ولديـــه ثالث بنـــات، أكبرهن 12 
عاما، يرتعد الجسد كله عندما تستمع إلى معاناته مع الوضع، فالمكان 
بـــه غرفتان، وإحـــدى الغرف للبنات، لكن الغيـــوم البيضاء تتحول إلى 
ســـوداء متشـــردة عبر الفضاء بسبب الشجار بينهن، فكل واحدة تريد 
أن تكون األولى في كل شيء، والسؤال الذي يتفجر في لحظة.. ماذا 

لو كان هناك أوالد معهن؟
ال أعتقد أن هناك رأســـا يتســـع للكثير من القصص المشـــابهة، ســـنوات 
تطـــوى علـــى المواطـــن في بيـــت أهله أو في شـــقة، واألبنـــاء يكبرون 
في مكان أشـــبه بصندوق خشبي أو فانوس، وكل نائب يأتي ويحمل 
علـــى كتفه آلة تصويـــر ويوثق ثم يرحل وهكذا. ليس صوت احتجاج 
يخرج مني ككاتب على هذا األلم الهائل، إنما صوت مســـاعدة لهؤالء 
المواطنين عبر إيجاد آلية تسرع تسليمهم الوحدات السكنية، فو هللا 
هنـــاك من يتلوى ألمـــا وصوته تردده الجبال والوديـــان، ولم تبق لديه 

أية رغبة في الحياة سوى الحصول على بيت إسكان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ما الذي جرى ويجري في لبنان؟ المتابع للساحة اللبنانية بعمق، يمكنه 
أن يـــدرك إدراكا حقيقيا، من غير مواراة أو مداراة، كيف أن لبنان األرز 
بـــات مختطفـــا من قبل الجمهوريـــة اإليرانية عبر إحـــدى أخطر أذرعها 
الميليشـــياوية، حـــزب هللا. مشـــاهد نهـــار الخميـــس العبثيـــة، تلك التي 
أطلـــق فيهـــا رجاالت حســـن نصر هللا نيران أســـلحتهم الرشاشـــة، تبين 
وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك، أن هناك مـــن يرتهن القـــرار اللبنانـــي، ال بل 
الدولـــة اللبنانية، ويعيد التذكير بما جرى قبل عدة أعوام، من ســـيطرة 
وزحـــف لعناصر حزب هللا في عموم بيروت بأكملها برصاص األســـلحة 

الرشاشة.
باعتراف نصر هللا، يبقى الحبل السري الذي يضمن الحياة لجماعته يمر 
عبر طهران، من معاشـــات ورواتب، وإنفاق عســـكري وحياة اجتماعية، 
وهي ســـابقة غير موجودة في أي موقع أو موضع حول العالم، فكيف 
لدولـــة بعيـــدة أن تقيـــم دويلة تابعة لهـــا وخاضعة ألمرهـــا على التراب 
الوطني لدولة أخرى مســـتقلة عضو في األمـــم المتحدة، ثم وربما هذا 
هـــو األهـــم، كيف يمكـــن تقبل فكرة وجود ســـالح مواز لتســـليح جيش 

الوطن، سالح يستخدم ضد مواطني الوطن، ويوجه نحو صدورهم.
الحقيقـــة التـــي ال مـــراء فيها هـــي أن وضع حزب هللا على هـــذا النحو، 
البـــد أن ينتهـــي، مـــرة وإلى األبد، وأن ســـالحه يجب أن يفكك ويســـلم 
للجيـــش اللبنانـــي دفعـــة واحدة. يحاجـــج حزب هللا بلغة خشـــبية عما 
يســـمى، ســـالح المقاومة، ويتســـاءل المراقب المحقـــق والمدقق: “أين 
هـــو الخطر المحدق بلبنـــان اليوم، بل أكثر من ذلـــك فإن همجية حزب 
هللا واســـتهتاره بمقـــدرات الدولـــة اللبنانية، دفع وال يـــزال يدفع الكثير 
من اللبنانيين، وربما من العرب للتســـاؤل: “أيهما بات أخطر اليوم على 

لبنان، إسرائيل أم حزب هللا وشريكه المتمثل في حركة أمل؟
الجـــواب متروك لفهم وتقدير القارئ، والـــذي ال يغيب عن عينه المأزق 
الذي تجد إيران فيه نفســـها، الســـيما بعد االنتخابات العراقية األخيرة، 
وما ظهر على الســـطح من توجهات العراقيين الوطنيين الســـاعين إلى 
الخـــالص مـــن ربقة االحتـــالل اإليرانـــي، تلك التي تســـاوقت، بـــل ربما 
فاقت االحتالل األميركي الذي جثم على صدر البالد منذ العام 2003. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن لبنان المختطف إيرانيا

في عام 2016 وبعد رفض الحكومة العراقية مشاركة القوات التركية في عملية 
تحريـــر مدينـــة الموصـــل من تنظيم داعش، صـــرح الرئيس التركـــي قائالً “عليهم 
قراءة الميثاق المّلي ليفهموا معنى الموصل بالنسبة لنا”، وفي عام 2018 وخالل 
التحضير النطالق العملية العسكرية التركية ضد األكراد في شمال سوريا صرح 

الرئيس التركي بأن “شمال سوريا كان ضمن حدود الميثاق المّلي”.
ويعتبر “الميثاق المّلي” بمثابة وثيقة ترسيم لحدود تركيا الجديدة، والذي صدر 
مـــن قبـــل البرلمان العثماني المعروف بـ “مجلس المبعوثان” وذلك في عام 1920، 
ويتضمن الميثاق “المناطق التي تســـكنها غالبية تركية مســـلمة فهي تعتبر وطنًا 
لألمة التركية، ويشـــمل هذا شـــمال سوريا والعراق ومناطق تراقيا الغربية وجزر 
بحر إيجة وجزيرة قبرص”. وجاء هذا الميثاق بعد نهاية الحرب العالمية األولى 
وهزيمة الجيش العثماني من قبل قوات الحلفاء، حيث تم توقيع هدنة مودروس 
التي أدت في عام 2018 إلى استســـالم العثمانيين في مواقعهم المتبقية خارج 

األناضول، ووافقوا على أن يسيطر الحلفاء على مضائق البسفور والدردنيل.
وفـــي عام 1919، قامت القوات اليونانية بغـــزو مناطق غرب األناضول بالتزامن 
مع فرض الحلفاء على الحكومة العثمانية توقيع “معاهدة ســـيفر” التي حصرت 
الدولـــة التركيـــة فـــي مســـاحة تقل عن نصـــف مســـاحة األناضـــول، إال أن انتصار 

الجيـــش التركـــي في عام 1922، قلب الوضع االســـتراتيجي رأســـًا على عقب، ما 
أدى إلـــى نيـــل حكومـــة أنقرة اعترافـــًا دوليًا، ودعـــت إلى مفاوضات الســـالم في 
مدينـــة لوزان السويســـرية، وفي هذا االجتماع دعا الممثـــل التركي إلى الموافقة 
على بنود “الميثاق المّلي” لتحديد الدولة التركية الجديدة، إال أنه قوبل بالرفض 
التـــام من قبـــل المفاوضين، لتنتهـــي المفاوضات في عـــام 1923 بتوقيع اتفاقية 
لـــوزان التـــي تـــم بموجبها منـــح كامل األناضـــول للدولـــة التركيـــة الجديدة على 

حدودها الحالية.
إن وجود قوات عســـكرية تركية في شـــمال ســـوريا والعراق بحجة محاربة 
اإلرهـــاب المتمثـــل في داعش والقـــوات الكردية والســـريانية وإقامة منطقة 
آمنة في شـــمال سوريا وتغيير ديموغرافي من خالل إحالل قوات تركمانية 
وعربيـــة مواليـــة لهـــا، ال يمكـــن أن يكـــون دون ربـــط ذلـــك برغبتها اســـتعادة 
ســـيادتها على األراضي حســـب ما جاء في “الميثاق المّلي”، وهو ما أدى إلى 
نشـــوء معـــارك طاحنـــة بين القـــوات التركيـــة والموالين لها مـــن جهة وقوات 
النظام الســـوري وروســـيا والقوات الموالية إليران من جهـــة أخرى، من أجل 
الســـيطرة على هذه المنطقة االستراتيجية المهمة. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

رشاد الشيخ

الشمال السوري و“الميثاق المّلي”

غذاؤنا صحتنا وحياتنا
بهـــدف تعميق الوعـــي العام بأهمية األغذية لحياة اإلنســـان وصحته، ومكافحة 
الجوع، وألجل التفكير جدًيا بمعاناة ســـوء التغذية، يحتفل أكثر من )150( بلًدا 
فـــي العالـــم فـــي أكتوبر من كل عـــام بيوم الغـــذاء العالمي الـــذي أعلنته “منظمة 
األغذيـــة والزراعـــة ــ الفاو”، ويحتـــاج الغذاء إلى االهتمام باإلنتـــاج الزراعي في 
جميـــع البلـــدان، وبذل جهـــود كبيرة فرديـــة وثنائية وجماعيـــة، وطنية وخاصة 
ودوليـــة، مـــن أجـــل توفيـــر الغـــذاء لجميـــع البشـــر، والعمـــل علـــى تشـــجيع نقـــل 
التكنولوجيـــا إلـــى بلدان العالـــم الثالث، والتعـــاون االقتصـــادي والتقني وتعزيز 

التضامن الدولي لمكافحة سوء التغذية والفقر والجوع.
ويختـــار يـــوم األغذيـــة العالمـــي منـــُذ 1981م موضوًعـــا أساســـًيا حـــول الزراعة 
واالســـتثمار فيها، وذلك ألهمية الزراعة في االقتصاد واإلنســـان، ومع ذلك فإن 
الكثير من األراضي الخصبة والصالحة للزراعة في الدول النامية غير مستثمرة.
ويؤثـــر الغـــذاء الذي نســـتهلكه على صحتنـــا وحياتنا، وفي طريقـــة عمل النظم 
الزراعيـــة والغذائيـــة وعلـــى ســـالمة كوكبنـــا، وعلـــى الحكومـــات والمؤسســـات 
واألفراد أن ينتجوا األغذية الكافية للبشـــر وفق نظام غذائي مســـتدام يحتوي 
على مجموعة متنوعة من األغذية المغذية واآلمنة، وبأســـعار معقولة وكميات 
وفيـــرة، وأن تكـــون هناك إمدادات غذائية للطـــوارئ الطبيعية وفي حالة وقوع 
الجائحات، وعند ارتفاع األسعار وحدوث النقص بالسلع الغذائية ُيحقق النظام 
الغذائي المســـتدام إنتاًجا زراعًيا أفضل، وتغذية وبيئة أفضل، وينعم من خالله 
البشـــر بحياة أفضل، ويوفر كذلك العمل ألكثر من مليار شـــخص في العالم، وال 

ُيسبب أي هدر إنتاجي.
وأثـــرت جائحة “كوفيد 19” كثيًرا علـــى إنتاج األغذية وطرق توزيعها، ما زاد 
مـــن الفقـــر والجوع في بعـــض مناطق العالم، ومدى حاجتها إلى المســـاعدات 
الغذائيـــة الطارئة، وهذا يتطلب إجراء التغيير “بوجود نظم غذائية وزراعية 
مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لعشرة مليارات شخص بحلول 
عام 2050م، فيتعين على الحكومات اعتماد سياســـات جديدة تؤدي لتعزيز 

اإلنتاج المستدام لألغذية، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ”.
إن اســـتدامة أفعالنـــا اليـــوم تحـــدد وجهة مســـتقبلنا، وتحقـــق لنا نمطا 
صحيا ومستداما، وقد آن األوان للنظر لمستقبل صحتنا وحياتنا الذي 

نحتاج بناءه مًعا.

عبدعلي الغسرة

وعادت الصالة في المسجد الحرام بال تباعد
بفضـــل مـــن هللا تعالـــى عـــاد المســـجد الحـــرام للعمـــل بكامـــل طاقتـــه 
االســـتيعابية بعـــد تخفيف اإلجراءات االحترازيـــة التي فرض العمل بها 
لحمايـــة المســـلمين والناس جميًعا في مختلف أنحاء العالم من تفشـــي 

وباء كورونا.
ووسط فرحة كبيرة من عموم المسلمين أزيلت ملصقات التباعد داخل 
أروقـــة المســـجد الحرام وســـاحاته ومرافقـــه، واصطـــّف المصلون ألداء 
صـــالة فجـــر يوم األحد الماضـــي )ألول مرة منذ تفشـــي جائحة كورونا( 
إلـــى جانب بعضهـــم البعض كما هي طبيعة صالة المســـلمين التي تظهر 
أخوتهـــم وترابطهم ومحبتهم والمســـاواة بينهم أمـــام هللا تعالى، فكلهم 

عباده عز وجل.
وقد بثَّت وســـائل إعالم عديـــدة لقطات مصّورة تبين فرحة المســـلمين 
الغامـــرة بعملية إزالة ملصقات التباعد االجتماعي من المســـجد الحرام، 
وأثارت هذه المشاهد مشاعر شتى في نفوس المسلمين، فالجميع حمد 
هللا تعالـــى على قـــرب زوال الجائحة وانكشـــاف هذه الغمـــة التي أثرت 

على حياة الناس في العالم أجمع.
كما شـــعر آخرون بأهمية العودة إلى هللا تعالى وتطبيق شـــرعه الحنيف 
في جميع أمورنا حتى نحظى بالفوز والفالح في الدنيا واآلخرة، وبكى 
آخـــرون من تذكرهم ضعف اإلنســـان وقلة حيلته فـــي مواجهة الكوارث 
الطبيعيـــة واألمـــراض الفتاكـــة التـــي يحمينـــا هللا تعالـــى منهـــا بفضلـــه 

ورحمته.
ومع شـــعور المســـلمين بالفرحة الغامرة مع عودة المسجد الحرام للعمل 
بكامل طاقته االســـتيعابية دعوا هللا تعالى أن يمن عليهم بجمع الكلمة 

ووحدة الصف ولم الشمل، ليكونوا بحق خير أمة ُأخِرَجت للناس.
والحـــق أن جائحـــة كورونـــا بتبعاتهـــا وآثارهـــا علـــى الحيـــاة واالقتصاد 
تمثـــل درًســـا عميًقا لبني البشـــر جميًعا فـــي ضعفهم وقلـــة حيلتهم أمام 
مواجهة التحديات الكبيرة مثل الجوائح واألوبئة العالمية، إال أنها تمثل 
ـــا في أهمية التوكل على هللا تعالى، واألخذ باألســـباب  كذلك درًســـا مهمًّ
والتخطيط العلمي السليم، وضرورة التعاون الدولي للحد من المخاطر 

ة التي تواجهها البشرية. الجمَّ
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د. غسان عسيالن



“ ال وقت للحب” بيوم المسرح البحريني
ضمن فعاليات يوم المسرح البحريني 
الذي تنظمه جمعية اتحاد المسرحيين 
البحرينيين بتاريخ 3 نوفمبر المقبل، 
وقت  “ال  بعنوان  مسرحية  ستعرض 
ــيــف الــنــاقــد يــوســف  ــلــحــب” مـــن تــأل ل
الــحــمــدان، وإخــــراج عــبــدهللا ســويــد، 
وتمثيل نخبة من أبناء الفرق األهلية 
من البحرين وهم، البسام علي، حسن 
علي،  رزان  الماجد،  عقيل  العصفور، 

شريفة طالب، زكريا الشيخ، ومساعد 
اإلخراج عادل شمس. 

