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االتحـــاد  كأس  نهائـــي  المحـــرق  بلـــغ 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 2021، بعد أن 
تمكن من اجتياز الكويت الكويتي ب، 
في المباراة التي أقيمت بين الطرفين 
األربعاء، على اســـتاد الشـــيخ علي بن 
محمـــد آل خليفة، ضمـــن نصف نهائي 

منطقة الغرب.

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

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   20 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.

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

جاللة الملك: تطور بمجاالت الصناعة والنفط مع اإلمارات
المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عمق وتميز العالقـــات التاريخية الوطيدة 
التي تجمع بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، والتي 
تشـــهد على الـــدوام تطـــوًرا ونمـــاًء على المســـتويات 
كافـــة ال ســـيما المجـــاالت الصناعيـــة والتكنولوجيـــة 
ومجال النفط والغاز. وكان جاللته قد استقبل أمس، 
عضو مجلـــس الوزراء وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيا 
المتقدمة بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

جاللة الملك مستقبال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقةسلطان بن أحمد الجابر. )02(

)17(

اجتاز الكويت وسط فرحة كبيرة بمساندة جماهيره

المحرق إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي
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اجتمـــع وزراء الماليـــة للمملكـــة العربيـــة 
السعودية ودولة الكويت ودولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، أمـــس األول، مع وزير 
لمملكـــة  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
برنامـــج  مســـتجدات  بشـــأن  البحريـــن، 
التوازن المالي الذي يتابعه صندوق النقد 
العربي كجهة استشارية. ورحب الوزراء 
بالجهـــود المبذولـــة من حكومـــة البحرين 
فـــي تنفيـــذ البرنامـــج، وبالتقـــدم المحرز 

رغم تحديات األزمة.

ترحيب بجهود البحرين 
في “التوازن المالي”

أطلـــق البنك األهلي المتحـــد، أمس، خدمة “Apple Pay” لعمالئه، 
وهي طريقة جديدة للدفع توفر للعمالء مستوى أعلى من األمان 
والخصوصيـــة مـــن خـــالل عـــدم تســـليم البطاقة إلى أي شـــخص 
آخـــر، وعدم الضغط على أي أزرار على أجهزة الدفع في المتاجر، 
وتجنـــب تبادل النقـــود يدويا، عبر االســـتفادة مـــن المزايا القوية 

ألجهزة “iPhone” لحماية جميع المعامالت.

”Apple Pay“ األهلي المتحد” يطلق“

)20(

برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصاالت ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، وبمشـــاركة نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة ونائـــب 

رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
وأعضـــاء  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
اللجنـــة، عقدت اللجنـــة العليا لتقنية 
اجتماعهـــا  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
التاســـع عشـــر بتقنيـــة االتصـــال عـــن 

بعد.
واســـتعرضت اللجنة الوضـــع الحالي 

للخدمـــات  اإللكترونـــي  للتحـــول 
تـــم  التـــي  والخدمـــات  الحكوميـــة 
إنجازهـــا والبالغ عددهـــا 578 خدمة 
إلكترونيـــة مـــن أصـــل 1581 خدمـــة 
حكوميـــة، إذ تـــم إنجـــاز 66 خدمـــة 
فـــي  إلكترونيـــة حكوميـــة مختلفـــة 
العـــام 2021، وتحقيـــق نمو في عدد 

المعامـــالت المالية لهذا العام بنســـبة 
80 % لتصـــل إلـــى نحـــو 2.7 مليـــون 
معاملـــة ماليـــة بإجمالـــي نحـــو 353 
مليون دينار حتى ســـبتمبر الماضي؛ 
نتيجـــة لمـــا تـــم تحقيقـــه مـــن توفير 
فـــي  والبـــدء  للدفـــع  بديلـــة  قنـــوات 

إصدار الفواتير اإللكترونية.

اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت تعقد اجتماعها التاسع عشر بتقنية االتصال عن بعد
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كشـــف وزيـــر التجـــارة والصناعـــة والســـياحة زايـــد الزيانـــي عـــن إنشـــاء منطقتيـــن 
صناعيتيـــن جديدتيـــن في البحريـــن؛ لدعم احتياجـــات القطاع الصناعـــي لألراضي، 
إحداهما بمساحة 400 ألف متر، واألخرى بمساحة 1.2 مليون متر مربع، وستخصص 

للشركات الصناعية التي مقرها الواليات المتحدة األميركية.

منطقتان صناعيتان جديدتان إحداهما للشركات األميركية

)23(

)٠٥(

التحول اإللكتروني يستهدف 578 خدمة من أصل 1581
“العليا للمعلومات”: المعامالت المالية اإللكترونية تقفز 80 % بـ 353 مليون دينار

علي الفردان

)07(

أحمد مهدي

المنامة - بنا

 اعتمـــد ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغاز ش.م.ب سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة قـــراًرا يقضي بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس إدارة شـــركة نفـــط 

البحرين )بابكو(.
الجدير بالذكر بأنه تم تعيين الدكتور 
ا  عبدالرحمـــن جواهري رئيًســـا تنفيذيًّ

لشركة نفط البحرين )بابكو(.
كمـــا اعتمـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة، قـــراًرا يقضي بإعادة 

تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة تطوير 
للبترول )تطوير(.

ناصر بن حمد يعتمد إعادة تشكيل 
مجلس إدارتي “بابكو” و“تطوير”

سمو الشيخ ناصر بن حمد



المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
بحضـــور الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
وممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس إدارة 

ســـمو  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس 
للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان 
الملكي الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل خليفة، 
عضـــو مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الصناعـــة 

والتكنولوجيـــا المتقدمة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة ســـلطان بـــن 
أحمـــد الجابر، في إطار العالقات األخوية 

الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
ونقل عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة اإلماراتـــي إلـــى 
جاللـــة الملـــك تحيـــات وتقديـــر إخوانـــه 

رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
صاحب السمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، ونائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المســـلحة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، وتمنياتهـــم لجاللتـــه 
موفور الصحة والســـعادة ولشعب مملكة 

البحرين دوام التقدم والنماء.
الملـــك  جاللـــة  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
بوزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمة 

بنقـــل  جاللتـــه  أبلغـــه  حيـــث  اإلماراتـــي، 
تحياته إلى إخوانه صاحب السمو رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وصاحب 
الســـمو نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، وصاحـــب 
الســـمو ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد 
وتمنياتـــه  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
الخالصة لدولة اإلمارات وشـــعبها الشقيق 

مزيدا من الرفعة والتطور.
العالقـــات  وتميـــز  عمـــق  جاللتـــه  وأكـــد 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
والتـــي  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن 

تشـــهد علـــى الـــدوام تطـــوًرا ونمـــاًء علـــى 
المجـــاالت  ســـيما  ال  كافـــة  المســـتويات 
الصناعيـــة والتكنولوجية ومجـــال النفط 

والغاز.
وقـــد شـــكر عضـــو مجلـــس الـــوزراء وزير 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة جاللـــة الملك 
علـــى حرصه الدائم علـــى تعزيز العالقات 
فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  األخويـــة 
مجـــاالت  خصوصـــا  كافـــة،  المجـــاالت 
الصناعة والتكنولوجيا والنفط والغاز لكل 
ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

جاللة الملك مستقبال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

تطور ونماء في المجاالت الصناعية والتكنولوجية ومجال النفط والغاز

جاللة الملك يؤكد تميز العالقات الوطيدة بين البحرين واإلمارات
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حادث بسيط ومتصالحين؟
بخطوة واحدة عبر تطبيق eTraffic أنجز إجراءاتك مع التأمين.

مع تصوير التلفيات وتحريك المركبات لضمان انسيابية حركة السير.
لطلب الرافعة يرجى اإلتصال على 17218700 أو 65001318.

الشركاء االستراتيجيون

eTraffic

bahrain.bh/apps

وزير العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
رقـــم )108( لســـنة 2021 بتعديـــل المـــادة 
األولـــى مـــن المرســـوم رقـــم )105( لســـنة 
2021 بتحديـــد الجهـــات المختصـــة طبًقا 
للقانون رقم )10( لسنة 2006 بشأن بعض 
مهـــام واختصاصـــات الجهـــات المختصة 
أحـــكام  بعـــض  والغـــاز وتعديـــل  بالنفـــط 
المرســـوم بقانـــون رقم )42( لســـنة 1999 

بإنشاء شركة نفط البحرين، جاء فيه:

المادة األولى
ُيســـتبدل بنـــص الفقرة الثانيـــة من المادة 

األولـــى مـــن المرســـوم رقـــم )105( لســـنة 
2021 بتحديـــد الجهـــات المختصـــة طبًقا 
للقانون رقم )10( لسنة 2006 بشأن بعض 
مهـــام واختصاصـــات الجهـــات المختصة 
أحـــكام  بعـــض  والغـــاز وتعديـــل  بالنفـــط 
المرســـوم بقانـــون رقم )42( لســـنة 1999 
بإنشاء شركة نفط البحرين، النص اآلتي:

“واســـتثناًء من أحكام الفقـــرة األولى من 
هذه المادة تكون الشـــركة القابضة للنفط 
بتعييـــن  المختصـــة  الجهـــة  هـــي  والغـــاز 
التـــي تقـــوم  الشـــركات  مجالـــس إدارات 
باألعمال المتعلقة بصناعات النفط والتي 
تملكهـــا الدولـــة بالكامل واختيـــار ممثلي 
الحكومة في مجالس اإلدارة والجمعيات 

العمومية للشـــركات التي تســـاهم الدولة 
بنصيب في رأس مالها.

كما تكون الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
هي الجهة المختصة المنصوص عليها في 
المادة الثانية من القانون رقم )10( لســـنة 
2006 بشـــأن بعـــض مهـــام واختصاصات 
الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل 
بعض أحكام المرســـوم بقانـــون رقم )42( 
لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين”.