يذكر أنه سيكرم االتحاد في احتفالية 
فنانا   40 الــبــحــريــنــي  ــمــســرح  ال يـــوم 

المسرحية  الحركة  خدموا  مسرحيا 
سبعينات  منذ  البحرين  مملكة  فــي 
التسعينات،  وحــتــى  الــمــاضــي  الــقــرن 
الــكــوالــيــس، مصممين  ــوا خــلــف  وكــان
ومـــنـــفـــذيـــن لـــلـــديـــكـــور واإلضـــــــــاءة 
ــاج ومــؤرشــفــيــن  ــتـ ــإنـ ومـــتـــابـــعـــيـــن لـ
للعرائس  ومحركين  المسرح  لتاريخ 
المسرح  أروقة  والدمى وعاملين في 

والخشبة.

عادل شمس عبدالله سويد البسام علي

ــة  ــاصــ ــقــ ــ ــة وال ــ ــب ــ ــات ــكــ ــ تـــســـتـــعـــد ال
لخوض  النهام  فاطمة  البحرينية 
األدب  ــي  ــ فـ الـــكـــتـــابـــة  تـــجـــربـــة 
ــارة عــن  ــ ــب ــي عــ ــ الـــبـــولـــيـــســـي، وهـ
“لغز  بــعــنــوان  فــصــول  ذات  قصة 
لفئة  ســوســن”  المليونيرة  مقتل 

اليافعين.
ــول  ــة حـ ــصـ ــقـ تـــــــدور أحــــــــداث الـ
مــلــيــونــيــرة فـــي الــعــقــد الــخــامــس 
ــن الـــعـــمـــر تـــعـــرضـــت لــجــريــمــة  مــ
السباحة  حــوض  فــي  بشعة  قتل 
حول  الشبهات  وتــدور  بقصرها، 
أفراد عائلتها، حيث يقوم المقدم 

لمعرفة  بــالــتــحــقــيــق  “أدهـــــم” 
دوافـــع ودواعـــي حــدوث 

والقاتل  الجريمة  هــذه 
الذي تسبب في مقتل 
الــمــلــيــونــيــرة ســوســن 
ــزاءه  حــتــى يــنــال جـ

وتتحقق العدالة.

وذكرت النهام أنها تعشق روايات 
األديبة االنجليزية اجاثا كريستي 
مــنــذ صــغــرهــا وتــعــتــبــرهــا أيــقــونــة 
كما  العالم  فــي  البوليسي  األدب 
ــب  ــ ــات األدي ــ ــ تــعــشــق أيـــضـــا روايـ
المصري نبيل فاروق )رحمه هللا( 
الكتابات  الـــذي كــان اســتــاذا فــي 

البوليسية وعالم الجريمة. 
ذكــرت  الــجــديــدة،  تحربتها  وعــن 
الـــنـــهـــام أنـــهـــا ســعــيــدة بــخــوضــهــا 
الكتابة في األدب البوليسي، ومن 
المقرر أن ترى قصتها النور خالل 
هذا العام والتعامل مع إحدى دور 
طباعتها  في  البحرينية  النشر 
وتسويقها للقراء. وأخيرا 
ذكرت النهام أنها تتمنى 
نجاحا  قصتها  تنال  أن 
وإعجابا من قبل قرائها 
العربي من  الــوطــن  فــي 

اليافعين والشباب. 

لجمهورها  مــفــاجــأة  عــن  ســبــت  شــيــمــاء  كشفت 
إنها  “إنستغرام”، قالت فيها  المتابع لحسابها في 
السعودي  المسلسل  فــي  للمشاركة  انضمت 
ــذي  الــجــديــد “نــقــطــة ومـــن أول الــســطــر”، ال
عبدهللا  السعودي  الفنان  ببطولته  يقوم 
السدحان. ونشرت صورة جمعت فريق 
“إيغل  تنتجه  الـــذي  المسلسل،  عمل 
فــيــلــمــز”، لــصــاحــبــهــا الــمــنــتــج جمال 
الــعــمــل من  أن  مـــردفـــة  ســـنـــان، 
إيــلــي حــبــيــب، وسيتم  إخــــراج 

التصوير في دولة اإلمارات.
البحرينية،  الــنــجــمــة  وكــتــبــت 
قائلة: “خبر حصري لمتابعيني 
ــارك في  ــ ــيــًا أشـ ــيــن، حــال ــغــال ال
المسلسل السعودي الكوميدي 
بطولة:  السطر”  أول  من  “نقطة 
ــبـــدهللا  ــم الـــــســـــعـــــودي عـ ــجــ ــ ــن ــ ال
وأحمد  الغامدي  ومريم  السدحان 
وتركي  عبدالعزيز  وإســراء  شعيب 
ــدادي وبـــنـــدر بــاجــبــع، ومــجــمــوعــة  ــ شـ

جميلة من الفنانين”.
إنتاج:  حبيب  إيلي  “إخــراج:  وتابعت: 

باإلمارات  أبوظبي  في  التصوير   Eagel Films
الحبيبة”، وسط تفاعل كبير من المتابعين، فيما 
هنأها الفنان خليل الرميثي، عبر تعليق قال فيه: 

“موفقة أختي”، لترد قائلة: “أجمعين يا الغالي”.
وكان قد أعلن النجم السعودي عبدهللا السدحان 
ــه تــصــويــر مــســلــســل “نــقــطــة ومـــن أول  ــدئ عـــن ب
السطر”، إذ نشر عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، 
مقطع فيديو تحدث فيه عن المسلسل الذي بدأ 

تصويره في إمارة أبوظبي.
وبين عبدهللا السدحان، عبر الفيديو، أن الشركة 
لــإعــالن  احتفالية  أقــامــت  للمسلسل  المنتجة 
أبوظبي، مضيفًا:  المسلسل في  بدء تصوير  عن 
“متوجهون إلى موقع التصوير اآلن في احتفالية 
السطر” وأحببت  أول  “نقطة ومن  لبدء مسلسل 
إمـــارة  فــي  ونــحــن  الــســطــر  أول  مــن  أسميها  أن 

أبوظبي الجميلة”.
السطر” عمل كوميدي  أول  “نقطة ومن  مسلسل 
والخليج،  السعودية  بطولة نجوم من  اجتماعي 
وهو من إخراج إيلي حبيب، وتأليف شريف بدر 
الدين ووائل الحمدي. وبطولة عبدهللا السدحان، 
بندر  جــبــران،  ــا  رن ســبــت،  أحــمــد شعيب، شيماء 

باجيع، وتركي الشدادي.

النهام تستعد لخوض تجربة 
الكتابة في األدب البوليسي

شيماء سبت في “نقطة ومن أول السطر”
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استرجعت الممثلة العالمية 
ديمي مور روح الشباب 

والمرح أثناء جلسة تصوير 
جديدة خضعت لها في 

باريس مؤخًرا، وذلك من 
خالل حركات شبابية عدة 
قامت بها ظهرت في أكثر 

من صورة.

يســتعد النجم الكبيــر عمرو ديــاب إلحياء حفــل غنائي 
بحديقــة اليوبيــل فــي “إكســبو 2020 دبــي”، يــوم 30 
أكتوبــر الجاري، ونشــر عمرو دياب صورة من البوســتر 
الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي 

أنستجرام وعلق قائاًل: ســيحمل عمرو دياب سحره على 
الهــواء مباشــرة في إكســبو 2020 دبي، الســاعة 8 مســاًء، 

والمقاعد محدودة، احرص على الوصول مبكًرا لقضاء ليلة ال تنسى.
وأحيا عمرو دياب خالل األيام الماضية حفال غنائيا في العقبة باألردن.

تدخل النجمــة نيللي كريم في صراع مع عمرو ســعد 
خــالل أحــداث مسلســل “الجســر” ويتواجهان في 
حــروب عديدة في العمل الذي تــدور أحداثه في إطار 
الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة 

على كوكب األرض.
وغابت نيللي كريم عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 

في دورته الخامســة، الذي يحضره كوكبة من نجوم الفن، إذ تنشغل نيللي 
بتصوير أحداث مسلسل “الجسر” أمام النجم عمرو سعد.

عبــرت النجمــة أنغــام، عــن اســتيائها الشــديد لتداول 
أخبــار وشــائعات عنهــا، ومعلومات مغلوطة بشــأن 
ارتباطهــا، حيث كتبت عبر خاصية ســتوري بحســابها 
بموقع “إنســتجرام”: “لألسف المواقع السخيفة للمرة 

المليــون بتكتب عنى أخبار كاذبة وســخيفة زيها.. كفاية 
سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام”.  وحرصت أنغام مؤخًرا 

على حضور عرض مســرحية “ياما في الجراب يــا حاوي” للنجم الكبير يحيى 
الفخراني وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها.

معلومات مغلوطةجسر نيلليدياب في إكسبو

ــســيــنــاريــســت عــمــرو  أعـــلـــن ال
التحضير  ــاســيــن،  ي مــحــمــود 
لكتابة جزء رابع من مسلسل 
“نــصــيــبــي وقــســمــتــك”، وكتب 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
ــوك”: “قــريــبــا  ــ مــوقــع “فــيــس بـ
نصيبي وقسمتك 4.. ونتمنى 
ــق”، وعــلــق  ــيـ ــوفـ ــتـ الـ مــــن هللا 
الــمــنــتــج أحــمــد عــبــدالــعــاطــي: 
نــتــمــنــى مـــن هللا الــتــوفــيــق .. 

دعواتكم”.
ــثــالــث من  وُعـــــرض الـــجـــزء ال
“نصيبي وقسمتك” الذي كتبه 
عــمــرو مــحــمــود يــاســيــن، في 
 9 2019، خالل  العام  سبتمبر 
حــكــايــات تــعــرض كــل حكاية 
االستعانة  مــع  حلقات   5 فــي 
ومــخــرج  مختلفين  ــأبــطــال  ب
مع  كل حكاية،  في  مختلفين 
متنوعة  قصصا  العمل  تناول 

حول المرأة ومشاكلها عموما 
والزواج والطالق.

حكايات  بطولة  فــي  ــارك  وشـ
الــجــزء الــثــالــث كــل مـــن: هبة 
مــجــدي وهــانــي عـــادل وعبير 
وملك  شيحة،  وهــنــا  صــبــري، 

ــة،  ــالمـ ــريــــف سـ قــــــــورة، شــ
إيـــمـــان الــعــاصــي، كــريــم 
قــاســم، طـــارق صــبــري، 
ــن،  ــ ــدي ــ مـــيـــرنـــا نــــــور ال
نــســريــن أمــيــن، ســارة 
أحمد،  هــاجــر  نخلة، 
ــز،  ــعــزي ــدال ــا عــب ــيـ دنـ
مــحــمــد الــشــرنــوبــي، 
ــي،  ــتــ ــ ــف ــمــ ــ هـــــــــدى ال
هبة  الفقي،  نرمين 

عـــبـــدالـــغـــنـــي، مـــيـــدو 
منصور  ورانيا  عــادل 
وعــــــــــــدد آخــــــــــر مـــن 

الفنانين.

جزء رابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك”

tariq_albahhar

أعلــن مســرح الدانــة، الوجهــة الترفيهيــة األولــى من نوعها في مملكــة البحرين، عن افتتاحه رســميا وانطاقه بأول فعالية حية من خــال إحياء حفل غنائي 
للفنان الخليجي والعربي راشــد الماجد، وذلك في يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، إذ ســيقدم راشــد الماجد في حفله األول على مســرح الدانة مجموعة 

من أهم وأحدث أغانيه، وسيعد برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد مفاجآت متعددة يقدمها للمرة األولى.

ــد رئــيــس مــجــلــس إدارة مــســرح الـــدانـــة عــارف  أكـ
حلبة  بــجــوار  المتميز  موقعه  بفضل  أنــه  رحيمي 
اإلمكانات  ذي  الــبــارز  ومسرحه  الدولية  البحرين 
الــعــالــيــة، مــن الــمــقــرر أن يــصــبــح الــمــوقــع الــوجــهــة 
المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية 
لصنع تجارب ترفيهية مليئة بالحياة تجذب الزوار 
من جميع أنحاء العالم، ما يعزز من مكانة المملكة 

كوجهة رئيسة في السياحة.
صّرح رحيمي، قائالً “يسّرنا أن نعلن عن بدء موسمنا 
األول للفعاليات في مسرح الدانة، ونحن فخورون 
بداية  في  عربي  فنان  مع  الغنائي  الحفل  الفتتاح 
للمشاركة في  بالجميع  رحلتنا، ويسعدنا أن نرحب 

ليلة موسيقية مشوقة على مسرح الدانة”. 
العام  بـــدأت  الــتــي  الطويلة  الفنية  رحلته  وخـــالل 
وأبرز  أشهر  أحد  الماجد  راشد  الفنان  ٌيعتبر   1984
فناني الخليج والعالم العربي. وقدم للساحة الفنية 
أغنية،   800 من  وأكثر  غنائيا،  ألبوما   40 من  أكثر 
ناجحا،  غنائيا  كليب  فيديو   32 مــن  أكثر  وكــذلــك 
فضالً عن مشاركاته بتألق في عشرات المهرجانات 

الفنية.
يذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها 

للزوار من خالل موقعه الخارجي وجودة صوتياته 
المفضلة  الوجهة  يصبح  أن  المقرر  ومن  الطبيعية، 
بما  العالمية،  الفعاليات  ومتعهدي  الفنانين  لــدى 
يسهم في النمو االقتصادي وخلق الفرص النوعية 

أن  كما  والترفيه.  السياحة  قطاع  في  للمواطنين 
مسرح الدانة يشمل العديد من الساحات الداخلية 
العالمية  الفعاليات  لمتعهدي  الخالبة  والخارجية 

والشركات وللمناسبات الخاصة.

راشد الماجد يحيي أولى حفالت مسرح الدانة في البحرين

محرر مسافات
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أعــــــلــــــن مـــجـــلـــس 
إم  بــي  كــي  إدارة 
آسيا  وجنوب  األوســط  الشرق  جي 
حــفــار  ــادر  ــ نـ تــعــيــيــن  عـــن   )MESA(
رئيًسا لمجلس اإلدارة اعتباًرا من 1 
حفار،  يمثل  وســوف   .2021 أكتوبر 
الــمــنــصــب، منطقة  مـــن خـــال هـــذا 
الــشــرق األوســـط وجــنــوب آسيا في 
جــي”  إم  ــي  بـ ــي  “كــ إدارة  مــجــلــس 
إم  بي  كي  إدارة  ومجلس  العالمية، 
الشرق  إدارة  ــا، ومجلس  أوروب جي 
ــادر  ــط وإفـــريـــقـــيـــا. يــشــغــل نـ ــ األوســ
اإلدارة  مجلس  رئيس  حالًيا  حفار 
بي  كي  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
إم جي لوار جلف )اإلمارات وُعمان( 
قبل  نــادر،  وشغل   .2018 العام  منذ 
تــولــيــه هـــذا الــمــنــصــب، قــيــادة قسم 
ــارات اإلداريــــــة لــلــشــركــات  ــتـــشـ االسـ
في  إم جي”  بي  “كي  لدى  األعضاء 
والمملكة  ــى  ــ األدن الخليج  منطقة 

العربية السعودية.
مجلس  رئيس  بصفته  حفار،  وقــام 
جلف،  لـــوار  جــي  إم  بــي  كــي  إدارة 
ــدور مـــحـــوري فـــي تــحــول القسم  ــ ب

في  بما  الــمــبــادرات  مــن  العديد  عبر 
الجودة،  على  الدقيق  التركيز  ذلــك 
ــدرات االســتــشــاريــة  ــ ــق ــ وتــكــثــيــف ال
ــة، وتـــوظـــيـــف أفــضــل  ــيـ ــبـ ــريـ ــضـ والـ

المواهب. 
حفار  صــرح  تعيينه،  على  وتعليًقا 
رئيًسا  انتخابي  يتم  أن  “يشرفني 
إم  ــي  بـ ــي  كـ شـــركـــة  إدارة  لــمــجــس 
آسيا  وجنوب  األوســط  الشرق  جي 
ويــســعــدنــي أن تــتــاح لـــي الــفــرصــة 
ــاء مـــؤســـســـة تــتــمــيــز  ــنـ لـــمـــواصـــلـــة بـ
ــالـــجـــودة. نــحــن نــســعــى جــاهــديــن  بـ
التغيير،  وتمكين  الــثــقــة،  لترسيخ 
لعمائنا  إيــجــابــي  تــأثــيــر  وإحـــــداث 

وموظفينا ومجتمعاتنا”.

حفار رئيًسا لمجلس إدارة “كي بي إم جي” بالشرق األوسط

بعرض تمويلي لتركيب األلواح الشمسية انطالقا من دوره تجاه البيئة

“البحرين الوطني” يدعم مستشفى “الملك حمد - اإلرسالية األميركية”

ــن بــنــك  ــ ــل أعــ
ــن  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
ــي  ــ ــ ــن ــ ــوطــ ــ ــ ال
الدعم  لتقديم  “NBB” عن استمراره 
اإلرسالية   - حمد  “الملك  لمستشفى 
األميركية” وذلك عبر تقديم خدمات 
المستشفى  مبنى  لتدشين  تمويلية 
وتــركــيــب األلـــــواح الــشــمــســيــة فــيــه، 
حيث من المزعم افتتاحه في الربع 
األخير من العام 2022، وبذلك سُيعد 
في  للبيئة  صــديــق  مستشفى  أول 
ما  سيوفر  والـــذي  البحرين،  مملكة 
من  استهاكه  من   % 50 إلــى  يصل 
الطاقة  باعتماده  الكهربائية  الطاقة 

الكهروضوئية.
البنك  التزام  المبادرة  هذه  وتعكس 
والشركات  التجارية  الشركات  بدعم 
ــمــتــوســطــة، وتــمــويــلــه  الــصــغــيــرة وال
بشكل مستمر للعديد من المؤسسات 
بمختلف  ــمــمــلــكــة  ال فـــي  ــمــحــلــيــة  ال
قطاعاتها، وعلى رأسها قطاع الرعاية 
البنك  جهود  وتعكس  كما  الصحية، 
المستمرة في تشجيع اعتماد مصادر 
انتشارها  وتعزيز  المتجددة  الطاقة 
في المملكة، وذلك عبر توفير وطرح 
األلواح  لتركيب  التمويلية  العروض 
أكثر  اليوم  أصبحت  التي  الشمسية، 
على  ال سيما  قبل،  ذي  مــن  انــتــشــاًرا 
الصحي  القطاع  مؤسسات  مستوى 

في العالم. 

الــمــســاحــة  ــغ  ــل ــب ت ــقـــرر أن  ــمـ الـ ــن  ــ ومـ
حمد  “الــمــلــك  لمستشفى  اإلجــمــالــي 
في  الكائن  األميركية”  اإلرســالــيــة   -
منطقة عالي 57000 متر مربع، حيث 
سيشمل مبنى خاص بخدمات رعاية 
متعدد  ومبنى  والــطــفــولــة،  األمــومــة 
ــدة عــنــايــة  ــ الــتــخــصــصــات يــضــم وحـ
وعيادة  تشخيص،  وعــيــادة  مــركــزة، 
انتظار  الــخــصــوبــة، وقــاعــة  أمــــراض 
تنمية  ومركز  شخص،   300 لـ  تتسع 
وتــأهــيــل وعـــاج لــأطــفــال مــن ذوي 

االحتياجات الخاصة.
ويعد بذلك مستشفى “الملك حمد - 
أول مستشفى  األميركية”  اإلرسالية 
استخدام  يعتمد  األهلي  القطاع  من 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة على 
المتفق  مـــن  إذ  الــمــمــلــكــة،  مــســتــوى 
تـــركـــيـــب وتــــزويــــد جــمــيــع  يـــتـــم  أن 
في  الشمسية  الكهروضوئية  األلواح 
القياس؛  صافي  بنظام  المستشفى 
سعة  أكــبــر  اســتــيــعــاب  مـــن  لتتمكن 
ممكنة من الطاقة الشمسية، لتتمكن 
ــزء كــبــيــر مــن  ــ ــذلـــك مــــن تــلــبــيــة جـ بـ
متطلباتهم االستهاكية من الطاقة. 

ــلـــى هـــــذه الــمــنــاســبــة،  وتـــعـــلـــيـــًقـــا عـ
المصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس  صــرح 
لــلــشــركــات الــتــجــاريــة والــمــؤســســات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فـــي بنك 
ــارف جناحي  عــ الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
نتمّكن  أن  دواعــي سرورنا  لمن  “إنــه 

ــذا الــمــشــروع  مــن الــمــســاهــمــة فــي هـ
الازم  التمويل  تقديم  عبر  الطموح 
لتدشين بناء مستشفى “الملك حمد 
- اإلرســالــيــة األمــيــركــيــة”، وتــزويــده 
بــعــرض تــمــويــلــي لــتــركــيــب األلــــواح 
الصديقة  الشمسية  الكهروضوئية 
ــحــن فـــي بــنــك الــبــحــريــن  لــلــبــيــئــة، ون
دعم  في  لاستمرار  نسعى  الوطني 
في  والمهمة  األســاســيــة  الــقــطــاعــات 
المملكة، ونطمح لالتزام بالعمل جنًبا 
إلى جنب مع قطاع الرعاية الصحية 
ــذه الـــمـــشـــروعـــات  ــ ــاء مـــثـــل هـ ــ ــي إلحــ

المستدامة الرائدة”.
ــتــمــويــات  ــيـــس ال بـــــــدوره، عــلــق رئـ
في  المصرفية  والمعامات  الُمهيكلة 
بنك البحرين زياد جالي “يأتي هذا 
المشروع كجزء من خريطة الطريق 
التي وضعها البنك لتعزيز االستدامة 
البيئية  الحوكمة  مــبــادرات  وتمويل 
ــشــركــات،  واالجــتــمــاعــيــة حــوكــمــة ال
المسؤولية  في  دوره  لتفعيل  وذلــك 
من  الــعــديــد  ــم  دعـ عــبــر  المجتمعية 
الــقــطــاعــات الــمــهــمــة فـــي الــمــمــلــكــة، 
ــوعــــي فــي  ــ ــة بـــشـــكـــل ن ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ والـ
الوطنية  االستدامة  أهــداف  تحقيق 
وتطلعات الرؤية االقتصادية 2030، 
بناء  مــشــروع  تــدشــيــن  يــتــوافــق  إذ 
اإلرسالية   - حمد  مستشفى”الملك 
األميركية” مع 3 من الركائز األساس 
لــلــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

وحــوكــمــة الـــشـــركـــات، مــتــمــثــلــة في 
الرعاية الصحية، والتعليم من خال 
إنشاء مركز تدريب تابع للمستشفى، 
المتجددة  الطاقة  مــصــادر  واعتماد 
ــواح  ــ مـــن خــــال مـــبـــادرة تــركــيــب أل
يجعلنا  مــا  وهــذا  الشمسية،  الطاقة 
هذا  تدشين  مــن  جــزء  بكوننا  نفخر 

المشروع الرائد”.
ــن جـــانـــب آخــــــر، أشــــــاد الــرئــيــس  مــ
لمستشفى  لــلــشــركــات  ــفــيــذي  ــن ــت ال
شيريان  جورج  األميركية  اإلرسالية 
في  الــفــاعــل  ودوره  الــبــنــك  بــجــهــود 
تــدشــيــن هــــذا الــمــســتــشــفــى بــقــولــه 
البحرين  بنك  مساعي  على  “نثني 
الــوطــنــي ونــشــيــد بــــدوره الــمــحــوري 
الـــمـــشـــروع، حــيــث نتطلع  فـــي هــــذا 
حوالي  لتركيب  البنك  مع  بالتعاون 
3000 لوح كهروضوئي شمسي على 
سبيل  في  وذلك  المستشفى،  سطح 
الطاقة  من  ممكنة  كمية  أكبر  توليد 
ذلك  خــال  مــن  ونــهــدف  الشمسية، 
الكهربائية  للطاقة  استهاكنا  لتقليل 
الكهرباء  فواتير  مصرفات  وخفض 
ونــكــون   ،% 50 إلـــى  تــصــل  بــنــســبــة 
للبيئة  صديق  مستشفى  أول  بذلك 
في  ونأمل  كما  البحرين،  مملكة  في 
اعتماد  يصبح  أن  القريب  المستقبل 
المعايير  أهم  أحد  المتجددة  الطاقة 
ومؤسسات  مرافق  مستوى  لقياس 

الرعاية الصحية في المملكة”.

زياد جالليجورج شيريان 

خدمة  طــرح  عن  “بتلكو”  شركة  أعلنت 
بــيــئــات  لــحــلــول   ”Avaya Spaces“
األعمال  فئة  من  للزبائن  الرقمية  العمل 
التداول  )رمــز  أفايا  شركة  مع  بالتعاون  وذلــك  بالمملكة، 

“AVYA” في بورصة نيويورك(. 
معرض  خال  “أفايا”  جناح  في  الشراكة  هذه  وانعقدت 
حــدث  أهـــم  يــعــد  الـــذي   ،2021 لــلــعــام  للتقنية  جيتكس 
التجاري  دبي  مركز  في  وُيقام  المنطقة،  في  تكنولوجي 

العالمي لغاية يوم الخميس 21 أكتوبر.
للتعاون  إضافة  أحــدث   ”Avaya Spaces“ خدمة  تعتبر 
بتلكو  بتلكو وأفايا، حيث توفر  بين  الذي يجمع  الُمتميز 
لاتصاالت   ”Avaya OneCloud Ucaas“ حلول  لزبائنها 
لها في مملكة  التابع  البيانات  عبر مركز  الموحدة، وذلك 
البحرين. وتمتاز خدمة “Avaya Spaces” بتوفير حلول 
متكاملة عبر منصة واحدة، حيث تتيح عقد اجتماعات 
الفيديو وتعزيز التواصل والتعاون في بيئة عمل رقمية. 
وقال رئيس شركة أفايا العالمية نضال أبو لطيف “نحن 
هذا  توطيد  ونواصل  بتلكو،  مع  بشراكتنا  جًدا  فخورون 

التعاون؛ لتوفير أفضل الحلول الرقمية المتطّورة لمعالجة 
وتتوجه  البحرين.  في  والشركات  المؤسسات  تحديات 
السحابية،  الحلول  إلــى  االنــتــقــال  تسهيل  نحو  جهودنا 
وتمكين استفادة جهات األعمال من أدوات بيئات العمل 
الرقمية”. ومن جهته، قال القائم بأعمال مدير عام القطاع 
التجاري لدى شركة بتلكو عبدهللا دانش “ساهمت شراكتنا 
)أفــايــا( بتوفير خــدمــات وحــلــول االتــصــال السحابي  مــع 

بمواصفات عالمية للزبائن في قطاع األعمال”.

يهدف لتسهيل االنتقال إلى بيئات عمل رقمية

“بتلكو” تطرح حل “Avaya Spaces” في “جيتكس”

أثناء إطالق الخدمة في “جيتكس 2021”

كـــرمـــت شـــركـــة الــبــحــريــن الــوطــنــيــة 
الـــرائـــدة  الــشــركــة   ،)BNH( الــقــابــضــة 
من  موظفين   10 التٔامين  مجال  في 
على  واإلدارات  األقـــســـام  مــخــتــلــف 

جهودهم خال جائحة كورونا.
وحرص أبطال “BNH كوفيد 19” على 
لتفشي  المستمرة  التطورات  مراقبة 
االحتياطات  واتخاذ  كورونا  جائحة 
وتلبية  الــمــوظــفــيــن  لــســامــة  الــازمــة 
احتياجات العمل للعماء وغيرهم من 

الموجودين داخل مرافق المجموعة.
ــفــيــذي لــشــركــة  ــن ــت وقـــــال الـــرئـــيـــس ال
الــقــابــضــة سمير  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن 
الــعــالــم تحديات  لــقــد واجـــه  الـــــوزان: 
كورونا  لجائحة  نتيجة  مسبوقة  غير 
والـــتـــي تــطــلــبــت مــســتــويــات عــالــيــة 
التكيف،  على  والــقــدرة  الــمــرونــة  مــن 
دوًرا   ”19 “BNH كوفيد  أبطال  ولعب 

والفعالية  السامة  ضــمــان  فــي  مهًما 
الصعبة.  الفترة  هــذه  خــال  التواصل 
عن  لهم  نعبر  أن  نــود  المكافأة  بــهــذه 
على  لهم  امتناننا  عــن  ونــعــرب  دعمنا 
العمل الشاق الذي قاموا به خال هذه 

الفترة”.
التي  بالطريقة  فــخــور  أنـــا  وأضــــاف: 
للتحديات  المجموعة  بها  استجابت 
من خــال نهج قــوي ومــوحــد، والــذي 
الراسخة.  المجتمعية  قيمنا  من  ينبع 

الوطنية  البحرين  شركة  فــي  إننا  إذ 
البشرية  الــثــروة  بــأن  نؤمن  القابضة، 
استراتيجيتنا  ركائز  من  ركيزة  تمثل 
التنموية. وجائزة أبطال “BNH كوفيد 
19” هي مجرد واحدة من العديد من 
من  كجزء  اعتمدناها  التي  الحوافز 
حيث  موظفينا،  لتقدير  استراتيجية 
نــســعــى جــاهــديــن لــخــلــق بــيــئــة عمل 
شاملة تــقــدر تــفــرد مــواهــب وخــبــرات 

وأفكار كل فرد.