المادة الثانية
علـــى رئيس مجلـــس الوزراء والـــوزراء - 
ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه - تنفيذ هذا المرســـوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

بمرسوم ملكي... والمملوكة بالكامل للدولة

“القابضة” الجهة المختصة بتعيين مجالس إدارات شركات النفط

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حرصـــت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
الشـــركات  بأســـماء  قوائـــم  نشـــر  علـــى 
والمؤسســـات التـــي شـــاركت فـــي توظيـــف 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  ضمـــن  المواطنيـــن 
تقديـــًرا  للتوظيـــف؛  الوطنـــي  البرنامـــج 
منهـــا لدورهـــا الفاعـــل فـــي عمليـــة توظيـــف 
المواطنين وكرسالة شكر وتقدير لها على ما 
أبدته من رغبة صادقة ودور وطني مشهود، 
الشـــركات  جميـــع  القوائـــم  هـــذه  تشـــمل  إذ 
والمؤسســـات التـــي أســـهمت فـــي توظيـــف 
نحـــو 17 ألف عامل وموظـــف بحريني التي 
ســـبق اإلعالن عنها في نهاية شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، إضافة للمتوظفين اإلضافيين في 
الفتـــرات الالحقة، إذ بلغ إجمالي المتوظفين 
حتـــى 14 أكتوبر من العام الجـــاري 19,838 

متوظًفا بحرينًيا.
وبهذه المناســـبة، تقدم وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان ببالـــغ الشـــكر 
والثنـــاء لجميع المنشـــآت التي أســـهمت في 
إدمـــاج المواطنيـــن فـــي مختلـــف القطاعات 

اإلنتاجية بســـوق العمل في مملكة البحرين 
وإتاحـــة الفـــرص الوظيفية لهم واكتســـابهم 
هـــذه  ترجمـــت  حيـــث  المهنيـــة،  المهـــارات 
المنشـــآت مبدأ البحريني الخيـــار األول عند 
التوظيـــف واقًعـــا، مؤكـــدا أن ذلـــك يعكـــس 
الحـــس الوطنـــي والمســـؤولية االجتماعيـــة 
التـــي كان لها الدور البـــارز في إنجاح خطط 
وبرامـــج التوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية 

البحرينية لسوق العمل.
تنشـــر عدد  الـــوزارة  أن  حميـــدان  وأكـــد 

توظفـــوا  التـــي  والمنشـــآت  المتوظفيـــن 
فيهـــا بـــكل شـــفافية، الفًتـــا إلـــى أن بيانـــات 
توظيـــف البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخاص 
ليســـت حصـــرا علـــى وزارة العمـــل والتنمية 
جهـــات   4 بــــ  مرتبطـــة  وهـــي  االجتماعيـــة، 
حكومية لكل منها إجراءات وآليات محددة 
تســـاهم في دقـــة احتســـاب األعـــداد، حيث 
تتحـــرك هـــذه البيانات وتوثق بشـــكل يومي 
ارتبـــاط  ولهـــا  اإللكترونيـــة،  األنظمـــة  عبـــر 
إلكترونـــي مباشـــر بتمريـــر طلبـــات التأميـــن 
االجتماعـــي للمتوظفيـــن لدى الهيئـــة العامة 
تحديـــث  وكذلـــك  االجتماعـــي،  للتأميـــن 
البيانـــات الشـــخصية للمواطنين لـــدى هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية، إضافة 
المنشـــآت  فـــي  البحرنـــة  نســـب  لحســـاب 
وإصدار تصاريح العمل بهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، وهي جهات تعمـــل بدقة وفًقا للربط 
والتكامـــل اإللكترونـــي؛ للتأكـــد مـــن ســـالمة 
يتـــم  التـــي  الوطنيـــة  المعلومـــات  وصحـــة 
اعتمادهـــا لبنـــاء الخطـــط المســـتقبلية فـــي 

سوق العمل.

20 ألفا إجمالي المشتغلين حتى 14 أكتوبر 2021

“العمل” تنشر قوائم 6 آالف منشأة ساهمت بتوظيف المواطنين
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تتقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بجزيل الشكر والتقدير 
للمساهمين في إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف 2.0

@mlsdbahrain

الشركات والمؤسسات التي ساهمت في توظيف أكثر من 20 بحرينيًا:

بحرينيًا تم توظيفهم
19,8385,786

شركة ومؤسسة ساهمت 
في توظيف البحرينيين

خالل الفترة
من 1 يناير إلى 14 أكتوبر 2021

إضافًة إلى 5,675 شركة ومؤسسة ساهمت في توظيف 20 بحرينيًا أو أقل

يمكن االطالع على القائمة الشاملة ألسماء الشركات والمؤسسات 
الداعمة للتوظيف من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة

www.mlsd.gov.bh

شركة ناصر سعيد الهاجري 
لولو بحرين هايبرماركت 

شركة سيكيورتي سليوشنز 
شركة السيد كاظم الدرازي وأوالده

تطوير للبترول - شركة تطوير حقل البحرين
بحرين جاردنج سوليوشنز 

جي فور اس سيكيور سليوشنز البحرين 
شركة داون تاون لالنشاء

6 بنس لالستشارات 
صلة الخليج 

مركز الجنان الطبي
شركة انفيتا 

 شركة نفط البحرين
رين مانجمنت 

شركة هنجرستيشن المحدودة 
بي دي سي لخدمات األمن 

سكيوري كور 
زين البحرين

شركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالسلكية (بتلكو)

جراند تايجر للميكانيكا و الصناعة 
شركة المنيوم البحرين (ألبا)

إن بي ايه للمقاوالت
سكيورمي 

غلف كستومر اكسبيرينس 
تيجي ديجتل ماركتنق 

مؤسسة عبدالعزيز السيد للمقاوالت
سنجل بوينت لمقاوالت البناء 

ذا آرت
شركة البحرين للخدمات الفنية الخاصة 

مصنع سترة للحوم
شركة النسر لألمن والسالمة

شركه كاريدج اللوجستية
شركة بيل ريسنغ هيلمتس انترناشيونال 

مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية 
كي بي ام جي فخرو محاسبون قانونيون

المؤسسة العربية المصرفية
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المتوظفين

شركة البحرين لألسواق الحرة
شركة حديد البحرين 

بنك اإلثمار 
شركة وولستين البحرين للمقاوالت  

شركة الخليج لدرفلة االلمنيوم
شركة البحرين للفيبرجالس انترناشونال 

مستشفى رويال الدولي
مصانع احمدى 

شركة مطار البحرين 
شركة هيستون العالمية ذمم

شركة دى اتش ال انترناشونال البحرين 
بنك البحرين الوطني

الشركة العربية لبناء واصالح السفن (اسـري)
كارفور

شركة اوربيزر البحرين 
بنك البحرين والكويت

الشركة األولى للفنادق 
اللمسة المحترفة للخدمات
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بنك الخليج الدولي

مستشفي البحرين التخصصي
شركة الخدمات المالية العربية

العربية العالمية للمقاوالت
العمران للتنظيفات

شركة غسان احمد السليمان لتجارة 
المفروشات

ذا ون مالتي ناشونال 
شركة المقاوالت والصيانة الميكانكية

أي أس بي للحلول األمنية 
الشركة الشرقية النتاج االسفلت والخرسانة 

اكسا للتأمين الخليج 
شركة شدان للصيانة والخدمات 
شركة ميدال للكابالت المحدودة

شركة ابراهيم خليل كانو 
باس للتطوير 

موندليز بحرين بسكتس 
مستشفى السالم التخصصي 

مركز البحرين للحراك الدولي
غاز السالم

مجمع األسواق الحرة
مستشفى رويال للنساء واألطفال

شركة انترمارت للتجارة العامة
تي ان تي سكاي باك العالمية البحرين

خدمات مطار البحرين (باس)
ويندام جراند المنامة

مؤسسة عبدالرحيم السيد للمقاوالت
مصانع بالستيك الخليج

فندق  ومنتجع جراند سويس بل 
شركة دلمون للدواجن 

شركة مدينة الخليج للتنظيف 
شركة ارينا لمقاوالت التنظيفات 

باس لخدمات التتنظيف
المنصوري لصيانة آبار النفط 

شركة الصروح لتطوير الضيافة العقارية
الشركة المتحدة لصناعة الورق

الزياني لألغذية 
شركة مجموعة النجوم 

شركه الهرم لألستيراد والتصدير
شركة مؤسسة جعفر حيدر رويان  

 المدرسة الكندية 
موتور سيتي 

ميغامارت اكسبرس 
مدينة الطب الدولية

اللمعة السحرية للتنظيفات



افتتــح ســفير جمهوريــة مصــر العربية لدى مملكة البحرين ياســر شــعبان، مهرجان لولــو نكهات مصر 
فــي لولــو هايبــر ماركــت الحــد، ويضم المهرجــان مجموعــة متنوعة مذهلة مــن المكونــات المصرية - 
الخضروات، والفواكه، واألسماك، واللحوم، ومجموعة متنوعة من الخضروات المجمدة التي تجلب 
أفضل المنتجات الزراعية المصرية للمستهلكين في البحرين. هناك أيًضا العديد من أنواع األجبان المصرية التي تتراوح من جبن 

الفيتا والقريش الشهير إلى جبن الرومي وجبنة الكريمة اللذيذة المليئة بالبذور.

مجموعـــة  مديـــر  االفتتـــاح  حضـــر 
اللولـــو جوزر روباواال واإلدارة العليا 

لسلسلة الهايبر ماركت.
وسيتمكن المتسوقون من الحصول 
الممتـــازة  المصريـــة  التوابـــل  علـــى 
والمخلالت  لالســـتخدام  والجاهـــزة 
اللذيـــذة. باإلضافة إلى ذلك، ســـوف 
األطعمـــة  قســـم  لولـــو  طهـــاة  يمـــأ 
مصريـــة  بالمأكـــوالت  الســـاخنة 
التقليديـــة المفضلة مثل الكشـــري - 
مزيج من األرز والعدس والمعكرونة 
يقـــدم مع صلصـــة طماطـــم خفيفة، 
باميا - يخنة غنية مطبوخة بالبامية 
وملوخيـــة  والتوابـــل  والطماطـــم 
خضـــراء، وكذلك حلوى البسبوســـة 
الشـــهيرة - وهـــي كعكـــة مصنوعـــة 

من الســـميد وتنقع في شراب السكر 
وماء الورد أو زهر البرتقال.