شركة التأمين تكرم 10 من أبطال “BNH كوفيد 19”

“الوطنية القابضة” تكافئ جهود موظفيها خالل “كورونا”

ــا،  ــيـ ــونـ ــمـ أعـــلـــنـــت دلـ
ــروع مــتــعــدد  ــشــ ــمــ ــ ال
االســــــتــــــخــــــدامــــــات 
وجـــزيـــرة الــرفــاهــيــة 
إقامة  عن  مؤخًرا  البحرين،  مملكة  في 
ــيــة تـــوعـــويـــة “الـــمـــشـــي مـــن أجــل  فــعــال
ــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي” فـــي يــوم  ال
السبت 16 أكتوبر 2021، وذلك بمناسبة 
بالتعاون  الثدي  بسرطان  التوعية  شهر 
النسائية،   ”Lettuce Run“ مع مجموعة 

وبحضور أكثر من 100 مشاركة.
ونجحت الفعالية في جمع 1,500 دينار 
جمعية  لصالح  التبرعات  مــن  بحريني 
 Think Pink“ الثدي  لسرطان  البحرين 
جهود  دعـــم  بــهــدف  وذلـــك   ،”Bahrain
المملكة في مكافحة سرطان الثدي عبر 

نشر التوعية والتعليم والبحوث. 

المشي  إلى ذلك، شهدت فعالية  إضافة 
ــثــدي  ــتــوعــيــة بـــســـرطـــان ال مـــن أجــــل ال
بهدف  المتحدثين  مــن  عـــدد  مــشــاركــة 
نشر الــوعــي عــن مــرض ســرطــان الثدي 
الحماية  عــلــى ســبــل  الــضــوء  وتــســلــيــط 
الــمــتــحــدثــيــن  قـــائـــمـــة  ــه، إذ ضـــمـــت  ــنـ مـ
سوباشيني  المتخصصة  األورام  طبيبة 
عامة  لمحة  قــدمــت  ــتــي  وال ــيــرومــال،  ب
عــن أهــمــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر والــفــحــص 
الثدي،  سرطان  مكافحة  في  الروتيني 
مــؤِســســة مجموعة  قــدمــت  فـــي حــيــن 
كلمة  زبــــــاري،  دانــــة   ”Lettuce Run“
من  للوقاية  البدنية  اللياقة  فوائد  عن 

سرطان الثدي. 
مع  اتساق  في  الفعالية  تأتي  ذلــك،  إلى 
رؤية دلمونيا الهادفة لتطوير مجتمعات 
صـــحـــيـــة تـــعـــطـــي األولــــــويــــــة لــلــصــحــة 

في  المشاركات  قامت  حيث  والعافية، 
دلمونيا،  قــنــاة  حــول  بالمشي  الفعالية 
ــمــائــي الــســاحــر فـــي جــزيــرة  الــمــجــرى ال
دلمونيا واألطول من نوعه في المملكة. 
اإلثمار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
تطوير  عن  المسؤولة  الشركة  للتطوير، 

السيد:  خليل  محمد  دلمونيا،  مشروع 
مجموعة  مــع  بالتعاون  فــخــورون  نحن 
مــرافــق  تسخير  عــبــر   ”Lettuce Run“
الوقاية  بشأن  للتوعية  دلمونيا  جزيرة 
ــثــدي واحــتــضــان  مــن مـــرض ســرطــان ال
الــمــشــاركــيــن مـــن الـــنـــســـاء واألطـــفـــال 

سنوًيا  المبذولة  الدولية  الجهود  لدعم 
للتوعية حول سرطان الثدي خال شهر 
تعزيز  أهدافنا األساسية  أكتوبر. تشمل 
إقامة  وتتماشى  الصحية،  المجتمعات 
لفعالية  المشابهة  الفعاليات  مــن  مزيد 
المشي من أجل التوعية بسرطان الثدي 

على  يرتكز  مشروع  لتوفير  مهمتنا  مع 
الصحة والرفاهية والحيوية.

ــســتــضــيــف مــــزيــــدا مــن  وأضــــــــاف “ســن
للمقيمين  الــعــام  مـــدار  على  الفعاليات 
تجربة  فــرصــة  لــهــم  لنتيح  والـــزائـــريـــن 

الجزيرة بشكل كامل وبطرق مختلفة”.
Let- مـــجـــمـــوعـــة  ــة  ــسـ ــؤِسـ مـ ــت  ــ ــال ــ “وق

سعداء  نحن  ــاري:  زبـ دانــة   ”tuce Run
لجمعية  بدعمنا   ”Lettuce Run“ فــي 
 Think Pink“ الثدي  لسرطان  البحرين 
Bahrain” عبر هذه الفعالية واالستمتاع 
بالمناظر الخّابة في جزيرة دلمونيا في 
آن واحد. نود أن نشكر دلمونيا وجميع 
النساء  وتمكين  الكبير  لدعمهم  الرعاة 
لتسليط  مــًعــا  العمل  مــن  البحرين  فــي 
الوعي  وتعزيز  الشهر  هذا  على  الضوء 

بشأن هذا المرض.

بالتعاون مع مجموعة “Lettuce Run” ودعما لجهود مكافحة المرض

جزيرة دلمونيا تحتضن أكثر من 100 مشاركة توعوية بسرطان الثدي
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البحريـــن  شـــركة  ُأدرجـــت 
لالستثمار العقاري )إدامة( ضمن 
قائمة مجلة كونستركشـــن ويك 
)Construction Week( ألفضل 
50 مطـــوًرا عقارًيـــا فـــي منطقـــة 
دول مجلس التعـــاون الخليجي 

التوالـــي؛  علـــى  الثانـــي  للعـــام 
تقديـــًرا لمحفظتها الواســـعة من 
المشـــروعات العقاريـــة الفريـــدة 
التـــي تســـاهم فـــي إثـــراء حيـــاة 
األشـــخاص وتلبيـــة احتياجـــات 
االقتصـــاد  وتعزيـــز  الســـوق 
الوطني فـــي الوقت ذاته. كذلك 
ُأدرج الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
إدامة أمين العرّيض ضمن قائمة 
الـ 50 شخصية األكثر تأثيًرا في 

قطاع العقارات في المنطقة.
وبهـــذه المناســـبة قـــال متحدث 
مـــن مجلـــة كونستركشـــن ويـــك 
“أظهـــرت شـــركة إدامـــة صمـــوًدا 
فـــي  كبيـــرة  ومرونـــة  ملحوًظـــا 
جائحـــة  تداعيـــات  مواجهـــة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
إذ حرصـــت الشـــركة على تمديد 
فتـــرات ســـداد اإليجـــار وإعفـــاء 
قطاعـــات  مـــن  المســـتأجرين 

التجزئـــة والطعام والمشـــروبات 
والتجارة لفترات معينة. وعالوة 
على ذلـــك، عكفت الشـــركة على 
لضمـــان  فّعالـــة  خطـــط  وضـــع 
اســـتمرارية أعمـــال المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة في مملكة 

البحرين”.
مـــن جانبه، قـــال أميـــن العرّيض 
“تواصل إدامة التزامها الراســـخ 
بالبناء من أجـــل رفعة البحرين. 

يتـــم  أن  يشـــرفنا  فإنـــه  وعليـــه 
تكريم جهودنا الدؤوبة من مثل 
هـــذه المنصـــة المرموقـــة. ونحن 
نعمل حالًيا على تطوير مجموعة 
من المشـــروعات المهمـــة التي ال 
تهدف إلى دفـــع عجلة االقتصاد 
تعـــود  بـــل  فحســـب،  الوطنـــي 
أيًضـــا بفوائـــد اجتماعّيـــة كبيرة 
على المواطنيـــن والمقيمين في 

مملكة البحرين”.

“إدامة” ضمن أفضل 50 مطورا عقاريا بالخليج... والعريض من األكثر تأثيرا

أعلنــت زيــن البحريــن، أمس عــن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 ســبتمبر 2021. 
وبالنســبة للربــع الثالــث من العام، ســجلت زيــن البحرين أرباًحا صافية قدرهــا 1.613 مليون 
دينار، ما يعكس زيادة مطردة في أرباحها بنســبة 4 % على أســاس ســنوي مقارنة بصافي 
ربــح قــدره 1.549 مليــون دينــار للفتــرة نفســها 2020، فيمــا حافظــت ربحية الســهم للربــع الثالث من العــام 2021 على 
قيمتهــا عنــد 4 فلــوس للســهم الواحد ومشــابهة للفترة نفســها من العــام 2020. وبلغت إيرادات الربــع الثالث من العام 
2021 مــا قيمتــه 15.291 مليــون دينــار، بزيــادة قدرهــا 3 % مقارنــة بـــ 14.833 مليون دينــار المحققة فــي الربع الثالث 
2020. كما شــهدت األرباح التشــغيلية في الربع الثالث 2021 زيادة بنســبة 5 % لتصل إلى 1.825 مليون دينار مقارنة 

بـ 1.746 مليون دينار المسجلة في الربع الثالث 2020.

وتحققت الزيـــادة المطـــردة في أرباح 
للتوســـع  نتيجـــة  الشـــركة  وإيـــرادات 
المتزايد في الشـــبكة، واالســـتثمار في 
أحـــدث التقنيـــات الرائـــدة واألولى من 
نوعهـــا في الســـوق، واالبتكار المتســـق 
للمنتجـــات والخدمـــات لتلبيـــة طلبات 

المستخدمين. 
زيـــن  قامـــت  الثالـــث،  الربـــع  وخـــالل 
البحريـــن بتســـريع عـــروض منتجاتهـــا 
وخدماتهـــا لتلبيـــة احتياجات الســـوق 
الرقمية المتنامية، وركزت على توفير 
فـــي  للمســـتخدمين  سلســـة  تجربـــة 

المناطق السكنية الجديدة بالمملكة.
التســـعة  األشـــهر  لفتـــرة  وبالنســـبة 
المنتهية في 30 ســـبتمبر 2021 وحتى 

تاريخه، ســـجلت زيـــن البحرين صافي 
أربـــاح بلغـــت 4.387 مليـــون دينار، أي 
بريـــادة بلغـــت نســـبتها 18.36 % على 
أساس ســـنوي مقارنة بـ 3.706 مليون 
ونمـــت   .2020 نفســـها  للفتـــرة  دينـــار 
ربحيـــة الســـهم إلـــى 12 فلًســـا لألشـــهر 
التســـعة 2021 مقابـــل 10 فلـــوس في 

2020 عن الفترة نفسها. 
بلغـــت  إيـــرادات  الشـــركة  وحققـــت 
48.020 مليـــون دينـــار خـــالل األشـــهر 
التســـعة األولـــى 2021، بزيـــادة بلغـــت 
3.82 % علـــى أســـاس ســـنوي مقارنـــة 
بــــ 46.252 مليون دينار للفترة نفســـها 
2020. وبلغت األرباح التشغيلية لفترة 
مليـــون   5.047  ،021 األشهرالتســـعة  

دينـــار، بزيادة قدرها 14.60 % مقارنة 
بــــ 4.404 مليـــون دينـــار المســـجلة في 

.2020
وعلى مستوى الميزانية العمومية، نما 
إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين في زين 
البحرين كما في 30 سبتمبر 2021 إلى 
77.686 مليـــون دينـــار، بزيـــادة بلغـــت 
بــــ 73.783  مقارنـــة   % 5.29 نســـبتها 
مليـــون دينار في الفترة نفســـها 2020. 
وبلغت قيمة أصول الشـــركة في نهاية 
الربـــع الثالـــث 2021، 127.675 مليون 
دينار، بزيادة طفيفة بلغت 4 % مقارنة 
بــــ 122.780 مليون دينار المحققة في 

30 سبتمبر 2020.
وقال رئيس مجلس إدارة شـــركة زين 

البحريـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل 
خليفة “بعد الزيادة القياسية في أرباح 
زيـــن البحريـــن فـــي الربـــع الثانـــي مـــن 
هـــذا العام، حافظنا علـــى النمو المطرد 
لألربـــاح في الربع الثالـــث 2021. وفي 
وقـــت ســـابق من هـــذا الربع مـــن العام، 
حددنا خططنا لمواصلة االستثمار في 
 4G  توســـعة شـــبكتنا للجيليـــن الرابـــع
والجيـــل الخامـــس 5G، وبشـــكل يؤكد 
التزامنـــا الراســـخ بالدفـــع تجـــاه مزيـــد 

مـــن التحـــول الرقمـــي فـــي البحريـــن، 
وتعزيـــز الحياة الرقميـــة لعمالئنا، فيما 
خدمـــات  توســـعة  علـــى  بشـــدة  نركـــز 
شبكة الجيل الخامس 5G إلى مناطق 
البـــالد،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  جديـــدة 
واالستثمار في توفير تغطية موثوقة 
الموبايـــل  لشـــبكات  الجـــودة  وعاليـــة 
وإضافة مزيد من اإلنجازات الجديدة 
لتجربـــة العمـــالء خالل هـــذا الربع، من 
خـــالل تعزيـــز عالقتنـــا مـــع إريكســـون 
لنشـــر حلول شـــبكة االتصال الالسلكي 

)RAN( الخاصة بها في المملكة”.
وأضـــاف الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي “مـــا 

نزال متحمســـين لمواجهـــة التحديات 
االجتماعية مثل تغير المناخ من خالل 
تقليل بصمتنا البيئية إلى الحد األدنى، 
ووضـــع أهـــداف محـــددة تجـــاه النمـــو 
المستدام لتقليل االنبعاثات والنفايات 
ونشـــر الوعي وتخفيف تأثير المخاطر 
المتعلقـــة بالمنـــاخ. وكجـــزء من خطط 
االستدامة لدينا، استثمرنا في تحديث 
حاويـــات  إلـــى  المعـــدات  حاويـــات 
خارجيـــة تقلـــل من اســـتهالك الكهرباء 
التشـــغيلية  والتعقيـــدات  والمســـاحة 

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.
واختتـــم رئيـــس مجلـــس اإلدارة “مـــع 
اقتـــراب الربع األخير مـــن العام 2021، 
فإننا نركز بشـــدة علـــى مواصلة خطط 
توسعة شـــبكتنا في كل أنحاء المملكة 
على المستويين التجاري والفردي، من 
خالل تخصيص موارد ضخمة لضمان 
تجربـــة سلســـة لعمالئنـــا، فيمـــا تلتـــزم 
فـــرق عملنـــا بتلبيـــة الزيـــادة المطـــردة 
فـــي الطلـــب الرقمي من خـــالل كفاءة 

الشبكة واالبتكار واالستدامة”.

“زين البحرين”: 18 % زيادة باألرباح لألشهر التسعة األولى 2021
الشيخ أحمد بن علي: نركز على التوسع في خدمات 5G بجميع أنحاء البحرين

استثمارات “زين” والبنية التحتية المحركان الرئيسان للنمو بالربع الثالث 2021

اســتقبل رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا، بمكتبــه بمرفــأ البحريــن المالــي، الممثل 
المقيــم لبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمائي في البحرين ســتيفانو بيتيناتو؛ بمناســبة انتهــاء فترة تعيينه 

في مملكة البحرين. 
وفــي بدايــة اللقــاء رحب ميرزا، بســتيفانو، مشــيدا بما يربط مملكــة البحرين ومنظمــة األمم المتحدة 
وجميــع الــوكاالت التابعــة لها من عالقات تاريخية عريقة لطالما انعكســت على الجهود المبذولة واإلنجازات التي تم 
تحقيقها في إطار التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل على مختلف األصعدة التنموية التي تسهم في تعزيز 
دور البحرين في المنظومة العالمية في المسيرة نحو االستدامة والنهوض باألمم كافة، مثمنا الجهود الحثيثة التي 
بذلهــا ســتيفانو فــي فتــرة عمله حرص مــن خاللها على تعزيــز أواصر التعاون وبنــاء الروابط والعالقــات بين حكومة 
مملكــة البحريــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي التي تعد أساســية في الدفــع بعجلة النماء والتطــور في البحرين 

خصوصا في مجاالت الطاقة المستدامة.

ميـــرزا  اســـتعرض  اللقـــاء  وخـــالل 
مســـيرة التعاون المشترك مع برنامج 
والتـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم 
بـــدأت فـــي 2014 بتوقيـــع اتفاقيـــة 
مشـــروع وحـــدة الطاقة المســـتدامة 
التـــي ارتقت لتصبح هيئـــة حكومية 
مســـتقلة تعنـــى بالطاقـــة المتجـــددة 
وكفاءة الطاقـــة في مملكة البحرين، 
مـــع  التعـــاون  والتـــي شـــكل خاللهـــا 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 

ركيزة أساسية لدعم أهداف وجهود 
مملكـــة البحرين في الســـبق العالمي 
المســـتدامة  الطاقـــة  إلـــى  للتحـــول 
وتمكينهـــا من الوصول إلى المنصات 
العالميـــة الفريدة والثريـــة بالخبرات 
اســـتدامة  مجـــاالت  فـــي  المتميـــزة 

الطاقة. 
كمـــا ســـلط ميـــرزا الضـــوء علـــى أبرز 
الهيئـــة  إســـتراتيجيات  مالمـــح 
والخطـــط المســـتقبلية التـــي تحمـــل 

آفاق تعاون أخـــرى في إطار الجهود 
المبذولة لجعل مملكة البحرين مركزا 
متميزا في مجاالت تنويع واستدامة 
مـــوارد الطاقة، ووضع اســـم المملكة 
علـــى الخارطة العالمية للـــدول التي 
تبـــذل جهودا نوعية مهمـــة؛ لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
كمـــا عـــّرج ميـــرزا فـــي النقـــاش على 
األبعـــاد والمخرجـــات اإليجابية التي 
تمثلـــت في إنجـــازات مهمة في مدة 

قياســـية، وهـــو األمـــر الـــذي يعكـــس 
جدية البحرين تجاه الرؤى التنموية 
الشـــاملة وتحقيق استدامتها بخطى 

حثيثـــة، وذلـــك انطالقـــا مـــن اهتمام 
الرشـــيدة،  القيـــادة  وتوجيهـــات 
وتيـــرة  علـــى  بالحفـــاظ  والتزامـــا 

اإلنجـــازات التـــي تصب فـــي تحقيق 
األهـــداف والـــرؤى الموضوعـــة، مـــن 
والعالقـــات  الشـــراكات  بنـــاء  خـــالل 
المهمـــة التي تمكـــن المملكة من ذلك 
منظمـــة  مـــع  التعـــاون  أهمهـــا  ومـــن 
األمـــم المتحـــدة والـــوكاالت التابعـــة 
لهـــا، وأضـــاف أن من أولويـــات هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة تمكيـــن المملكة 
مـــن تحقيـــق األهـــداف وااللتزامـــات 
العالميـــة لمملكـــة البحريـــن خصوصا 
في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقـــة. مـــن جانبـــه، أشـــاد الممثـــل 
المقيـــم لبرنامج األمـــم المتحدة في 
المملكـــة، بجهـــود البحريـــن وبالـــدور 
الطاقـــة،  لهيئـــة  والمحـــوري  المهـــم 
مؤكـــدا التزام برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي بمواصلة العمل مع حكومة 
الخبـــرات  لجلـــب  البحريـــن؛  مملكـــة 
المحليـــة  القـــدرات  وبنـــاء  العالميـــة 

وتنميتها.

ميرزا يبحث التعاون في مجاالت الطاقة المستدامة مع “اإلنمائي”
تمكين البحرين من الوصول للمنصات العالمية بالقطاع

ميرزا مستقبال الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي
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الشيخ أحمد بن علي

االستثمار في الشبكة   
وتجربة العمالء

- نشـــر تقنيـــة تجميع الموجـــات الحاملة 
المتطـــورة  الخامـــس  الجيـــل  لشـــبكة 
لتوســـعة  إريكســـون؛  مـــع  بالشـــراكة 
نطـــاق تغطيـــة شـــبكتي الجيليـــن الرابع 
والخامس، وتقديم النطاقين المنخفض 
والمتوسط لتوسعة نطاق تغطية الشبكة 

وتوفير تجربة مطورة للمستخدمين.
بيـــن  يجمـــع  تحالـــف  فـــي  الدخـــول   -
مجموعـــة اتصاالت، وشـــركة االتصاالت 
الســـعودية )اس تـــي ســـي(، وموبايلـــي، 

لالتصـــاالت  اإلمـــارات  )شـــركة  ودو 
المتكاملـــة )EITC لدعـــم حلـــول شـــبكة 
النفـــاذ الراديـــوي المفتوحـــة؛ بهدف دفع 
عجلـــة االبتـــكار فـــي قطـــاع االتصـــاالت 
منطقـــة  فـــي  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

الشرق األوسط.
“زيـــن  - االســـتفادة مـــن إنشـــاء شـــركة 
 “ Pipe “ فينشرز” لالستثمار في شركتي
و ”Swvl” المبتكرين للتكنولوجيا المالية 
ســـريعة النمـــو لدعم نموهمـــا عبر وجود 

“زين” اإلقليمي والدولي.
موفـــرة  مســـتدامة  حلـــول  اعتمـــاد   -
للطاقـــة من خـــالل اســـتخدام الحاويات 

الخارجيـــة، ما يمّكـــن زيـــن البحرين من 
تحســـين األثر البيئي للشركة والتشجيع 

على اإلدارة الذكية للطاقة.
- توســـعة خدمـــات زيـــن البحريـــن مـــن 
G5 لتشـــمل  شـــبكات الجيـــل الخامـــس 
مناطـــق ســـكنية جديـــدة بمـــا فـــي ذلـــك 
مدينـــة ســـلمان ومدينـــة خليفة وشـــرق 

الحد ومنطقة الرملي السكنية.

الشباب

لتهنئـــة  خاصـــة  فعاليـــة  اســـتضافة   -
لجمـــع  زيـــن  مبـــادرة  فـــي  المشـــاركين 
وإعـــادة تدويـــر النفايـــات اإللكترونيـــة 

بالتعـــاون مـــع المجلـــس األعلـــى للبيئة 
والتي ساهمت في جمع أكثر من 10.5 

طن من النفايات اإللكترونية.
تلفزيـــون  برنامـــج   ،BIBAN رعايـــة   -

الواقع تحت عنوان ريادة األعمال.

المسؤولية المجتمعية 
واالجتماعية

- دعمًا لمنظومة الشـــركات الناشئة في 
المملكة، اســـتضافت الشـــركة النســـخة 
الثامنـــة مـــن زينوفيـــت بالشـــراكة مـــع 
الكـــري بارتنـــرز، وهي مؤسســـة داعمة 

ومقرهـــا  الناشـــئة  الرقميـــة  للشـــركات 
البحريـــن، وشـــبكة عقال للمســـتثمرين 
مجتمـــع  أول  وهـــي  المالئكـــة، 
المملكـــة  فـــي  المالئكـــة  للمســـتثمرين 
العربية الســـعودية، وفرعها في مملكة 

البحرين.
- الشـــراكة مـــع نـــادي روتـــاري العدليـــة 
الســـتضافة النســـخة الثالثة من مبادرة 
“حوار” الشـــبابية فـــي نســـختها الثالثة 
لزيـــادة الوعـــي بين الشـــباب البحريني 
حـــول االختالفـــات بيـــن األجيـــال فـــي 
مواقـــع العمـــل؛ لخلـــق بيئـــة عمـــل أكثر 

إنتاجية.

- وقعـــت زين البحريـــن اتفاقية تعاون 
مشـــترك مع جمعية البحريـــن للتدريب 
لتدريـــب  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 
الشابات البحرينيات في الفئة العمرية 
20 - 24 الكتســـاب الخبـــرة العملية في 

مختلف اإلدارات بالشركة.
مركـــز  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع   -
المهنـــي  والتدريـــب  للتأهيـــل  ناصـــر 
لتبـــادل المعرفة وتعزيـــز فرص البحث 

واالبتكار.
جمعيـــة  مـــع  شـــراكة  فـــي  الدخـــول   -
الصـــم البحرينية لتعليـــم موظفي زين 

البحرين لغة اإلشارة.

نمو ثابت في 
األرباح التشغيلية 

للشركة بنسبة 
5 % واإليرادات 

بنسبة 3 % 

أهم اإلنجازات بالربع الثالث 2021

 أمين العريّض



المرتبـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جـــاءت 
التاســـعة عربيـــا و94 عالميا فـــي إيرادات 
أبطـــال األلعـــاب اإللكترونية للعـــام 2021، 
بإجمالـــي 11 ألـــف دوالر فقط بــــ 4 العبين 
الرياضـــات  بطـــوالت  مـــن  بعـــدد  فائزيـــن 
اإللكترونية على مستوى العالم. وبحسب 
أحـــدث أرقـــام لــــ “إي ســـبورتس إيرننغز”، 
حصـــدت مملكـــة البحريـــن المركـــز الثالث 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  كل  بعـــد  خليجيـــا 
الســـعودية التي تصدرت القائمـــة العربية 
بالمركـــز 28 عالميـــا بقيمـــة جوائـــز قاربت 
النصـــف مليـــون دوالر و72 العبـــا محترفا 
فائـــز.    وفي تعليقهم على إحصاءات “إي 
ســـبورتس إيرننغز”، أجمع خبراء رياضات 
تمتلـــك  البحريـــن  مملكـــة  أن  الكترونيـــة 
المقومـــات المناســـبة لتصبـــح فـــي مقدمة 
الرياضـــات  صناعـــة  فـــي  المنطقـــة  دول 
المواهـــب  كثـــرة  بفضـــل  اإللكترونيـــة، 
البحرينيـــة المتألقة في هذا المجال، ولكن 
تحتاج الدعم المناســـب مـــن قبل الجهات 
الحكوميـــة والقطاع الخـــاص حتى تنتقل 
إلـــى العالميـــة وترفع اســـم البحريـــن عاليا 

في المحافل الدولية المرموقة. 
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة 
بيرسر للرياضات اإللكترونية رامي جمال 
أن مملكـــة البحريـــن تزخـــر بالكثيـــر مـــن 
المواهـــب البحرينية في مجال الرياضات 
اإللكترونيـــة أمثـــال ســـيد هاشـــم ومحمد 
الدولـــي  البحرينـــي  والمعلـــق  بوجيـــري 
عبدالرحمـــن المـــا الذين حققـــوا إنجازات 
ماليـــة  وكســـبوا جوائـــز  عـــدة  وبطـــوالت 

قّيمـــة، مؤكـــدا أن البحرين تعتبر من أعلى 
اإليرادات في هذه الصناعة على مســـتوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى جمـــال أن التقرير الصادر لم ينصف 
ترتيـــب المملكـــة وال يمثـــل الواقـــع؛ كـــون 
المعلومـــات المذكـــورة فيـــه غيـــر محدثة، 
خصوصـــا أن هناك فرقا مثل بيرســـر الذي 
يتخـــذ مـــن البحريـــن مقرا رئيســـا له يضم 
11 العبـــا بحرينيـــا وخليجيـــا فـــي لعبتـــي 
فالورانـــت وببجـــي، مشـــيرا إلـــى أن فريق 
بيرســـر فـــي لعبـــة فالورانـــت يعتبـــر األول 
خليجيـــا والثالـــث علـــى مســـتوى الشـــرق 

األوسط.
وجـــدد تأكيـــد أن البحرين لديهـــا المقدرة 
الرياضـــات اإللكترونيـــة  علـــى أن تجعـــل 
مساهما له تأثيره الملموس على االقتصاد 
تنافســـية  تعزيـــز  خـــال  مـــن  الوطنـــي 
المواهـــب البحرينيـــة مـــع التركيـــز كذلـــك 
علـــى صناعـــة البرمجيات وتطويـــر ألعاب 
الفيديو كجـــزء من التحـــول الرقمي على 

مستوى المملكة.
وأكـــد جمال أهمية تأســـيس اتحاد خاص 
للرياضـــات اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة، ال 
ســـيما أن القطـــاع واعـــد ويحتـــاج دعـــم 
وتبنـــي  والخاصـــة  الحكومـــي  الجانبيـــن 
هـــذا  فـــي  الشـــابة  البحرينيـــة  المواهـــب 

اإلطار.
بدوره، قال محتـــرف اإللعاب اإللكترونية 
والحاصـــد علـــى 5 ألقـــاب فـــي موســـوعة 
البليستيشـــن،  لعـــب  فـــي  “جينيـــس” 
األرقـــام  إن  عبدالكريـــم  عبدالحكـــم 
المســـجلة باســـم البحرين يجـــب أن تصل 
إلـــى أضعـــاف؛ نظـــرًا لمـــا تمتلكـــه المملكة 

مـــن مواهـــب وطنيـــة، ويجب االســـتفادة 
واإلماراتيـــة  الســـعودية  التجربتيـــن  مـــن 
فـــي احتضـــان المواهـــب الشـــابة وتنظيم 

فعاليات ومنافسات إقليمية ودولية. 
وذكـــر عبدالكريـــم أن صنـــاع القـــرار فـــي 
الشـــأن  أصحـــاب  خصوصـــا  المملكـــة 
والســـياحي  والرياضـــي  االقتصـــادي 
مطالبـــون باحتضـــان الكفـــاءات الوطنيـــة 
والتـــي  اإللكترونيـــة  الرياضـــات  فـــي 
أصبحـــت لـــدى عـــدد مـــن الـــدول مصـــدر 
دخـــل مجز لاقتصاد الوطنـــي ولقطاعات 
التحـــول الرقمي وتكنولوجيـــا المعلومات 

والبرمجيات وغيرها.
بحاجـــة  البحريـــن  أن  عبدالكريـــم  وبيـــن 
بالرياضـــات  إقامـــة مقـــرات خاصـــة  إلـــى 
بحاضنـــات  أشـــبه  تكـــون  اإللكترونيـــة 
المواهـــب  اســـتقطاب  فـــي  متخصصـــة 
البحرينيـــة الشـــابة لتأهيلهـــم إلـــى مرحلة 
والتمويـــل  الدعـــم  وتوفيـــر  االحتـــراف 
المناســـب لهـــم للمنافســـة علـــى مســـتوى 
منتظـــم،  دوري  أســـاس  وعلـــى  عالمـــي 
وبالتالـــي تحقيـــق إيـــرادات مجزيـــة على 

مستوى الاعب واالقتصاد ككل. 
الرياضـــات  قطـــاع  أن  عبدالكريـــم  وذكـــر 
اإللكترونيـــة ســـيفتح البـــاب واســـعا أمام 
خلـــق وظائف جديـــدة للشـــباب البحريني 
فـــي  أخذنـــا  مـــا  إذا  خصوصـــا  الواعـــد، 
اإللكترونيـــة  اإللعـــاب  تطويـــر  الحســـبان 
بمختلـــف أنواعهـــا، مؤكـــدا أهميـــة الدعـــم 

الحكومـــي لهـــذا القطـــاع لكـــي ينجح في 
بداية خطوات تطوره.