كما تضمن المهرجان عرًضا تجريبًيا 
للطهي الحي قدمه الشيف المصري، 
أسامة الشرقاوي، وعرض موسيقي 

حي ومباشر لموسيقيين مصريين.
يوجـــد خصـــم خـــاص علـــى جميـــع 
مصـــر  فـــي  المصنوعـــة  المنتجـــات 
باإلضافة إلى عرض السحب الخاص 

بالســـحب اإللكترونـــي المدعـــوم من 
لـــكل  المصريـــة،  الجويـــة  الخطـــوط 
عمليـــة بقيمـــة 5 دنانيـــر فـــي جميـــع 
أفرع اللولو في البحرين، ســـيحصل 
6 فائزيـــن محظوظيـــن علـــى فرصة 
مصـــر  مـــن  طيـــران  بتذكـــرة  للفـــوز 

للطيران لرحلة إلى مصر.
وقال الســـفير ياســـر شـــعبان “تتمتع 
مصر بتقاليد عريقة في الزراعة، وتم 
تعزيز ذلك في السنوات األخيرة من 
خـــالل التقنيـــات الحديثـــة وتجهيز 
األغذية، وسيوفر هذا المهرجان في 
اللولو العديد من المكونات المصرية 
اللذيـــذة للمتســـوقين البحرينييـــن”. 
وتســـتمر العـــروض الترويجية حتى 

25 أكتوبر.

من جهته، قال مدير مجموعة اللولو 
جـــوزر روبـــاواال “تلعـــب مصـــر دوًرا 
مهًمـــا فـــي اســـتدامة الغـــذاء ولـــدى 

مجموعة اللولو مخطًطا لالســـتفادة 
منطقـــة  فـــي  اإلمكانـــات  هـــذه  مـــن 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 

إلـــى  جلبهـــا  علـــى  اللولـــو  وقـــدرة 
المتســـوقين في جميع أنحاء العالم 

والبحرين”.

برئاســـة نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصـــاالت ســـمو الشـــيخ محمد بن 
نائـــب  وبمشـــاركة  آل خليفـــة  مبـــارك 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة ونائـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة وأعضاء اللجنة، 
عقدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصـــاالت اجتماعها التاســـع عشـــر 

بتقنية االتصال عن بعد.
وفـــي بداية االجتماع، تم اســـتعراض 
ســـير العمل في إعداد االســـتراتيجية 
الرقمـــي، وذلـــك  لالقتصـــاد  الوطنيـــة 
في ضـــوء قرارات اللجنة التنســـيقية 
باعتماد الميزانية المطلوبة وتشـــكيل 
بالمتابعـــة  المعنـــي  العمـــل  فريـــق 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  برئاســـة 
الوطنـــي والتي قدمت تقريـــًرا بما تم 
التوّصـــل إليـــه مـــن تحديـــد ألهـــداف 
وضـــع  فـــي  المتمثلـــة  االســـتراتيجية 
خطـــة متوســـطة المدى لجعـــل مملكة 
ـــا فـــي  البحريـــن وجهـــة رائـــدة إقليميًّ
مجـــال االقتصـــاد الرقمي، مـــن خالل 
بناء القدرات البشـــرية وتطوير البنية 
والتعليـــم  والتشـــريعات  التحتيـــة 
بمـــا  االبتـــكار  وتشـــجيع  والتدريـــب، 
يحقق التقدم المنشـــود فـــي مجاالت 
التكنولوجيا الحديثة واســـتخداماتها 
في دعـــم النمو االقتصـــادي لقطاعات 
والصحيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
والخدمـــات  والنقـــل  والصناعيـــة 
اللوجستية والنفط والغاز والتدريب، 
حيـــث اعتمـــدت اللجنة العليـــا لتقنية 
المعلومـــات واالتصـــاالت خطة العمل 
ومقتـــرح تعييـــن االستشـــاري الدولي 

إلعداد االستراتيجية.
كما اعتمدت اللجنـــة مقترح البرنامج 
االســـتراتيجي  للتخطيـــط  التدريبـــي 
لتقنيـــة المعلومـــات في القطـــاع العام 
والـــذي تـــم إعـــداده مـــن قبـــل هيئـــة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
قـــدرات  لبنـــاء  البرنامـــج  ويهـــدف 
فـــي  المعلومـــات  تقنيـــة  مســـؤولي 

مؤسســـات القطـــاع العـــام لتمكينهـــم 
اســـتراتيجيات  وتنفيـــذ  مـــن تطويـــر 
تقنيـــة المعلومـــات وفًقـــا الحتياجات 
مـــع  يتـــواءم  وبمـــا  مؤسســـاتهم 
االســـتراتيجية الحكوميـــة والبرنامج 

الوطني للتحول الرقمي.
تدريـــب  البرنامـــج  ويتضّمـــن 
المشـــاركين علـــى اتبـــاع المنهجيـــات 
واستخدام األدوات لتصميم وتطوير 
االســـتراتيجيات بما يزيد من قدرتهم 
على مواكبـــة التغيير وتحقيق إضافة 
المعلومـــات  تقنيـــة  لمشـــاريع  نوعيـــة 

الحكومية.
ويتكـــّون البرنامـــج مـــن حوالـــي 100 
ســـاعة تدريب باإلضافة إلـــى برنامج 
مصاحـــب إلعـــداد مدربين فـــي نفس 

المجال.
التحـــّول  خطـــة  اللجنـــة  أقـــّرت  كمـــا 
وهيئـــات  وزارات  لخدمـــات  الرقمـــي 
مملكـــة البحرين فـــي ضـــوء متابعتها 

الجهـــات  إســـراع  بشـــأن  لقرارهـــا 
الحكومية في إعداد خططها للتحول 

اإللكتروني. 
وفي هذا الســـياق اســـتعرضت اللجنة 
الوضـــع الحالـــي للتحـــول اإللكتروني 
والخدمـــات  الحكوميـــة  للخدمـــات 
التـــي تم إنجازها والبالـــغ عددها 578 
 1581 مـــن أصـــل  إلكترونيـــة  خدمـــة 
 66 إنجـــاز  تـــم  إذ  حكوميـــة،  خدمـــة 
خدمـــة إلكترونيـــة حكوميـــة مختلفة 
فـــي العـــام 2021، وتحقيـــق نمـــو في 
عـــدد المعامـــالت الماليـــة لهـــذا العـــام 

بنســـبة 80 % لتصل إلـــى حوالي 2.7 
مليون معاملـــة مالية بإجمالي حوالي 
353 مليون دينار حتى شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، وذلك نتيجة لما تم تحقيقه 
من توفير لقنوات بديلة للدفع والبدء 

اإللكترونيـــة.  الفواتيـــر  إصـــدار  فـــي 
وتأكيـــًدا الهتمام الحكومـــة وحرصها 
على زيادة الخدمات وسرعة التحول 
اإللكتروني للخدمات الحكومية، وّجه 
سمو الشيخ محمد بن مبارك باالنتهاء 

الحكوميـــة  الخدمـــات  دراســـة  مـــن 
التحـــول  برنامـــج  ضمـــن  المتبقيـــة 
اإللكتروني واقتراح خطط التنفيذ لها 
بحســـب األهمية واألولويـــة في إطار 
جدول زمني محدد، وذلك بالتنســـيق 
مع لجنة تطوير الخدمات الحكومية، 
كمـــا وّجه ســـموه بـــأن يتـــم تقديم أي 
خدمـــات حكومية مســـتحدثة بشـــكل 
إلكترونـــي وبمـــا يواكب المســـتجدات 

والتطور التقني في هذا المجال.
وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، اطلـــع رئيس 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة 
اإللكترونية اللجنة على االستعدادات 
التـــي تمـــت لالحتفـــال بجائـــزة التميز 
للحكومـــة اإللكترونيـــة فـــي نســـختها 
الحادية عشرة والتي ستكون برعاية 
بـــن مبـــارك آل  ســـمو الشـــيخ محمـــد 
 27 الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم  خليفـــة 

أكتوبر المقبل.
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سمو الشيخ محمد بن مبارك

تستمر العروض 
الترويجية حتى 

25 أكتوبر

100 ساعة تدريب 
لتعزيز قدرات 

مسؤولي تقنية 
المعلومات 

المنامة - بنا

“العليا لتقنية المعلومات”: المعامالت المالية اإللكترونية تقفز 80 % بقيمة 353 مليون دينار
التحول اإللكتروني يستهدف 578 خدمة حكومية من أصل 1581

افتتح المهرجان السفير ياسر شعبان بحضور مدير المجموعة

“لولو هايبر ماركت” تقدم مأكوالت المائدة المصرية



local@albiladpress.com

الخميس 21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع األول 1443 - العدد 4755
05

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
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مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن مســـار العالقـــات 
الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
يشـــهد  التركيـــة  والجمهوريـــة 
تطـــوًرا ملحوًظـــا نحـــو تحقيق 
مزيـــد مـــن المنجـــزات لمـــا فيـــه 
خير وصالح البلدين وشـــعبيهما 

الصديقين.
جاء ذلك لدى اســـتقباله بمكتبه 
ســـفيرة  القضيبيـــة  قصـــر  فـــي 
إيســـن  التركيـــة  الجمهوريـــة 
تعيينهـــا  بمناســـبة  تشـــاكيل؛ 

مملكـــة  لـــدى  لبالدهـــا  ســـفيرة 
ب بالسفيرة  البحرين، حيث رحَّ
طيـــب  لهـــا  متمنًيـــا  التركيـــة، 
اإلقامة فـــي المملكة، والتوفيق 
مهامهـــا  أداء  فـــي  والنجـــاح 

الدبلوماسية الموكلة إليها.
ســـفيرة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
لـــدى  التركيـــة  الجمهوريـــة 
شـــكرها  عـــن  البحريـــن  مملكـــة 
لنائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
علـــى فرصـــة اللقـــاء، واهتمامه 
الصداقـــة  عالقـــات  بتوطيـــد 

القائمة بين البلدين.

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
حـــرص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
مملكـــة البحريـــن علـــى البنـــاء 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن شـــراكة 
الجمهورية  مـــع  إســـتراتيجية 
الكوريـــة؛ بهـــدف الدخول في 
مزيد من الشراكات التي تعود 
بالخير والنماء على الشـــعبين 

الصديقين.
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ه  ونـــوَّ
عبـــدهللا بالتعـــاون القائـــم بين 
مؤسسات القطاع العام ممثلة 
والشـــركات  الـــوزارات  فـــي 
الشـــركات  وبيـــن  الحكوميـــة، 
الكوريـــة التـــي تهتـــم فـــي أن 
يكـــون لهـــا تواجد فـــي مملكة 
مختلـــف  لتنفيـــذ  البحريـــن؛ 
المشـــاريع في قطاعات البنية 

التحتية، والصحية، والتقنية، 
وغيرها.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه 
ســـفير  القضيبيـــة  قصـــر  فـــي 
جمهوريـــة كوريـــا لـــدى مملكة 
البحريـــن، هاي كوان تشـــونغ، 
ب بالســـفير الكوري،  حيث رحَّ
وجرى خالل االستقبال تبادل 
االهتمـــام  ذات  األحاديـــث 

المشترك.
ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
جمهوريـــة كوريـــا لـــدى مملكة 
البحريـــن، عـــن شـــكره لنائـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 
فرصـــة اللقاء، مؤكـــدًا اهتمام 
بالده بتوســـيع نطاق الشراكة 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  المملكـــة  مـــع 
والشـــعبين  البلديـــن  وصالـــح 

الصديقين.