بدوره، قـــال الاعب البحرينـــي المحترف 
فـــي فريـــق NASR اإلماراتـــي للرياضـــات 
اإللكترونيـــة ســـيد هاشـــم إن اإلحصاءات 
غير دقيقة وال تعكس الواقع، مشـــيرا إلى 
أن أبطـــال الــــ ESPORTS يجـــب أن يلقوا 
كل الدعم والمســـاندة مـــن كافة األطراف 
يكونـــوا  الحكومـــة حتـــى  مـــن  خصوصـــا 

قادرين على تمثيل البحرين خير تمثيل.
وذكر ســـيد هاشـــم الملقب بـ “تكن ماستر” 
أن مشـــاركته األخيـــرة كانـــت فـــي بطولة 
أوكرانيا لأللعاب اإللكترونية، حاصدًا فيها 
Mortal Kom�  المركـــز الثاني ببطولة لعبة

bat ممثـــا فيهـــا فريـــق NASR اإلماراتي 
للرياضـــات اإللكترونيـــة، طارحـــا تســـاؤال: 
“هـــل يعقـــل موهبـــة بحرينيـــة متألقة في 
مجـــال الرياضـــات اإللكترونيـــة وتحصـــد 
العديـــد مـــن الجوائز وتمثـــل البحرين في 
مختلـــف البطوالت الدولية تتبناها شـــركة 
إماراتيـــة وال ينظر لها بعين االهتمام على 

الصعيد المحلي؟”. 
وطالـــب ســـيد هاشـــم بضـــرورة إنصـــاف 
المحترفيـــن  البحرينييـــن  الاعبيـــن 
بالرياضـــات اإللكترونيـــة، وإعـــادة النظـــر 
فـــي اهتمـــام الدولة بهـــذه المواهـــب التي 
ســـيكون لهـــا إســـهامات كبيـــرة ليس فقط 
علـــى صعيد التمثيل والمشـــاركة، بل على 

صعيد تحقيق عوائد لاقتصاد المحلي.
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الدليل المفقود لالستثمار في عالم العمالت الرقمية
فـــي اآلونة األخيرة، ازداد تواصـــل العديد من الزماء والمتابعين 
لـــي على وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، إذ إن الكثير مـــن األفراد 
أبـــدوا اهتمامهم الكبيـــر - وأحيانا الطائش - في العمليات الرقمية 
الحديثـــة كالبيتكويـــن وااليثيريـــوم، ودائمـــا تتمحـــور أســـئلتهم 
واستفساراتهم حول السؤال التاريخي واألبدي وهو: “هل تنصح 
باالستثمار في العمات الرقمية؟”. هذه بعض من النقاط التي أتطرق 
إليهـــا فـــي العديد مـــن محادثاتي مـــع زمائي ومتابعينـــي بخصوص هذا 
التساؤل، أتمنى أن تخدمك هذه النصائح إن كنت مهتما في التكنولوجيا، 

خصوصا في العمات الرقمية أو الامركزية. 
واقعا، فإن النقاش في االستثمار يتطلب مهارات معينة، خصوصا عندما 
يكـــون الحديث متعلقـــا بالتكنولوجيـــا الحديثة ومثال علـــى ذلك مفهوم 
البلوكجين، وهو أحد أهم التكنولوجيا الحديثة والتي تكمن فكرتها على 
تســـويق مبـــدأ الامركزية، وهو مفهوم ليس بجديـــد، لكن حلته الجديدة 
و)المســـمى بالبلوكجيـــن( تقـــوم بتطبيـــق هـــذا المفهـــوم بطريقـــة حديثة 

وناجحة، فاكتسب هذا االستثمار صيتا كبيرا.
الامركزية هدفها بسيط الفهم، وهو أن نقوم ببناء أنظمة حديثة تسحب 
بســـاط التحكـــم واالحتكار مـــن المؤسســـات المركزيـــة - التجارية معظم 
الوقت - وإرجاعها إلى المستخدم، وإن كنت مهتما باالستثمار في مجال 
العمـــات الرقمية، فمن الضـــروري فهم الميزات والنواقص الموجودة في 
عالم الامركزية والمعروف باسم البلوكجين، فهنالك الكثير من المفاهيم 

المغلوطة والتي قد تجعل استثمارك عرضة للخطر.
من األسس المهمة في مجال االستثمار في العمات الرقمية هو التبحث 
بجديـــة وموضوعية فـــي القيمة الحقيقية والواقعية في المشـــاريع التي 
يراد االســـتثمار بها، إذ إن الكثير من العمات الرقمية تمثل مشاريع ليس 
لهـــا أي اتصـــال بالواقـــع من حيـــث الفائـــدة أو التطبيق، وهذا هو الســـبب 
الشديد الذي شوه سمعة العمات الرقمية )وتقنية البلوكجين خصوصا(، 
وذلك لكثرة المشـــاريع التي تستغل بســـاطة وسذاجة المستثمر الحديث 

صاحب الخبرة القليلة.
تأكد من أهمية المشـــاريع التي ترغب باالســـتثمار فيها من حيث الفائدة، 
جديـــة ومؤهـــات الفريق القائم على المشـــروع، وواقعيـــة الخط الزمني 
المرسوم للمشروع وامتثاله لصعوبات التطبيق الفنية، ألن عالم العمات 
الرقمية مملـــوء بالوعود المنكوثة، ابحث عن “BitConnect” على محرك 

“قوقل” أو “اليوتيوب” لتصدقني. 
انـــه من الضـــروري ان يثقـــف المســـتثمر الحديث نفســـه في عالم 
الحوسبة ، حيث ان العالم التقني هو الوسط الحقيقي و المشغل 
لتلـــك األفـــكار الحديثة ، فالواقع إن هذه المشـــاريع هي عبارة عن 
افـــكار تتم ترجمتها برمجيا لتعمل كعناصر ثنائية الشـــكل لتعيش 
فـــي هذه االوســـاط الرقميـــة المعقدة، أرجـــوا أن تقوم يـــا عزيزي 

المستثمر بواجبك، وهو توسيع مداركك الحاسوبية.

أمين التاجر

انفوجرافيك

أكثر 10 عمالت مشّفرة 
(لشهر اكتوبر 2021)رواجاً بالواليات المتحدة

انفوجرافيكس المصدر: كوين غيكو 

2

كوما

34 مليوًنا
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

KUMA

$ 0.000000256635
$ 0.000000165829

7

بتكوين

1.08 تريليون 
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

BTC

$ 63,432.04

8

إيثيريوم

451 ملياًرا
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ETH

$ 3,855.57

$ 3,699.53

3

وندرالند

650 مليوًنا
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

TIME

$ 6,430.08
$ 5,177.36

4

سبل توكن          

932 مليوًنا
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

SPELL

$ 0.01841264
$ 0.01671633

5

أولمبوس

2 مليار
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

OHM

$ 912.60
$ 776.53

9

أريفا

49 مليوًنا 
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ARV

$ 0.00112608

$ 0.00076187

10

فانتوم

5 مليارات
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

FTM

$ 2.48

$ 2.19

1

شيـبـا

13 ملياًرا
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

SHIB

$ 0.00002923
$ 0.00002744

6

زوكيبر

6 ماليين
القيمة السوقية

أعلى وأدنى سعر خالل ٢٤ ساعۀ

ZOO

$ 0.270953

$ 0.123077$ 54,767.16

اقتربـــت أكبر عملة مشـــفرة في العالم 
من حيـــث القيمة الســـوقية “بتكوين”، 
فـــي التعامـــات اآلســـيوية أمـــس، من 

أعلى مستوياتها على اإلطاق.
وبلغت “بتكوين” أعلى مستوياتها في 
6 أشـــهر وصارت على مقربة من أعلى 
مســـتوياتها علـــى اإلطـــاق، إذ يراهن 
المتعاملـــون علـــى أن إدراجـــا متوقعـــا 
لصنـــدوق أســـهم أميركـــي يعتمد على 

العقود اآلجلـــة يمكن أن تتمخض عنه 
تدفقات اســـتثمار في أصـــول بتكوين 

والعمات المشفرة.
خـــال   %  1.5 بتكويـــن،  وارتفعـــت 
 62991 إلـــى  اآلســـيوية  التعامـــات 
دوالرا، وهـــو أعلـــى مســـتوى لهـــا منـــذ 
الذروة القياسية البالغة 64895 دوالرا 

المسجلة في أبريل الماضي.
وقـــال محللون للعمات المشـــفرة في 

أركيـــن ريســـيرش إن عقـــود بتكويـــن 
اآلجلـــة ارتفعـــت أمـــس، وكانـــت فـــي 
أحدث تعامـــات عنـــد 62690 دوالرا، 
وقد ترتفع األســـعار الفورية إذا استمر 

التدفق النقدي.
وتجاوزت “بتكوين” األسبوع الماضي، 
خال تعامات يـــوم الجمعة الماضي، 
للمـــرة  وذلـــك  دوالر،  ألـــف   60 حاجـــز 

األولى في 6 أشهر.

ارتفعت أســـهم شركة مايكروســـوفت إلى أول أعلى 
مســـتوى لهـــا علـــى اإلطـــاق فـــي حوالـــي شـــهرين، 
لتكـــون أول شـــركة تكنولوجيا ضخمة يعود ســـهمها 
إلى مســـتويات قياســـية بعد المخاوف بشأن ارتفاع 
عوائـــد الســـندات التـــي ضغطـــت علـــى القطـــاع في 

األسابيع األخيرة.
دوالر،   307.28 إلـــى   %  1 بنســـبة  الســـهم  وارتفـــع 
مسجاً أول رقم قياسي يومي له منذ 20 أغسطس. 
وصعدت أسهم الشركة للجلسة الرابعة على التوالي، 

بزيادة بنحو 9 % عن أدنى مستوى أخير.
يأتي هذا الرقم القياســـي قبل إعان مايكروسوفت 

عن نتائج الربع األول من عامها المالي، والتي سيتم 
إصدارها في 26 أكتوبر.

أعلنت شـــركة أبل عن الجيل الثالث 
 ،AirPods من سماعاتها الاســـلكية
وهو أحدث جيل من سماعات األذن 
الاســـلكية الحقيقيـــة لدى الشـــركة 
التي تحظى بشعبية كبيرة، وتتميز 
أطلقـــت  كمـــا  المكانـــي.  بالصـــوت 
الشـــركة “ماك بوك برو” بقياسي 14 

و16 إنشا، وبسعر 179 دوالرا.
 AirPods ويتوافر الجيل الثالث من
للطلـــب المســـبق اآلن ويطـــرح للبيع 

األسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

بيـــن  يمـــزج  جديـــد  تصميـــم  ومـــع 
 AirPods Pro و AirPods جوانـــب
مـــن   AirPods تحتفـــظ  الســـابقة، 
الجيـــل الثالث بباســـتيك صلب مع 

مقاس واحد يناسب أكثر األذن.
ولكـــن الشـــكل يشـــهد تغيـــًرا كبيـــًرا 

ألول مرة منذ العام 2016، إذ تتمتع 
ســـماعات األذن الجديـــدة بســـيقان 
أقصـــر بكثيـــر مـــن ذي قبـــل. كما أن 
للمـــاء  اآلن  مقاومـــة  الســـماعات 
والعـــرق مع تصنيـــف IPX4 لكل من 

سماعات األذن وحافظة الشحن.
وتـــم تمديـــد عمـــر البطاريـــة إلـــى 6 
ســـاعات مـــن االســـتماع المتواصـــل 
وما يصـــل إلى 4 ســـاعات من وقت 
التحدث. وتوفر 5 دقائق من الشحن 

نحو ساعة من عمر البطارية.

“بتكوين” تقترب من أعلى مستوياتها على اإلطالق

أسهم “مايكروسوفت” تسجل أول أعلى مستوى في شهرين

”AirPods“ أبل” تطلق الجيل الثالث من سماعاتها الالسلكية“

الرياضات اإللكترونية... مستقبل واعد وندرة في الدعم
ــا ــهـ ــراداتـ ــإيـ بـ عــالــمــيــا  و94  عـــربـــيـــا  الـــتـــاســـعـــة  الـــبـــحـــريـــن 

أكبر إيرادات عربية من األلعاب اإللكترونية لعام 2021
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أعلــن مصــرف البحريــن المركزي أنه تمــت تغطية اإلصدار رقم ISIN BH0007784646( 86( من أذونات الخزانة الحكومية 
الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 100 مليـــون دينار بحريني لفترة 
استحقاق 12 شهًرا تبدأ فــــي 21 أكتوبر 2021 وتنتهي في 
20 أكتوبـــر 2022، كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر الفائـــدة على هذه 
األذونات 1.65 % مقارنة بســـعر الفائـــدة 1.66 % لإلصدار 

السابق بتاريخ 23 سبتمبر 2021.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.35574 % وتم قبول أقل سعر  «

للمشاركة بواقع 98.214 %. علًما أنه قد تمت تغطية اإلصدار 
بنسبة 110 %. وبلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

100 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة الشهرية
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اإلصدار رقم ISIN BH00014I7422( 1882( من أذونات الخزانة الحكومية 

األسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلـــغ قيمـــة هذا اإلصـــدار 70 مليون دينـــار بحريني لفترة 
اســـتحقاق 91 يوًمـــا تبـــدأ فــــي 20 أكتوبـــر 2021 وتنتهـــي 
فـــي 19 ينايـــر 2022، كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونـــات 1.42 % مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 1.40 % الفائدة 

لإلصدار السابق بتاريخ 6 أكتوبر 2021.
وبلغ معدل سعر الخصم 99.641 % وتم قبول أقل سعر  «

للمشاركة بواقع 99.597 %. علًما أنه قد تمت تغطية اإلصدار 
بنسبة 128 %. وبلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة األسبوعية

البحرين  أطلق مصـــرف 
إطـــار  فـــي  المركـــزي، 
يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
الرقمـــي  التحـــول  لتعزيـــز  المصـــرف 
وطـــرح الخدمـــات الماليـــة المبتكـــرة 
وتماشـــيا مـــع رؤيـــة مملكـــة البحرين 
2030، خدمـــة الشـــيكات اإللكترونية 
)e - Cheque( كوســـيلة دفـــع مكملـــة 
للشـــيكات التقليدية، لتمثـــل انطالقة 
نحـــو مســـيرة التحـــول إلـــى مجتمـــع 
غيـــر نقـــدي، إذ وجه المصرف شـــركة 
نظـــام  وتشـــغيل  لتطبيـــق  بنفـــت 
اإللكترونيـــة  للشـــيكات  البحريـــن 
)BECS( وذلك باالستفادة من أحدث 
التقنيـــات لتقديـــم خدمـــات وحلـــول 
الدفـــع اإللكترونـــي، علمـــا أن خدمـــة 
الشـــيكات اإللكترونية تعد أول نظام 
شيكات إلكتروني متكامل في العالم 
لعمـــالء بنـــوك التجزئـــة مـــن األفـــراد 
والشـــركات ويتوافـــر عبـــر تطبيقـــات 
الهاتف الخاصة بالخدمة مثل تطبيق 

وتطبيـــق  لألفـــراد   ”BenefitPay“
وتتضمـــن  للمؤسســـات،   ”eCheque“
خدمة طلب دفتر شـــيكات إلكترونية 
مـــن بنـــوك التجزئـــة، هـــذا إضافة إلى 
خدمات إصدار الشـــيك مثل التحرير 
والتوقيـــع واإليـــداع، حيـــث يتم ذلك 
إلكترونيـــا دون حاجـــة العميل لزيارة 
البنـــك للقيام بهـــذه الخدمـــات ووفق 
المتقدمـــة  األمنيـــة  االشـــتراطات 
التـــي تحقق أكبـــر قدر من الشـــفافية 

والحماية.
وضمـــن  بنفـــت،  شـــركة  وســـتقوم 
والتوعويـــة  التســـويقية  الحمـــالت 
بمجموعـــة مـــن المبـــادرات مـــن أجل 
تســـليط الضـــوء علـــى إطـــالق خدمة 
الجديـــدة  اإللكترونـــي  الشـــيك 
بالتعـــاون مـــع المصـــارف فـــي مملكة 
البحريـــن، ويشـــمل ذلـــك الفيديـــوات 
اســـتخدام  لكيفيـــة  التوضيحيـــة 
الخدمـــة والمنشـــورات التوعوية في 
مختلف الوسائط اإلعالنية ومنصات 

التواصل االجتماعي.
والحمايـــة،  باألمـــان  يتعلـــق  وفيمـــا 
سيتبنى مستخدمو الخدمة الجديدة 
توقيًعـــا رقمًيا آمًنا معتمدا رســـميا، ما 
يلغي الحاجة إلـــى التواقيع المكتوبة 
بخط اليد كما هو الحال مع الشيكات 
الورقية، ما يعمل على تقليل مخاطر 
التزوير واالحتيـــال. إضافة إلى ذلك، 
فـــإن التواقيـــع الرقمية تحمـــي هوية 

المســـتخدم وُتتيح المزيد من األمان 
فيما يتعلـــق بعمليات متابعة مراجعة 
ـــع  الموقِّ موقـــع  وتتبـــع  الحســـابات 
إلكترونًيـــا وتاريـــخ ووقـــت التوقيـــع. 
كما تســـاعد بيانات تســـجيل الدخول 
وإمكانيـــة التوقيـــع من أحـــد األجهزة 
على إتاحة إمكانية التتبع بشكل أكبر 

مقارنًة بالتواقيع التقليدية. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي لشـــركة بنفـــت عبدالواحـــد 
مصـــرف  توجيـــه  “وفـــق  الجناحـــي 
البحرين المركزي، فإننا نفخر بإســـناد 
مهمـــة تشـــغيل هـــذا النظـــام الوطني 
مملكـــة  مكانـــة  يعـــزز  الـــذي  المهـــم 
البحرين كواجهة لالبتكار في عمليات 
الدفع اإللكتروني، ونسعى في شركة 
بنفـــت إلى توفيـــر تجربـــة مدفوعات 
سلســـلة وآمنة. بفضل خدمة الشـــيك 
اإللكترونـــي، حيث ســـيحظى الزبائن 
بمزايـــا  والمؤسســـات  األفـــراد  مـــن 
الشـــيك اإللكتروني دون الحاجة إلى 
االنتظـــار لمدة طويلة كمـــا هو الحال 
مـــع الشـــيكات الورقية. كمـــا ُتعد هذه 
الخدمـــة حـــاًل مثالًيـــا للمســـتخدمين 
عبـــر  المصرفيـــة  للخدمـــات  الجـــدد 
اإلنترنـــت. ويســـرني أتقـــدم بالشـــكر 
لمصرف البحريـــن المركزي والجهات 
فـــرق  وكافـــة  المســـاندة  الحكوميـــة 
العمـــل والبنـــوك المشـــاركة معنـــا في 

إنجاز هذا المشروع الهام”.

بدورهـــا، قالت رئيـــس خدمات الدفع 
فـــي شـــركة بنفـــت ومديـــر مشـــروع 
شـــفق  اإللكترونـــي  الشـــيك  خدمـــة 
الكوهجـــي “إنهـــا لمناســـبة عظيمة أن 
يتـــم إطـــالق هـــذا المشـــروع الوطني 
الـــذي يقـــدم نموذجـــا دوليـــا نفخر به 
جميعا. وتقدم هذه المبادرة أســـاليب 
تماشـــًيا  البيئـــة  علـــى  تحافـــظ  دفـــع 
مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن لتحقيق 
التـــي  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
وضعتهـــا. أود أن أعـــرب عـــن جزيـــل 
شـــكري لـــكل من ســـاهم فـــي تحقيق 

هذا اإلنجاز”.
وتعـــد مملكة البحريـــن الدولة األولى 
في العالم التي تطلق خدمة الشيكات 
اإللكترونيـــة بهـــذا التكامـــل والمزايـــا 
المختلفـــة والتي تعكـــس حجم تطور 
االبتـــكار والتقـــدم التكنولوجـــي فـــي 
القطاع المصرفي وقطاع األعمال، ما 
يجعل مملكة البحرين نموذجا رياديا 

بهذا المجال.

“بنفت” تشغل نظام الشيكات اإللكترونية األول من نوعه عالميا
وفقا لتوجيه مصرف البحرين المركزي بتعزيز التحول الرقمي

شفق الكوهجي عبدالواحد الجناحي

شـــاركت “إن جـــي إن” الدولية ألنظمـــة المعلومـــات المتكاملة، 
والتـــي تتخذ من البحرين مقرا رئيســـا لها، في الجناح الوطني 
البحرينـــي بمعـــرض جيتكـــس، الـــذي يقـــام في مركـــز التجـــارة العالمي بدبـــي حاليًا، 
حيث تقدم بشـــكل خاص أحدث حلولها في مجال األمن الســـيبراني للجهات العامة 

والخاصة في المنطقة والعالم. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
“نواصـــل  العوضـــي:  يعقـــوب 
بعـــد  عامـــًا  الفاعلـــة  مشـــاركتنا 
عـــام فـــي هـــذا الحـــدث التقني 
العالمـــي؛ بهـــدف االطـــالع على 
أحـــدث التوجهـــات فـــي مجـــال 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت 
وتطبيقات الحوســـبة السحابية 

واألمن الســـيبراني والواقع المعزز وغيرها، وتوطين أفضل الممارســـات العالمية في 
تلك المجاالت بالمملكة”.

ولفت العوضي إلى مساهمة كل ذلك في تطوير قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 
البحريني وتعزيز مســـاهمته في االقتصاد الوطني وتشـــجيع مؤسســـاته على النمو 

والتصدير، جنبًا إلى جنب مع تأهيل الكوادر الوطنية العاملة فيه.

“إن جي إن” تعرض حلولها لألمن السيبراني بـ “جيتكس”

“إنفستكورب” تعلن عن أول تخارج عقاري أوروبي بألمانيا
المجمع يتألف من 12 مبنى مكتبيا وبحثيا ومتجرا بمساحة 15 فدانا

أعلنت إنفســـتكورب، أمس عـــن بيع حصتها 
مجّمـــع  فـــي  طويلـــة  لفتـــرة  المســـتأجرة 
 Bürocampus فانغـــن  بوروكامبـــوس 
إلـــى  بألمانيـــا،  شـــتوتغارت  فـــي   Wangen
شـــركة “آرت – إنفســـت العقاريـــة المحدودة 
 Art-Invest Real Estate المســـؤولية” 
الصفقـــة  هـــذه  وتمثـــل   .Funds GmbH
فـــي  إلنفســـتكورب  تخـــارج  عمليـــة  أول 
أوروبا وأحـــدث خطوة ضمن اســـتراتيجية 
الشـــركة العقاريـــة فـــي أوروبا.واســـتحوذت 

إنفســـتكورب على التملك الحـــر العام 2018 
مـــن “بيـــوس العقاريـــة األلمانيـــة”، وأعـــادت 

إنفســـتكورب هيكلـــة الملكيـــة وبيـــع التملك 
الحـــر إلـــى مســـتثمر مؤسســـي واالحتفـــاظ 

المجّمـــع  ويقـــع  الطويلـــة.  اإليجـــار  بحصـــة 
فـــي ســـوق  اإليجـــارات  المتعـــدد  التجـــاري 
شـــتوتغارت الفرعي في فانغن، ويتألف من 
12 مبنـــى مكتبًيـــا وبحثًيـــا ومتجـــًرا واحـــًدا 
لألعمال اليدوية تمتد على قطعة أرض تبلغ 
مساحتها 15 فداًنا، ما يوفر مساحة إجمالية 
تبلـــغ 550 ألـــف قـــدم مربع. ويتميـــز المجّمع 
بمبـــاٍن ذات نوعية عالية للمكاتب واألبحاث 
ومطعـــم  البيانـــات  ومراكـــز  والتطويـــر 
وقاعات للمؤتمـــرات. وهي مركز للعديد من 
المســـتأجرين المعروفيـــن، وهم فـــي الغالب 

من قطاعي التكنولوجيا والسيارات.
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أكــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة ُعمــان رضــا بــن جمعــة آل صالــح، 
علــى عمــق ومتانــة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية 
واالجتماعية القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة. جاء ذلك أثناء زيارته أمس الثالثاء 
ببيــت التجــار مترئًســا وفــًدا اقتصادًيــا لالطــالع علــى تجربــة البحريــن فــي مجــاالت حاضنــات األعمال 
والتســهيالت المقدمة للمؤسســات الناشــئة ورواد األعمال والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، بمعية 

سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الشقيقة جمعة الكعبي. 

عقـــد  أهميـــة  علـــى  عمـــان  غرفـــة  رئيـــس  وشـــدد 
االجتماعـــات الثنائية لمـــا لها من أثر كبير في تعزيز 
بيـــن  المشـــترك  واالســـتثماري  االقتصـــادي  العمـــل 
الجانبين في مختلف المجاالت، السيما في التوجه 
نحو توفير احتياجات الســـوق الخليجية من السلع 

الغذائية والمنتجات الزراعية. 
وبيـــن أن ســـلطنة عمـــان ومملكـــة البحريـــن بصـــدد 
الســـعي إلى خلق شراكة اســـتراتيجية بين البلدين 
الشـــقيقين مـــن خـــالل عقد شـــراكات اســـتراتيجية 
تعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك عبر استثمار 

الفـــرص المميـــزة فـــي الســـوق العمانيـــة والمتعلقـــة 
غرفـــة  مـــع  بالتعـــاون  الغذائـــي  األمـــن  بمجـــاالت 
تجـــارة البحرين، مشـــيًرا إلـــى أن البيئـــة والقوانين 
االســـتثمارية فـــي ســـلطنة عمـــان تمنـــح المســـتثمر 
األجنبي الملكية الكاملة للشـــركات بنســـبة 100 %، 
أي يمكن التملك الكامل للشـــركة من قبل المستثمر 
األجنبـــي، إلـــى جانب موقعها االســـتراتيجي كمركز 
تجـــاري. ونوه إلـــى أهمية تبادل الوفـــود والزيارات 
علـــى الصعيـــد التجـــاري والصناعـــي بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين، وتعزيـــز التعـــاون بين الغـــرف التجارية 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  دور  وتعزيـــز 
وريـــادة األعمـــال لتبادل الخبرات فـــي هذا المجال، 
مشـــدًدا على أهمية تسهيل تصدير واستيراد السلع 
والخدمات بين الطرفين وإنشـــاء مشاريع مشتركة 

بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. 
من جانبه، أكد سفير البحرين لدى ُعمان على أهمية 

تنميـــة العالقـــات االقتصاديـــة البحرينيـــة العمانية، 
عبـــر خطـــوات تســـتهدف تطويـــر عالقـــات التعاون 
بيـــن أصحـــاب األعمـــال والمؤسســـات والشـــركات 
فـــي البلدين الشـــقيقين على مســـتوى المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة وريادة األعمـــال، إلى جانب 
فتـــح آفـــاق جديـــدة لقطاعـــات التجـــارة واألعمـــال 

واالســـتثمار في البلدين الشقيقين، وتشجيع إقامة 
شـــركات ومشـــاريع مشـــتركة بين قطاعات األعمال 

في البلدين. 
مـــن جانبه، قـــدم القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لغرفـــة البحريـــن عبـــدهللا الســـادة، نبـــذة تعريفيـــة 
حول دور الجهات الرســـمية فـــي البحرين في دعم 
ريادة األعمال والمؤسســـات الناشـــئة عبر الخدمات 
المقدمـــة مـــن خالل حاضنـــات ومســـرعات األعمال 
لفتـــرة حضانة محددة كمســـاحات العمل المشـــترك 
والتوجيه واإلرشاد والتسويق والتخطيط التجاري 

والمالي والعالقات العامة. 
وأكد أن حاضنات ومسرعات األعمال تقدم البرامج 
التدريبيـــة الشـــاملة المتعـــددة، منهـــا فـــي الجوانب 
اإلدارية والتسويقية والمالية واالقتصادية، إضافة 
المتعلقـــة  إلـــى تقديـــم االستشـــارات واإلرشـــادات 
الســـبل  وأفضـــل  المالـــي  والتخطيـــط  بالعمليـــات 

للحصول على التمويل.

ُعمان تطلع على تجربة البحرين بمجاالت حاضنات األعمال
أثناء زيارة وفد اقتصادي للسلطنة لغرفة التجارة

جانب من اللقاء بين الجانبين
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التغييرالسعر 0.2110.000 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 

التغييرالسعر 9+ 0.7200.00  دينار
المنيوم البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 6.45+0.495 دينار
شركة البحرين للسينما ش.م.ب

التغييرالسعر 2.44+0.084 دينار 
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 1.59+0.128 دينار 
زين البحرين ش.م.ب. 