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
عبـــدهللا آل خليفة أن تنامي 
العالقات البحرينية اليابانية 
إليـــه  وصلـــت  مـــا  يعكـــس 
تلـــك العالقـــات من مســـتوى 
متقـــدم، ويفتـــح فـــي الوقت 
نفســـه آفاقًا جديدة للتعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقين في 
العديـــد مـــن المجـــاالت ذات 

االهتمام المشترك.
ه الشيخ خالد بن عبدهللا  ونوَّ
بأهمية االستفادة من التقدم 
التكنولوجي والتطور التقني 
الهائل الذي تتمتع به اليابان، 
لترقيـــة  محليـــًا  وتوظيفـــه 
البنيـــة  مســـتوى  وتطويـــر 
التـــي  والرقميـــة  التحتيـــة 

تشهدها مملكة البحرين.
اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بمكتبـــه في قصـــر القضيبية 
مياموتـــو  اليابـــان  ســـفير 

ماســـايوكي؛ وذلك بمناســـبة 
تعيينـــه ســـفيرًا لبـــالده لـــدى 
ب  مملكة البحرين، حيث رحَّ
بالســـفير اليابانـــي، متمنيًا له 
طيـــب اإلقامة فـــي المملكة، 
والتوفيـــق والنجاح في أداء 
مهامه الدبلوماســـية الموكلة 

إليه.
ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اليابان لـــدى مملكة البحرين 
عـــن شـــكره وتقديـــره لنائب 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
علـــى فرصـــة اللقـــاء، مؤكدًا 
ســـعيه للعمـــل الـــدؤوب على 
البلديـــن  تطلعـــات  تحقيـــق 
وصالـــح  خيـــر  فيـــه  لمـــا 
عبـــر  الصديقيـــن،  الشـــعبين 
تشـــجيع الوفود االقتصادية 
والتجاريـــة اليابانيـــة لزيـــارة 
الفرص  المملكة واستكشاف 
الواعـــدة  االســـتثمارية 

المتاحة.

تطور ملحوظ بمسار العالقات مع تركيا

البناء على ما حققته الشراكة اإلستراتيجية مع كوريا

االستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل باليابان

العصفور يرعى ورشة تدريب وتأهيل المهندسات

بحث الخدمات الجمركية المقدمة للقيادة المركزية األميركية

مساندة جهود “المجلس األعلى” في تقدم المرأة بمختلف الميادين واألصعدة

العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد 
مساندة الجهود التي يضطلع بها المجلس 
الســـمو  برئاســـة صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة فـــي تقـــدم المـــرأة، مـــا ســـاهم في 
تقدمها ورفـــع كفاءتهـــا وتحقيقها للنجاح 
واإلنجاز في مختلف الميادين واألصعدة.

جـــاء ذلـــك لـــدى افتتاحـــه ورشـــة تأهيـــل 
الباحثـــات عـــن العمل في مجال الهندســـة 
المعماريـــة والتصميـــم الداخلـــي بحضـــور 
نائـــب المحافـــظ العميـــد خالد الدوســـري، 
والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة NJ للهندســـة 
نور المطوع، ورئيس قســـم تنظيم برامج 
العمـــل  بـــوزارة  بالمؤسســـات  التدريـــب 

والتنمية االجتماعية عمار الخياط.
إلـــى أن إقامـــة ورشـــة  وأشـــار العصفـــور 
الهندســـة  لخريجـــات  متكاملـــة  تأهيـــل 
تهـــدف  الداخلـــي  والتصميـــم  المعماريـــة 
إلى تعريف الخريجـــات بمختلف مجاالت 
العمـــل بما فيها حســـاب الكميات ومزودي 

البنـــاء وكذلـــك  الخدمـــات ألســـعار مـــواد 
المشـــروعات  وإدارة  األراضـــي  تصنيـــف 
واإلشـــراف الهندسي، وهي مهارات تدعم 
خبرة الخريجات وتسهم في زيادة فرص 

قبولهن في سوق العمل.
وأضـــاف المحافظ: إننا نســـعى إلى توفير 
احتياجـــات ســـوق العمل من المهندســـات 
في المجـــال المعماري والتصميم الداخلي 
والمهاريـــة،  العمليـــة  الخبـــرة  وإكســـابهم 

موضًحا أنه في ختام الورشـــة سوف يتم 
إقامـــة معـــرض توظيف يضم مؤسســـات 
رســـمية وخاصة تمثل شـــركات المقاوالت 
أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا  الهندســـة،  ومكاتـــب 
ســـوف يتـــم البحـــث والترتيب مـــع وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والشـــركات 
عمـــل  فـــرص  يوفـــر  مـــا  فـــي  المســـاهمة، 
وظيفيـــة لعرضهـــا علـــى المشـــاركات فـــي 
الورشـــة، مشـــيًدا بالدعـــم الالمحـــدود من 

وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان فـــي دعم هـــذه المبـــادرات التي 
تضـــم جميـــع أطـــراف العملية التنســـيقية 

لدعم التدريب والتوظيف.
مـــن جانبهـــا، أشـــارت المديـــرة التنفيذيـــة 
لشركة NJ لالستشارات الهندسية إلى أنه 
انطالقا من واجباتها الوطنية سوف تقدم 
هـــذه الورشـــة التدريبيـــة لمـــدة 5 أســـابيع 
لدعم المـــرأة البحرينية في مجال التنمية 
تضـــم  وســـوف  الشـــركة،  بمقـــر  الوطنيـــة 
محـــاور نظريـــة وميدانية تزيـــد من خبرة 
الخريجـــات خصوًصـــا حديثـــات التخـــرج 
كونهن طاقات واعـــدة تحتاج إلى توجيه 
باحتياجات ســـوق العمل، مؤكدًة أن هناك 
مجاالت وظيفية واسعة تحتاج إلى كادر 

هندسي بحريني مؤهل.
يذكر أن المحافظة الشمالية قامت بالعديد 
مـــن ورش التدريب والتأهيل التي تختتم 
بمعارض التوظيف، ونتج عنها العديد من 
عمليات التوظيف لكفاءات وطنية مؤهلة 
استطاعت تلبية احتياجات سوق العمل.

اســـتقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة، صباح أمس بمبنى 
شـــؤون الجمـــارك، رئيس وحـــدة دعم 
األنشـــطة البحرية األميركيـــة بمملكة 

البحرين العقيد وليم لين.
ورحب رئيس الجمـــارك بالعقيد وليم 

لين، منوها بعمق العالقات التي تربط 
بين البلدين الصديقين.

وتم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون 
ذات  الموضوعـــات  فـــي  والتنســـيق 
فـــي  خصوصـــا  المشـــترك  االهتمـــام 
مجال الخدمـــات الجمركيـــة المقدمة 
من شـــؤون الجمارك للقيادة المركزية 

األميركية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ناصر بن حمد يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركتين
الزين رئيسا لـ “بابكو” وجواهري رئيسا تنفيذيا... والمحروس رئيسا لـ “تطوير”

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن الشركة القابضة للنفط والغاز 
ماضية في تعزيز شـــركاتها التشـــغيلية 
فـــي دعم مســـيرة هذا الصـــرح الوطني 
العريق، مشـــيًرا ســـموه إلى أن تشـــكيل 
البحريـــن  نفـــط  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
“بابكـــو” ســـوف يســـاهم فـــي مواصلـــة 
نهجهـــا،  وتطويـــر  الشـــركة  مســـيرة 
متمّنًيا ســـموه لمجلس اإلدارة الجديدة 

التوفيق والنجاح.
- ونص القرار بتعيين كل من:

- الســـيد عبـــدهللا جهـــاد الزيـــن، رئيًســـا 
لمجلس إدارة الشركة

- السيد مارك توماس، نائًبا للرئيس
وبعضوية كل من:

- السيد يوسف عبدهللا حمود
- السيد يوسف عبدهللا تقي

- الدكتور أشوك كريشنا
- السيد سعيد حسين عبدالرحمن

- السيد أحمد يوسف طالب
ونـــص القرار على أن مدة العضوية في 

مجلس اإلدارة الجديد هي سنتان تبدأ 
من تاريخ صدور القرار.

عبدالرحمـــن  تعييـــن  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
ـــا لشـــركة نفط  جواهـــري رئيًســـا تنفيذيًّ
البحريـــن )بابكـــو( وهـــو مـــن الكفـــاءات 
البحرينية المشهود لها في مجال النفط 

والغاز والصناعات البتروكيميائية.
كما اعتمد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، قراًرا يقضي بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس إدارة شـــركة تطويـــر للبتـــرول 

)تطوير(.
الشـــيخ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 

أهميـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
تفعيـــل دور قطاعـــي النفـــط والغاز في 
دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي تماشـــًيا مـــع 
 ،”2030“ االقتصاديـــة  المملكـــة  رؤيـــة 
مبيًنـــا ســـموه أن جهـــود شـــركة تطوير 
للبتـــرول “تطوير” ســـوف تحقـــق مزيدا 
مـــن المكاســـب، متمّنًيا ســـموه التوفيق 
والنجـــاح لمجلـــس اإلدارة الجديـــد في 
ا ودور  دعـــم مســـيرة المملكـــة اقتصاديًّ
شـــركة تطوير للبتـــرول االســـتراتيجي 
فـــي التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة 

لقطاع النفط والغاز.

ونص القرار بتعيين كل من:
المحـــروس،  محمـــد  فيصـــل  الســـيد   -

رئيًسا لمجلس إدارة الشركة
وبعضوية كل من:

- السيد مارك توماس
- السيد مازن محمد مطر

- السيد علي حبيب قاسم
- المهندس غسان علي المهنا

- المهندس عيسى علي جناحي
ونـــص القرار على أن مدة العضوية في 
مجلس اإلدارة الجديد هي سنتان تبدأ 

من تاريخ صدور القرار.

المنامة - بنا

في إطار الرؤية المستقبلية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، اعتمد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس إدارة الشــركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب )م( ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة قراًرا يقضي بإعادة تشــكيل مجلس 

إدارة شركة نفط البحرين )بابكو(، وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز.

سمو الشيخ ناصر بن حمد عبدالرحمن جواهري فيصل المحروس عبدالله الزين

وشائج القربى والمصير المشترك تجمع البحرين مع اإلمارات
ناصر بن حمد يبحث عالقات التعاون بالصناعة والتكنولوجيا

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اســـتقبل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، وزيـــر الصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة ســـلطان بـــن 

أحمد الجابر.
وخالل اللقاء، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة عمـــق العالقـــات األخوية 
التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، وما يربطهما من وشائج القربى 
والمصير المشترك، معرًبا سموه عن تقدير 
للتعـــاون  المتقـــدم  للمســـتوى  البحريـــن 
الثنائي والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلدين 
الشـــقيقين، في ظل التوجيهات الســـديدة 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه رئيس 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد 
آل نهيـــان، متمّنًيا ســـموه لدولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة 

وشعًبا مزيدا من التقدم والتطور.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـلطان الجابـــر عـــن 
اعتزازه وتقديره للقاء ســـمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًدا بما تشـــهده 
العالقات األخوية بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين من متانة وقوة تعكس حرص 
البلديـــن الشـــقيقين وعزمهمـــا األكيد على 
تعزيزهـــا وتوطيدهـــا في شـــتى المجاالت 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.
وتم خـــالل اللقاء بحث عالقـــات التعاون 
الثنائـــي بين البلدين في مجاالت الصناعة 
والتكنولوجيـــا وســـبل تعزيزها وتطويرها 
للبلديـــن  المشـــتركة  للمصالـــح  خدمـــة 

الشقيقين.

المنامة - بنا
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بمناســـبة تدشـــين الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير تحـــت 
شـــعار “ُدمـــِت خضـــراء”، أكـــدت قرينـــة عاهـــل البـــاد 
رئيســـة المجلس االستشـــاري للمبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن وبفضل 
الدعم الامحـــدود من لدن صاحـــب الجالة ومتابعته 
الشخصية لسياسات وإستراتيجيات التنمية الزراعية 
فـــي الباد، أســـهم بصـــورة مباشـــرة وعبر مشـــروعات 
للمســـاحات  ملحـــوظ  بارتفـــاع  ومســـتدامة  متنوعـــة 
البيئيـــة  لألولويـــات  مراعيـــة  وبصـــورة  الزراعيـــة 
واالســـتخدام األمثل للموارد الطبيعية وبما يتســـق مع 
إرثها التاريخي كأرض مثمرة ومعطاء وواحة خضراء 
وجـــب علينـــا أن نســـهم في إحيائهـــا، لتكـــون البحرين 
وكمـــا العهـــد بها خضراء علـــى الدوام. وثّمنت ســـموها 
في الوقت ذاته جهود المؤسســـات الرسمية والخاصة 
ودعمهـــا ألعمـــال المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي مـــن خـــال تقديـــم مســـاهمات قيمـــة وثرية 

تسهم في تحقيق أهدافها. 
 وأعربت ســـموها عـــن أملها في أن تســـهم الحملة التي 
ســـتركز فـــي مرحلتهـــا األولى علـــى دعم المشـــروعات 
ومناطـــق  شـــوارع  لتشـــجير  المخصصـــة  الزراعيـــة 
المحافظـــات األربع، بالســـعي نحو اســـتدامتها تحقيًقا 
لألهـــداف البيئيـــة التـــي تلتـــزم بهـــا مملكـــة البحريـــن 
دعًمـــا للجهـــود العالمية واألولويـــات الوطنيـــة؛ لتقليل 
االحتبـــاس الحـــراري والتغيـــرات المناخيـــة التـــي بات 
العالم يشهد مظاهرها بشكل متزايد ومربك، باإلضافة 
إلـــى تحقيـــق مـــا تصبـــو لـــه هـــذه الحملـــة الوطنية من 
أهـــداف تجميليـــة، ستســـهم فـــي زيـــادة المســـطحات 
الخضراء المنســـجمة مع مناخ البحريـــن بالتركيز على 
األشـــجار والنباتات التي عرفتها طبيعتنا وبما ينسجم 

معها. 
 وبهذه المناســـبة، أشادت ســـموها بجهود كل من وزارة 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والمجلـــس األعلـــى للبيئـــة، والبلديات األربع كشـــركاء 
وداعميـــن أساســـيين لهـــذه الحملـــة لتحقـــق أهدافهـــا 
المرجوة، داعية جميع المؤسســـات الخاصة للمشـــاركة 
فـــي دعم هذه الحملة بما يعزز شـــراكتهم مـــع المبادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي ويؤكـــد التزامهـــم 

بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع البحريني.
وجـــرت مراســـم تدشـــين الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير 
“ُدمِت خضراء” أمس في المحافظات األربع ابتداًء من 
العاصمة مروًرا بالمحرق والشمالية وانتهاًء بالجنوبية، 
بحضور كل من محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي آل خليفة ووزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف ومحافظ الشـــمالية 
علـــي العصفـــور ونـــواب المحافظيـــن ووكيـــل الزراعة 
والثـــروة البحرية نبيـــل أبوالفتـــح، والمديرين العامين 
لـــكل بلدية وكبار مســـؤولي الجهـــات الداعمـــة للحملة 
وعـــدد من أعضـــاء مجلـــس النواب ورؤســـاء وأعضاء 
المجالـــس البلدية وعدد من المســـؤولين المعنيين، من 

خال الكشـــف عن موقع فـــي كل محافظة من المواقع 
السبعة والعشرين التي تستهدفها الحملة حتى مارس 
من العام المقبل على مســـاحة تقـــدر بأكثر من 70 ألف 
متر مربع وأكثر من 21 ألف متر طولي لزراعة ما يفوق 

عن 50 ألف شجرة وشجيرة.
 وبهذه المناســـبة، أكدت األمين العام للمبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي الشـــيخة مرام بنت عيســـى 
آل خليفـــة أن الحملـــة تســـتهدف تشـــجير 10 مواقـــع 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، و6 مواقـــع فـــي المحافظة 
الشـــمالية، و6 مواقع فـــي محافظة المحرق، و5 مواقع 
فـــي محافظة العاصمة بتكلفـــة تقديرية تتجاوز نصف 

مليون دينار بحريني.
 وأعربت عن شـــكرها وتقديرها للمساهمين من القطاع 
الخـــاص الذيـــن تجاوبوا مع فكـــرة الحملة منذ اإلعان 
عنهـــا وســـارعوا بدعـــم خططهـــا، وهـــم: بنـــك البحرين 
والكويت، ومشـــروعات المملكة، والمدرسة األمريكية 
بالبحريـــن، وشـــركة الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويات 
“جيبك” وبنك البحرين للتنمية، والبنك األهلي المتحد، 
وشـــركة البحريـــن لاتصـــاالت “بتلكو” وبيـــت التمويل 
الكويتـــي، ومصـــرف الســـام، وشـــركة األوراق المالية 
واالستثمار )سيكو(، وشركة زين البحرين، وشركة غاز 
البحريـــن الوطنيـــة “بنا غـــاز”، وأس تي ســـي البحرين، 
وشـــركة دار النبع لاســـتزراع )دار أكوا(، ومشتل غصن 
البحريـــن، ومشـــتل البيـــت الســـار، كمـــا وجهـــت دعوة 
لجميع المؤسســـات الرســـمية والخاصة؛ للمساهمة في 

تحقيق أهداف الحملة.
األشـــغال  وزارة  دعـــم خطـــط  إلـــى  الحملـــة  وتهـــدف 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني لزيادة الرقعة 
الخضـــراء في مملكة البحريـــن، وحماية البيئة وتقليل 
اآلثـــار الناجمـــة عـــن تغييـــر المنـــاخ، وتعزيـــز الشـــراكة 
المجتمعيـــة مع مؤسســـات المجتمع المدنـــي والجهات 
األخـــرى ذات العاقـــة، باإلضافة إلى تشـــجيع الشـــباب 
علـــى العمل التطوعي في مجـــال الزراعة، و دعم عقد 
األمم المتحدة الســـتعادة النظـــام اإليكولوجي 2021 - 

.2030
 وتشـــترك المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي 
فـــي هـــذه الحملـــة الوطنيـــة مع عـــدد من المؤسســـات 
الحكومية والخاصـــة وذوي االختصاص من المهتمين 
بالزراعـــة، وتأمـــل أن تســـتقطب مزيدا من الشـــراكات؛ 
لتحقيـــق أهـــداف الحملـــة التـــي تنســـجم مـــع الجهـــود 
العالميـــة الحاليـــة التي ُتبذل في ســـبيل زيـــادة الرقعة 
الخضـــراء وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 2030، 
خصوصا الهدف الثالث عشـــر الخاص بالعمل المناخي 
والتخفيـــف من انبعاثـــات غازات االحتبـــاس الحراري، 
والهـــدف الخامـــس عشـــر الخـــاص بالحيـــاة علـــى البـــر 
والحفاظ على التنوع االحيائي، والهدف الحادي عشر 
للمدن المســـتدامة والحد من تلـــوث الهواء وغيره من 
األهـــداف بجانـــب الجهـــود العالميـــة في إعـــادة تأهيل 
والزراعيـــة   )2030  -  2021( عمومـــا  البيئيـــة  النظـــم 
خصوصـــا ومكافحة التصحـــر، وتعزيز األمـــن الغذائي 

وجودة الحياة.
 وتتضمن الحملة الوطنية للتشجير مسارات عدة، منها 
تشـــجيع القطاع الخـــاص على دعم مشـــروعات زيادة 
الرقعـــة الخضـــراء لمـــا له من آثـــار إيجابية تســـهم في 
تحقيق التنمية المســـتدامة وتعزز من مســـتوى جودة 
الحيـــاة إلـــى جانـــب حـــث المواطنيـــن والمقيمين على 
االهتمام بالزراعة في المنازل، وتوعية طلبة وطالبات 
المـــدارس والجامعـــات بالزراعـــة كجـــزء ال يتجـــزأ من 
إســـتراتيجية األمن الغذائي والصحـــي ورافد مهم من 

روافد االقتصاد الوطني للمملكة.
 يذكـــر أنه فـــي العام 2010 تم إشـــهار المبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي بمباركة ســـامية من لدن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وبقـــرار مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة؛ بهدف توحيـــد ودعم جهود 
الجهـــات المهتمة والمعنية بالقطـــاع الزراعي؛ من أجل 
االرتقـــاء بـــه وتمكينه من تحقيق أهدافـــه االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.