جـــاءت البحرين في صدارة الـــدول الخليجية من 
حيـــث ارتفاع عائـــدات الســـندات، والتـــي غالًبا ما 
تأثرت باإلضافة إلـــى العوامل العالمية، بالتصنيف 
وكاالت  قبـــل  مـــن  ســـابق  وقـــت  فـــي  االئتمانـــي 
التصنيـــف العالميـــة موديـــز وســـتاندرد آنـــد بورز، 
لتســـتمر آفـــاق عائـــدات الســـندات الخليجيـــة في 
االعتماد على تعافي االقتصاد اإلقليمي والعالمي، 
واتجـــاه عائـــدات الســـندات العالميـــة، وتطـــورات 
احتـــواء الجائحـــة، إضافـــة إلـــى تحـــركات أســـعار 

النفـــط، وذلك وفقا لتقرير صـــادر عن بنك الكويت 
الوطني. 

وسجلت إصدار أدوات الدين الخليجية مستويات 
قويـــة فـــي الربع الثالـــث من العـــام 2021، إذ بلغت 
قيمتها 27.2 مليار دوالر ليصل بذلك إجمالي قيمة 
أدوات الدين الصادرة خالل األرباع الثالثة األولى 
مـــن العام الجـــاري إلى 81 مليـــار دوالر، بانخفاض 
هامشـــي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 

)86 مليار دوالر(.
فـــي  الســـيادية  الســـندات  إصـــدارات  وجـــاءت 
الربـــع  خـــالل  الصـــدارة  فـــي  واإلمـــارات  قطـــر 

الثالـــث مـــن العـــام، إذ قامـــت قطـــر للبتـــرول بأكبر 
عملية طرح ألدوات الدين على مســـتوى األسواق 
الناشـــئة هذا العام لتمويل خطط التوسع في الغاز 

الطبيعي.
أول  اإلمـــارات  طرحـــت  األخيـــرة،  اآلونـــة  وفـــي 
إصداراتهـــا من أدوات الدين على صعيد الحكومة 
تـــم  والتـــي  مليـــارات دوالر   4 بقيمـــة  االتحاديـــة 
تخصيص جزء منها لإلنفاق الرأسمالي على البنية 

التحتية، وقوبلت بطلب قوي.
التعـــاون  مجلـــس  دول  إصـــدارات  تظـــل  وقـــد 
الخليجي في حدود معقولة خالل الفترة المتبقية 
مـــن العام 2021؛ نظـــًرا الحتياجـــات تمويل العجز 
ومع اســـتفادة الحكومـــات من اســـتمرار انخفاض 
تكاليـــف االقتـــراض؛ وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أن 
االرتفاع الذي تشـــهده أســـعار النفط حالًيا سيؤدي 

إلى خفض متطلبات االقتراض إلى حد ما.
وبالنظـــر إلـــى التوقعـــات المســـتقبلية حتـــى العام 
2022، ســـتتأثر اإلصـــدارات بمســـار أســـعار النفط 
وبمدى ضبط أوضاع المالية العامة، والذي ما زال 
يعتبر من أبرز المجاالت الرئيســـة التي تركز عليها 

العديد من الدول.
إضافة لذلك، فإن احتمال تشديد البنوك المركزية 

للسياســـة النقديـــة قـــد يدفـــع بعائـــدات الســـندات 
الخليجيـــة نحـــو االرتفاع علـــى المدى المتوســـط؛ 
مـــا يزيد من تكاليـــف االقتراض ويؤدي إلى تباطؤ 

وتيرة إصدار السندات الخليجية.
وســـارت عائـــدات الســـندات الســـيادية متوســـطة 
األجـــل فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على 
خطـــى ارتفـــاع عائـــدات الســـندات فـــي األســـواق 
العالميـــة خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الحالي. 
وعـــادة مـــا تعتمـــد عائـــدات الســـندات الســـيادية 
الخليجية على عاملين رئيسيين هما: )1( المخاطر 
الكامنة في إقراض تلك الحكومات، والتي تختلف 

باختـــالف الظـــروف االقتصادية الكليـــة والعوامل 
الجيوسياســـية. )2( تحركات عائدات نظيراتها من 

السندات العالمية.
وفـــي الربع الثالـــث 2021، كان االتجـــاه الصعودي 
الذي اتخذتـــه عائدات الســـندات الخليجية يرتكز 
المعـــدالت  ارتفـــاع  وأدى  األخيـــر.  الســـبب  علـــى 
توقـــع  إلـــى  المخاطـــر”  مـــن  “الخاليـــة  العالميـــة 
الديـــن  أدوات  مـــن  أعلـــى  عائـــدات  المســـتثمرين 
الخليجيـــة ذات المخاطـــر األكثـــر ارتفاًعـــا، ما أدى 
إلـــى تراجع معـــدالت الطلب وانخفـــاض الحق في 

أسعار السندات، ما يعني ارتفاع العائدات.

البحرين في صدارة الدول الخليجية بارتفاع عائدات السندات
27.2 مليار دوالر قيمة إصدارات أدوات الدين لـ “دول التعاون” بالربع الثالث

تخطــط بلديــة المنطقــة الجنوبيــة الســتثمار وتأجيــر ملعــب فــي حديقــة الشــيخ 
خليفــة الكبــرى لمدة 10 ســنوات. وطرحت “البلدية” مزايــدة في مجلس المناقصات 
والمزايــدات بهــذا الخصــوص، ودعــت المؤسســات الســتثمار ملعب بحديقة الشــيخ 
خليفــة الكبرى بمســاحة إجماليــة قدرها 2780 مترا مربعا لمدة 10 ســنوات ميالدية 
وفترة ســماح مدتها 6 أشــهر. ويقوم المســتثمر وعلى نفقته الخاصة بتطوير األرض 
واســتثمارها وتشــغيلها طوال مدة العقد وتســتلم وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني بدل انتفاع عن أرض المشروع.
ومن المقرر أن تســتمر المؤسســات الراغبة في تقديم عطاءاتها للمزايدة إلى تاريخ 

17 نوفمبر المقبل على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتوفر الحديقة مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية، التي افتتحت في العام 

2012، وفي العام 2019 ثم تضمنت ألعابا ومواقع مخصصة لذوي الهمم.

“الجنوبية” تستثمر في ملعب بحديقة خليفة الكبرى

“جاهز” السعودي لتوصيل الطعام يدخل السوق البحرينية
بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية

كشف الرئيس التنفيذي 
التجـــاري لمنصـــة جاهز 
)شـــركة تقنية ســـعودية رائـــدة في مجال 
إدارة توصيل الطلبات من المطاعم(، حمد 
عبدهللا البكر عن نية الشركة الدخول في 
الســـوق البحرينية والتي ســـتبدأ عملياتها 
فـــي المملكة بحلول الربـــع األول من العام 

المقبل 2022.
أن  االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  البكـــر  وأكـــد 
البحريـــن ســـتكون نقطة انطالق الشـــركة 
الخليـــج  منطقـــة  أســـواق  فـــي  للتوســـع 
العربـــي، مضيفـــًا “بعـــد أن أثبـــت الفريـــق 
الســـنوات  فـــي  جاهـــز  لمنصـــة  الممثـــل 
الماضية أن نموذج العمل التشاركي الذي 
يقدمـــه لشـــركائه أحد أهم ركائـــز نجاحه، 
المنطقـــة  فـــي دول  التوســـع  قـــرار  جـــاء 

بعـــد تأكدنـــا مـــن جهوزيتنا للمنافســـة مع 
الشـــركات الموجـــودة حاليـــا، وقررنـــا أن 
تكون أول دولة في توسع الشركة مملكة 
البحريـــن بالتعـــاون مـــع مجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة وبعـــض الشـــركات التجارية 

البحرينية”.
وأوضـــح البكر أن االســـتثمار في “جاهز - 
البحريـــن” ســـيكون ســـعوديا بالكامل 100 
%، مـــع توفيـــر فـــرص عمـــل للبحرينيين، 
االســـتثمار  حجـــم  عـــن  يفصـــح  أن  دون 

المتوقع للشركة في السوق البحرينية.
وتابـــع البكـــر “الشـــركة بـــدأت أعمالهـــا في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية في ســـبتمبر 
2016 بحجـــم اســـتثمار 5 مالييـــن ريـــال 
ســـعودي، وأصبـــح اليـــوم التطبيـــق األول 
واســـتطاعت  الســـعودية،  مســـتوى  علـــى 
منصـــة جاهـــز أن تؤســـس لنفســـها مكانـــة 
مميـــزة من خالل تقديم حلول لوجســـتية 

متكاملة ألصحاب المطاعم”. 
تطبيقـــات  مـــع  المنافســـة  طبيعـــة  وعـــن 
فـــي  الموجـــودة حاليـــا  الطعـــام  توصيـــل 
الســـوق البحرينية، ذكر البكر أن مســـتوى 
أن  خصوصـــا  عاليـــا،  ســـيكون  المنافســـة 
“جاهز” يتصدر الســـوق السعودية في هذا 
المجال وقادر على المنافسة في البحرين.

فـــي  تأسســـت  “جاهـــز”  منصـــة  أن  يذكـــر 
ســـبتمبر 2016 ومقرهـــا الريـــاض تختص 
فـــي مجال توصيل الطلبـــات من المطاعم 
والمـــواد الغذائيـــة عبـــر اإلنترنـــت، ويتيح 
مقدمـــي  ربـــط  خاصيـــة  “جاهـــز”  نظـــام 
الخدمات عن طريق جهاز “جاهز” الخاص 

بالتشغيل عن بعد. 
وتعمـــل المنصـــة علـــى اســـتالم الطلبـــات 
الـــواردة من خالل تطبيق جاهـــز، وتوفير 
خدمـــة التوصيـــل للمســـتهلك مـــن خـــالل 

شبكة من السائقين األفراد.
عبـــر  الطعـــام  توصيـــل  منصـــة  وحققـــت 
اإلنترنت نمًوا رائًعا منذ إطالقها في العام 
2016، إذ سلمت أكثر من 45 مليون طلب 
- 20 مليونـــا فـــي العـــام الماضـــي وحده - 
وربطت مليونـــي عميل مع 13000 مطعم 
و45000 شـــريك توصيـــل عبـــر 47 مدينة 

سعودية.

حمد البكر

عارف خليفة 

5 دنانير رسم إصدار دفتر بـ 50 شيكا إلكترونيا
عارف خليفة: أكثر أمانا وأنصح الجميع باالنضمام للخدمة

أعلن عدد من البنوك البحرينية عن رســوم إصدار دفتر الشــيكات اإللكترونية 
ا  التــي ســتكون للشــركات واألفــراد بواقــع 5.25 دينار لعــدد 50 شــيًكا إلكترونيًّ
و2.625 دينــار لعــدد 20 شــيًكا، بعــد احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة، وهي 
علــى  يتعّيــن  إذ  ســابًقا،  الورقيــة  الشــيكات  علــى  المفروضــة  الرســوم  نفــس 

الشركات طلب الخدمة وتسجيل المخّولين بالتوقيع لالستفادة من الخدمة.

عـــارف  االقتصـــادي  الباحـــث  وثمـــن 
خليفـــة إطـــالق “الشـــيك اإللكتروني”، 
أمس، عبـــر منصة “بنفت بـــي” لألفراد 
و ”إي شـــيك” للشـــركات، موضًحـــا أن 
يخطهـــا  متقدمـــة  مرحلـــة  تدشـــينه 
“بنفـــت”  وشـــركة  المركـــزي  المصـــرف 
ويعتبـــر تقدًمـــا كبيـــًرا علـــى مســـتوى 
العالـــم، مشـــيًرا إلـــى أنـــه أكثـــر يســـًرا 

وأماًنا.
 ومن خالل الفيديو الذي نشرته شركة 
“بنفـــت” تـــم إيضـــاح عـــدد مـــن المزايا 
اإللكترونـــي،  الشـــيك  يوفرهـــا  التـــي 
اســـتحقاق  حالـــة  علـــى  التعـــرف 
الشـــيك اإللكترونـــي وإيـــداع الشـــيك 
اإللكترونـــي فـــي البنـــك والتحقق من 

إتمـــام المقاصة، كمـــا يمكن طلب دفتر 
ا، عبر تعبئة الطلب  الشـــيكات إلكترونيًّ

عبر التطبيق.
ويوفـــر الشـــيك اإللكترونـــي بحســـب 
الفيديـــو التوضيحـــي أماًنـــا أكثر ومن 
دون مخاطر، وبسرعة وسهولة أفضل 
وخدمة على مدار الســـاعة في خطوة 

تواكب التطور في عالم األعمال.
الشـــيك  أن  إلـــى  الفيديـــو  وأشـــار   
اإللكترونـــي يغنـــي عـــن الحاجـــة إلـــى 
المعامـــالت الورقيـــة وقابـــل للتـــداول 
ويمكن تحويله للشـــخص المســـتفيد، 
الشـــيكات  أن  عامـــة  بصـــورة  وشـــرح 
أداء  منهـــا  عـــدة  تســـتخدم ألغـــراض 

وفاء وائتمان أو دين.

شـــيكات  كتابـــة  يمكـــن  أنـــه  وشـــرح 
مؤجلة، مشـــيًرا إلى أن الشيك العادي 
صالـــح لمـــدة 180 يوًما وصالـــح لمدة 
محددة، مشـــيًرا إلى أن ذلك سيتضح 
بخصـــوص الشـــيكات اإللكترونية في 
الفترة المقبلة. وأشـــار إلى أن الشـــيك 
اإللكترونـــي يمكن الزبائن مـــن التتبع، 
الفًتـــا إلـــى أن الشـــركات التـــي لديهـــا 
تواقيع مشـــتركة ينبغـــي عليهم زيارة 
البنـــك واســـتخدام تطبيق خاص وهو 

“إي شيك”.
وتابـــع أن “بعض البنوك أعلنت أســـعار 

دفتر الشيكات، معّبًرا عن توقعه بعدم 
تغييـــر األســـعار، حيـــث يتم اســـتالمه 

بشكل إلكتروني”.
وقـــال خليفـــة إن هنـــاك بعـــض األمور 
التـــي ســـتتضح فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
الشـــيك  طباعـــة  يمكـــن  هـــل  وهـــي 
اإللكترونـــي وصرفـــه بطريقـــة ورقية 

لمن ال يستخدم التطبيق؟.
وتوّقـــع أن يكـــون اإلقبـــال ضعيًفا في 
البدايـــة، ولكنـــه ســـيرتفع مـــع الوقت، 
مقّدًمـــا النصـــح للجميـــع باالنتقال إلى 
الشـــيكات اإللكترونيـــة حتـــى أولئـــك 
المتعوديـــن علـــى الشـــيكات الورقيـــة، 
البدايـــة  فـــي  يقاومـــوا  ربمـــا  والذيـــن 
عملية التغيير، مشدًدا على أن الخدمة 

الجديدة أكثر تنظيًما.
وبخصوص الصيرفة اإلســـالمية، رأى 
ال  اإللكترونيـــة  الشـــيكات  أن  خليفـــة 
تتعارض مع الشـــريعة اإلسالمية، آماًل 
في تعـــاون الجميع إلنجاح المشـــروع 
وإظهـــار ريـــادة مملكـــة البحريـــن فـــي 

القطاع المصرفي.

السنة الثالثة عشرة - العدد 4754

األربعاء
20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع األول 1443  

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

هبة محسن

المحرر االقتصادي