المنامة - بنا

ارتفاع ملحوظ للمساحات الزراعية مع مراعاة األولويات البيئية
قرينة جاللة الملك: نتطلع لتكون البحرين كما العهد خضراء على الدوام

قرينـــة  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلـــس 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنمية القطـــاع الزراعي صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، شـــارك 
محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
الحملـــة  تدشـــين  فـــي  خليفـــة 
تحـــت  للتشـــجير  الوطنيـــة 
عنـــوان “ُدمـــِت خضـــراء”، التـــي 
أطلقتهـــا المبادرة في المحافظة 
عســـكر،  بســـاحل  الجنوبيـــة 
بحضور وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
العـــام  والمديـــر  خلـــف،  عصـــام 
لبلدية المنطقة الجنوبية عاصم 

عبداللطيف.
وخال تدشين المبادرة، استمع 
سمو محافظ الجنوبية إلى شرح 
مفصل من األمين العام للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
الشـــيخة مـــرام بنت عيســـى آل 
خليفة اســـتعرضت فيـــه الحملة 
وأهدافهـــا ونتائجها، أعقب ذلك 
فـــي  المحافـــظ  ســـمو  مشـــاركة 
سقي عدد من الشجيرات إيذاًنا 
بانطاق الحملة فـــي المحافظة 

الجنوبية.

وأشـــاد ســـمو محافظ الجنوبية 
بحرص واهتمام صاحبة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــر  الملكـــي 
فـــي دعـــم  آل خليفـــة  إبراهيـــم 
المبـــادرات  مختلـــف  ورعايـــة 
الرائدة،  المجتمعيـــة  واألنشـــطة 
علـــى  ســـموها  تشـــجيع  مثنًيـــا 
استدامة المشـــروعات المتميزة 
المجتمـــع،  عمـــوم  تخـــدم  التـــي 
معربـــا ســـموه عـــن بالـــغ تقديره 
لهذه المبادرة لسعيها نحو زيادة 

وتوسعة الرقعة الخضراء.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
فـــي  المحافظـــة  مشـــاركة  أن 

المبادرة تأتي انطاًقا من دورها 
نحو تعزيز الشـــراكة المجتمعية 
وتشـــجيع المبـــادرات الخضـــراء 
التنميـــة  لتحقيـــق  والســـعي 
المســـتدامة، والدفـــع نحـــو خلق 
وعـــي وثقافـــة معـــززة للمجتمع، 
التعـــاون  خـــال  مـــن  وذلـــك 
ذات  الجهـــات  مـــع  والشـــراكة 
العاقـــة، مشـــيًدا بـــدور المبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
الجنوبيـــة  المنطقـــة  وبلديـــة 
لدورهما فـــي خدمـــة المبادرات 
والمشـــروعات المعـــززة للغطـــاء 

األخضر.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يشارك في تدشين حملة “دمت خضراء”
أشاد باهتمام ودعم سمو األميرة سبيكة لألنشطة المجتمعية
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توقيع عقد مشروع نظام الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
باستخدام تقنيات الفضاء وإنترنت األشياء

وقعت كل من المبـــادرة الوطنية لتنمية 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الزراعـــي  القطـــاع 
لعلوم الفضـــاء ووكالة الزراعـــة والثروة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
البلديـــات والتخطيط العمراني وجامعة 
الخليـــج العربـــي عقـــدًا لتنفيذ مشـــروع 
نظام الكشـــف المبكر عن سوسة النخيل 
الحمراء وتجربة الري الناقص مع شركة 
Smart Farm Sensing الهولنديـــة ذات 
الخبـــرة الفنيـــة فـــي هذا المجـــال، حيث 
إن الشـــركة قـــد قامـــت بتنفيذ مشـــاريع 
مشـــابهة في المنطقـــة منها على ســـبيل 
المثـــال في المملكـــة العربية الســـعودية 
واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية والمملكـــة المغربيـــة 
إنتـــاج  لزيـــادة  الســـودان  وجمهوريـــة 
وجـــودة المحاصيـــل وتقليص الخســـائر 
فـــي إنتاج التمور بســـبب اآلفـــات وعدم 
كفـــاءة الـــري، كمـــا أن لديهـــا العديـــد من 
الشراكات مثل شراكتها مع وكالة الفضاء 
للزراعـــة  أبوظبـــي  وهيئـــة  األوروبيـــة 
والســـامة الغذائيـــة باإلضافـــة إلى عدد 
من الجامعـــات والشـــركات المتخصصة 
في مجـــال حماية المحاصيـــل وصناعة 

مصائد الحشرات. 
ويهـــدف هذا المشـــروع الوطنـــي الفريد 
مـــن نوعـــه إلـــى االســـتفادة مـــن تقنيـــة 
اســـتخدامها  عبـــر  األشـــياء  إنترنـــت 
سوســـة  وجـــود  عـــن  المبكـــر  للكشـــف 
النخيل الحمراء في أشجار النخيل قبل 
انتشـــارها مما يسهم في سرعة التصدي 
لهذه الحشـــرة، كما يســـاهم الشق الثاني 
من المشـــروع في دراســـة تحديد تحمل 
النخيـــل للـــري الناقص وتأثيـــر ذلك على 
نوعيـــة التمـــر والقيمة الغذائيـــة وتقليل 
إهـــدار مياه الـــري، باإلضافة إلـــى تقييم 
اســـتخدام الهيدروروك )الصخر المائي(؛ 
النخيـــل  ألشـــجار  الـــري  ميـــاه  لتوفيـــر 
وتقليـــل الفاقـــد عبر ما يعرف بالتســـرب 
العميـــق، خصوصـــا تحت ظـــروف قوام 
التربـــة الخفيف الذي تتســـم بـــه مناطق 
إنتـــاج التمـــور في دول الخليـــج العربية 
ومعظم مناطق إنتاجه بالوطن العربي. 

تجربـــة  بتقييـــم  الدراســـة  تقـــوم  كمـــا 
استخدام بيانات رطوبة التربة وعوامل 
الطقـــس إلدارة ميـــاه الـــري بالتكامل مع 
نظم الذكاء االصطناعي واإلدارة الذكية 

للمزرعة. 
جامعـــة  رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  بهـــذه 
نهـــج  العوهلـــي  العربـــي خالـــد  الخليـــج 
جامعة الخليج العربي القائم على تعزيز 
شـــراكات التعـــاون المحليـــة والخليجية 
مجلـــس  قضايـــا  خدمـــة  إلـــى  الهادفـــة 
التعـــاون لـــدول الخليج العربية، مشـــيرًا 
إلـــى أن توقيع هذه االتفاقيـــة المتعددة 
أهـــداف  مـــع  تتفـــق  والتـــي  األطـــراق 
الجامعـــة اإلســـتراتيجية ومـــا لديها من 
خبـــرات بحثيـــة متخصصة فـــي القطاع 
الزراعـــي والتقنيـــة الحيويـــة ســـتعاظم 
العطـــاء البحثـــي الذي يصـــب في صالح 
إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي في مملكـــة البحريـــن والعناية 
بالنخلـــة التـــي تعتبر جـــزءا ال تتجزأ عن 
قضيـــة عالمية حيويـــة هي قضية األمن 

الغذائي.
خبراتهـــا  جـــل  الجامعـــة  “تضـــع  وقـــال 
وإمكاناتهـــا وكفاءاتهـــا البحثيـــة لخدمة 
عـــن  معربـــًا  المباركـــة”،  الخطـــوة  هـــذه 
حماسته للعمل على تفعيل االتفاقية مع 

األطراف الشريكة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء محمد 
العســـيري “يأتي هذا المشـــروع لتحقيق 
عاهـــل  لســـيدي  الســـامية  التوجيهـــات 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والتـــي جاءت خال 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابع مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشـــورى 

والنـــواب، والتـــي دعت جميـــع أصحاب 
األعمال ضمن قطاعات الدولة اإلنتاجية 
والخدميـــة واالقتصاديـــة إلـــى اقتـــراح 
المزيـــد من األفكار والمبـــادرات الداعمة 
لتنمية اقتصادية شـــاملة األبعاد، كما أنه 
يلبي تطلعـــات القيادة الرشـــيدة حفظها 
هللا ورعاها الســـتغال علوم المســـتقبل، 
ومنهـــا علـــوم الفضاء وإنترنت األشـــياء 
والـــذكاء االصطناعـــي لتنفيـــذ مشـــاريع 
لتنميـــة  الدولـــة  جهـــود  تدعـــم  نوعيـــة 
القطاع الزراعي وتحقيق األمن الغذائي 
عبـــر المحافظـــة علـــى البيئـــة الزراعيـــة 
خاليـــة مـــن اآلفـــات واألوبئة مـــن خال 
توفير بيانات عالية الدقة بشكل مستمر 
تمكـــن المعنيين من التحـــرك في الوقت 
المناســـب واتخـــاذ القـــرارات الصحيحة 

المستندة على أدلة علمية”.
وصرحت األمين العام للمبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي الشـــيخة مرام 
بنت عيســـى آل خليفة، قائلة “إننا اليوم 
نفخـــر بتوقيـــع اتفاقية لمشـــروع وطني 
التوجيهـــات  يترجـــم  نوعـــه  مـــن  فريـــد 
الجالـــة  صاحـــب  لســـيدي  الســـامية 
القطـــاع  علـــى  بالحفـــاظ  حمـــد،  الملـــك 
الوطنيـــة  القـــدرات  وتطويـــر  الزراعـــي 
في مجـــال الصناعات الغذائية وإنشـــاء 
بنيـــة تحتيـــة قويـــة لألمـــن الغذائي في 
مملكـــة البحريـــن، ويلبـــي تطلعـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة الداعية؛ لاســـتفادة من التقنيات 
الحديثة واالبتكار الحكومي عبر إدخال 
األفـــكار والمبـــادرات المتطـــورة في كل 
المجاالت، ويتماشـــى مع الرؤية الكريمة 
لقرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلـــس 

االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 
القطـــاع الزراعي صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة 
في أهمية الحفـــاظ على اإلرث الزراعي 
واســـتخدام  النخيـــل  بصحـــة  والعنايـــة 
التكنولوجيـــا الحديثة والبحوث العلمية 
للتغلـــب علـــى جميـــع التحديـــات التـــي 

تواجه القطاع”.
مـــن جهته، أفـــاد وكيل الزراعـــة والثروة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
نبيـــل  العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط 
أبـــو الفتـــح بأن: قطـــاع نخيـــل التمر من 
القطاعـــات الزراعيـــة المهـــة فـــي مملكة 
البحريـــن والـــذي توليـــه وكالـــة الزراعـــة 
البالـــغ  االهتمـــام  البحريـــة  والثـــروة 
الحكيمـــة،  القيـــادة  لتطلعـــات  تحقيقـــًا 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  دائمـــة  ومتابعـــة 
الرشـــيدة في الباد فـــي المحافظة على 
النخلـــة لمـــا لها مـــن مكانة فـــي المجتمع 
البحريني الرتباطها االجتماعي والبيئي 
والديني، هـــذا األمـــر جمـــع جهـــات عدة 
إلـــى  يهـــدف  مشـــترك  مشـــروع  ضمـــن 
فـــي  خاصـــة  النخيـــل  قطـــاع  تحســـين 
مـــن  النخيـــل  آفـــات  مكافحـــة  مجالـــي 
خـــال االســـتعانة باألســـاليب الزراعيـــة 
الذكية، ومن خال تحسين خواص بيئة 
التربة حول النخيل لتعظيم االســـتفادة 

من مياه الري. 
مـــن  االســـتفادة  أن  الفتـــح  أبـــو  وبيـــن 
نظـــام االستشـــعار عـــن بعـــد فـــي تحليل 
الصـــور الفضائيـــة لنخيل التمـــر لتحديد 
النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل 
اإلصابـــة.  وانتشـــار  ودرجـــة  الحمـــراء 
لسوســـة  العـــددي  الرصـــد  إلـــى  إضافـــة 
النخيل الحمراء من خال استشـــعارات 
بالمصائد وإدخـــال  متصلـــة  إلكترونيـــة 
نظـــام المعلومـــات الجغرافية، سيســـهم 
المتحصـــل  للبيانـــات  الكفـــؤ  الجمـــع 
القـــرارات  اتخـــاذ  وتحليلها فـــي  عليهـــا 
دعم برنامج مكافحـــة  المناســـبة في 
السوســـة فـــي بســـاتين النخيـــل. كما أنه 
من المتوقـــع إضافة الصخـــر المائي إلى 
التربة سيســـهم في تحســـين المحافظة 
على مياه الـــري بصورة مثلى تدعم نمو 

وإنتاج نخيل التمر.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، بالقيادة العامة، صباح أمس، قائد القيادة المركزية للقوات البرية األميركية 
الفريـــق Ronald P. Clark والوفـــد المرافـــق، بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن بقائد القيـــادة المركزيـــة للقـــوات البرية 
األميركيـــة والوفـــد المرافق، وأشـــاد بعاقـــات الصداقة القائمة بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركية وســـبل تعزيزها وما تشـــهده من تطـــور على مختلف 

األصعدة خصوصا ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حســـن محمد ســـعد، ومســـاعد 
رئيـــس هيئـــة األركان لإلمداد والتمويـــن اللواء الركن بحري يوســـف أحمد مال هللا، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور التعاون العسكري والدفاعي مع أميركا

ترحيب بجهود البحرين في “التوازن المالي”
وزير “االقتصاد” يجتمع مع نظرائه السعودي والكويتي واإلماراتي

اجتمع أمـــس األول وزراء المالية 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
ودولـــة الكويـــت ودولـــة اإلمارات 
العربية المتحـــدة مع وزير المالية 
لمملكـــة  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
مســـتجدات  بشـــأن  البحريـــن، 
برنامـــج التـــوازن المالـــي لمملكـــة 
البحريـــن الـــذي يتابعـــه صنـــدوق 
النقـــد العربـــي كجهة استشـــارية، 
وتـــم اســـتعراض آخـــر التطورات 
عـــن مبـــادرات البرنامج في ضوء 
جائحـــة  جـــراء  المترتبـــة  اآلثـــار 
كورونا على سير تنفيذ البرنامج؛ 
إلـــى  الوصـــول  هـــدف  لتحقيـــق 
بيـــن اإليـــرادات  المالـــي  التـــوازن 

فـــي  الحكوميـــة  والمصروفـــات 
العام 2024.

ورّحب الوزراء بالجهود المبذولة 
من حكومـــة مملكـــة البحرين في 
تنفيـــذ البرنامج، وبالتقدم المحرز 
التـــي فرضتهـــا  التحديـــات  رغـــم 
األزمـــة، وأكـــدوا دعمهـــم لجهـــود 

مزيـــد  لتنفيـــذ  البحريـــن  مملكـــة 
من اإلصاحـــات لتعزيز اســـتقرار 
النمـــو  ودعـــم  العامـــة  الماليـــة 

االقتصادي المستدام.
كما اســـتعرض الوزراء سير تنفيذ 
البرنامـــج،  المبـــادرات فـــي إطـــار 
البحريـــن  مملكـــة  بذلـــت  حيـــث 

جهـــودا حثيثة لتعزيـــز اإليرادات 
ورفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومـــي 
وترشـــيده. وكانت الـــدول الثاث 
قـــد قدمت الدعـــم المالي لبرنامج 
التـــوازن المالـــي لمملكـــة البحرين 
في الفترة الماضية وفقا التفاقية 
للتعـــاون  اإلطاريـــة  الترتيبـــات 
المالـــي بشـــأن البرنامـــج، الموقعة 
العـــام 2018 بين مملكـــة البحرين 
والـــدول الثاث، وصنـــدوق النقد 
العربـــي كجهـــة استشـــارية، وتـــم 
الثـــاث  الـــدول  مواصلـــة  تأكيـــد 
دعمهـــا لجهـــود برنامـــج التـــوازن 
المالـــي في مملكـــة البحريـــن، بما 
األهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  يـــؤدي 

المرسومة للبرنامج.

المنامة - بنا

جانب من االجتماع

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
خالـــد بن علـــي آل خليفـــة، بمقر 
الـــوزارة أمـــس، ســـفير المملكـــة 
رودي  الصديقـــة  المتحـــدة 
الدوليـــة  والخبيـــرة  درامونـــد، 
بـــاوال جـــاك، وبحضـــور مســـاعد 
النائـــب العـــام المستشـــار وائـــل 

بوعاي.
وأشـــاد الوزير بمستوى عاقات 
الصداقـــة التاريخيـــة الوطيـــدة 
التـــي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة والشـــعبين 

الصديقين، وما تشهده من نماء 
وتطـــور مســـتمر فـــي المجاالت 

كافة.
وجرى خال اللقاء، بحث أوجه 
التعـــاون في مجال الممارســـات 
الفضلـــى الدوليـــة فـــي تطبيـــق 

العدالة اإلصاحية لألطفال.
حضـــر اللقـــاء القاضـــي عيســـى 
المناعـــي وكيـــل الـــوزارة للعدل 
والشؤون اإلسامية، واألستاذة 
الـــوزارة  وكيـــل  الزيانـــي  دانـــة 
األســـري  والتوفيـــق  للتخطيـــط 

والنفقة.

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
العـــام  األميـــن  النعيمـــي  ماجـــد 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
إذ  الحجـــرف،  نايـــف  العربيـــة 
تـــم خـــال اللقـــاء الحديـــث عن 
عـــدد من الموضوعـــات الخاصة 
بالتربيـــة والتعليـــم؛ كون مملكة 

البحرين ترأس اللجان الوزارية 
التعليـــم  بشـــؤون  الخاصـــة 

والتعليم العالي.
العـــام  األميـــن  اللقـــاء  حضـــر 
المســـاعد للشـــؤون االقتصادية 
ســـعيد  بـــن  خليفـــة  والتنمويـــة 

العبري.

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملك 
لشـــؤون اإلعام نبيل بن يعقوب 
الحمـــر بمكتبـــه بقصـــر القضيبية 
أمـــس، الكاتـــب إبراهيـــم راشـــد 
الدوســـري الذي أهداه نسخة من 

إصداراته األخيرة.
الكاتـــب  الحمـــر بجهـــود  وأشـــاد 
إبراهيـــم الدوســـري فـــي إعـــداد 
المؤلفـــات  هـــذه  وإصـــدار 
التاريخية المتميزة التي تســـهم 
البحريـــن  تاريـــخ  توثيـــق  فـــي 

وبإســـهاماته  العريـــق  وتراثهـــا 
فـــي مجال األدب وإبـــراز التراث 
الفني المحلي والخليجي والتي 
تثري المكتبة الوطنية، متمنيا له 

دوام التوفيق.
إبراهيـــم  الكاتـــب  وأعـــرب 
الدوســـري عن شـــكره للمستشار 
نبيل الحمر على دعمه وتشجيعه 
البحرينيين؛  والباحثيـــن  للكتاب 
إلثـــراء مســـيرة الثقافة والشـــعر 

والفن في المملكة.

وزير العدل يشيد بنماء العالقات مع بريطانيا

النعيمي يناقش مع الحجرف موضوعات التربية والتعليم

الحمر: توثيق تاريخ البحرين إثراء للمكتبة الوطنية

مريم بنت حسن: حريصون على تعزيز التعاون مع “اإلنمائي”
مؤكدة دور “األعلى للمرأة” في تمكين وتقدم البحرينية

استقبلت نائبة رئيسة المجلس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة مريـــم بنت حســـن آل 
خليفـــة، صبـــاح أمـــس بمقـــر المجلس، 
المديـــرة اإلقليمية للـــدول العربية في 
مكتـــب التنســـيق اإلنمائـــي لـــدى األمم 
المتحـــدة ليلى بكر، في لقاء اســـتهلته 
باإلشادة بجهود ودعم هيئات ومكاتب 

األمم المتحدة.
وأكدت الشـــيخة مريم بنت حســـن آل 
خليفـــة حرص المجلـــس األعلى للمرأة 
تعزيـــز التعـــاون مـــع مكتـــب التنســـيق 
اإلنمائي لدى األمم المتحدة من خال 
مكتـــب  مـــع  التفاهـــم  مذكـــرة  تفعيـــل 
هيئـــة األمم المتحدة للمرأة في مملكة 
البحريـــن والمكتـــب اإلقليمـــي للـــدول 
إلـــى  مشـــيرة  القاهـــرة،  فـــي  العربيـــة 
أهمية استمرار هذا التعاون في جميع 

المجاالت التنموية ذات الصلة بتمكين 
الهيئـــات  ومختلـــف  المـــرأة  وتقـــدم 
والمؤسســـات األمميـــة عبـــر التنســـيق 
مع هيئة األمـــم المتحدة للمرأة كجهاز 
علـــى  المـــرأة  بشـــؤون  معنـــي  أممـــي 
المستوى العالمي وشريك إستراتيجي 
للمجلس من كل ما يخص شأن تمكين 

وتقدم المرأة ومشـــاركتها فـــي الحياة 
العامـــة من خال تنفيذ إطـــار التعاون 
والمســـتدام  اإلســـتراتيجي  اإلنمائـــي 
2021 - 2022 “شراكة من أجل التنمية 
بيـــن  تـــم توقيعـــه  الـــذي  المســـتدامة” 
حكومة مملكة البحرين ومكتب األمم 

المتحدة في مملكة البحرين. 

المجلـــس  دور  الزائـــر  للوفـــد  وبينـــت 
األعلى للمرأة كجهة استشـــارية لجميع 
مجـــاالت  بشـــأن  الوطنيـــة  الجهـــات 
فـــي  المـــرأة ودورهـــا  تمكيـــن وتقـــدم 
الحياة العامة واالســـتقرار المجتمعي، 
مشـــيرة إلى احتفاالت مملكة البحرين 
علـــى  عامـــا   20 بمـــرور  العـــام  هـــذا 
تأســـيس المجلـــس األعلى للمـــرأة، وما 
علـــى صعيـــد  مـــن مكتســـبات  تحقـــق 
تقـــدم المرأة علـــى المســـتوى الوطني، 
وزيـــادة حضورها وتعاونها مع اآلليات 
والمنظمـــات  والـــوكاالت  والبرامـــج 

اإلقليمية والدولية.  
مـــن جانبهم، نـــوه الوفد الزائـــر بجهود 
المجلـــس األعلى للمرأة واســـتعدادهم 
التام للتنســـيق والتعـــاون مع المجلس 
فـــي تنفيـــذ برامـــج تنمويـــة مشـــتركة؛ 
المـــرأة  مشـــاركة  اســـتدامة  لضمـــان 

وتقدمها في الحياة العامة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

نائبة رئيسة “األعلى للمرأة” تستقبل المديرة اإلقليمية بمكتب التنسيق اإلنمائي لدى األمم المتحدة
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المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق طـــارق الحســـن صبـــاح 
عبداللطيـــف   الســـفير  أمـــس، 
صـــدور  بمناســـبة  الســـكران 
الســـامي  الملكـــي  المرســـوم 
من لـــدن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بتعيينه ســـفيرا في 

وزارة الخارجية.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  ورحـــب 
بالســـفير، معربـــا له عـــن خالص 
التهنئة بالثقة الملكية السامية، 
لـــه التوفيـــق والســـداد  متمنيـــًا 
فـــي أداء مهامـــه الدبلوماســـية 
بالمســـؤوليات  والنهـــوض 

والمهام الموكلة إليه.

رئيس األمن العام يهنئ السكران بالثقة الملكية

“بيبا” ينظم طاولة مستديرة بعنوان “استشراف مستقبل العمل”
مساعدة صناع القرار في قرارتهم بظل الظروف الراهنة

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة 
“بيبـــا” رائد بن شـــمس أن مرحلة التعافي 
)كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  مـــن جائحـــة 
بمـــا  اإلداري  العمـــل  إلـــى  والعـــودة   )19
يتماشـــى مـــع متطلبات المرحلـــة الحالية 
والمســـتقبلية، يتطلـــب تعـــاون وتكاتـــف 

جميع األطراف.
وأوضـــح بن شـــمس خال مشـــاركته في 
فعالية “الطاولة المستديرة” تحت عنوان 
“استشـــراف مســـتقبل العمـــل” بمشـــاركة 
عدد مـــن الـــوكاء والوكاء المســـاعدين 
مـــن مختلـــف المؤسســـات الحكومية، أن 
معهـــد اإلدارة العامة ســـيواصل عمله من 
أجـــل توفيـــر األرضيـــة المشـــتركة التـــي 
تجمع كافة القيادات الحكومية؛ من أجل 
وضـــع الخطط المســـتقبلية والسياســـات 
اإلداريـــة لمواجهة التحديـــات والتغيرات 

المستقبلية المرتبطة بتداعيات الجائحة.
وقـــال، إن الطاولـــة المســـتديرة ارتكـــزت 
على مفهوم “االستشـــراف اإلستراتيجي” 
يمكنـــه  أساســـي  كمحـــدد  يعمـــل  الـــذي 
مســـاعدة المســـؤولين فـــي دوائـــر صنـــع 
القـــرار على اّتخـــاذ القرارات المســـتقبلية 
التـــي تتماشـــى مـــع تطـــورات الظـــروف 
الراهنة والتحديات التي فرضتها جائحة 

كورونـــا، موضحـــا أن دول العالـــم اليـــوم 
تواجـــه تحديات كبرى متعلقة بمســـتقبل 
ســـوق العمـــل وماهيتـــه، بما يحّتـــم علينا 
في منظومتي العمل الحكومي واإلداري 
العمـــل لمواكبـــة التطورات الســـريعة في 
أجـــل  مـــن  اإلدارة؛  ووســـائل  التقنيـــات 
تحقيق النمو وتلبية الطلب المتنامي في 

هذا السوق المهم.

“الطاولـــة  أن  شـــمس  بـــن  وأضـــاف 
المســـتديرة” تعـــد أحـــد أبـــرز الفعاليـــات 
الدوريـــة التـــي يعقدهـــا المعهـــد من أجل 
تقريب وجهات نظر قيادات المؤسســـات 
الحكوميـــة حول أفضل الســـبل للوصول 
إلـــى أهـــداف مملكـــة البحريـــن الوطنيـــة 
مـــن   2030 البحريـــن  رؤيـــة  وتحقيـــق 
خال تطبيق أفضل الممارســـات اإلدارية 
التـــي تســـاهم في رفـــع جـــودة الخدمات 
تلبـــي  التـــي  الحكوميـــة  والمشـــروعات 
طموحـــات المواطنين، وقـــال إن الطاولة 
المســـتديرة تهـــدف إلى رصـــد التحديات 
واإلدارة  الخدمـــات،  مجـــاالت  فـــي 
والسياســـات مـــن أجـــل صناعـــة الفـــرص 
وتحويلهـــا إلى قصـــص نجاح بمســـاعدة 
خبراء ومن ثم رفعها كتوصيات للوصول 
إلى مشـــروعات ترتقي بالعمل الحكومي 

في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

تنفيذ 272 زيارة تفتيشية للسواحل واألسواق العامة
ضبط 99 مخالفة تتعلق بعدد من الممارسات

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  نبيل أبو الفتح أن إدارة الرقابة البحرية 
في الوكالة قد قامت بـ 272 زيارة تفتيشية للسواحل واألسواق العامة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021. 

وأشار أبو الفتح إلى أن الرقابة البحرية 
وبالتعـــاون مع خفر الســـواحل ضبطت 
 )99( الماضيـــة  أشـــهر  الســـتة  خـــال 
مخالفـــة متعلقـــة بعدد من الممارســـات 
وتنعكـــس  البعـــض  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
ســـلبا على الثـــروة البحريـــة، ومنها )9( 
مخالفـــات العمالـــة غير المســـجلة على 
ظهر ســـفن ومخالفات شباك نايلون )7( 

ومخالفات شـــباك هيـــال )4( ومخالفات 
 )24( والقبقـــب  الربيـــان  وبيـــع  عـــرض 
ومخالفات شـــباك الجـــر القاعي الكوفة 
) 51 ( ومخالفـــات شـــباك غيـــر مطابقـــة 

للموصفات )4(. 
وأكـــد أبو الفتـــح أن “االهتمـــام بالرقابة 
البحريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن يشـــكل 
محورًا رئيســـا في عمل وزارة األشـــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ففـــي العام 2018، تـــم إصدار مجموعة 
من القـــرارات التنفيذيـــة لتنظيم حركة 
الصيـــد وحمايـــة الثـــروة البحريـــة مـــن 
أبرزهـــا  للصيـــد  الخاطئـــة  الممارســـات 
البحـــري  للصيـــد  الفـــوري  الوقـــف 
باستخدام شباك الجر القاعية )الكراف( 

في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

نبيل أبو الفتح

المنامة - بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة، أمـــس، القائـــم بأعمـــال 
سفارة الواليات المتحدة األميركية 
مارغريـــت  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

ناردي.
وخال اللقاء، أشـــادت األمين العام 
بـــه عاقـــات الصداقـــة  بمـــا تتســـم 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القويـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
مـــن تقـــدم مســـتمر وعمل مشـــترك 
أرحـــب  آفـــاق  لفتـــح  ومتواصـــل، 
بمـــا  الثنائـــي،  التعـــاون  لمجـــاالت 
يلبـــي طموحات وتطلعـــات البلدين 

والشعبين الصديقين.
وأكـــدت األمين العـــام وجود فرص 

المشـــترك  التعـــاون  لتعزيـــز  كبيـــرة 
بيـــن البلدين الصديقيـــن في مجال 
التعليم والبحث العلمي، وبما يؤدي 
لارتقـــاء بـــأداء مؤسســـات التعليم 

العالي وتطوير العملية التعليمية.
مـــن جانبهـــا، أعربت القائـــم بأعمال 

سفارة الواليات المتحدة األميركية 
رنـــا  الشـــيخة  لـــدور  تقديرهـــا  عـــن 
بنـــت عيســـى وجهـــود المجلس في 
االرتقاء بالتعليم العالي، وتوفير كل 
مقومات تشـــجيع ونجاح االستثمار 

في هذا القطاع.

فتح آفاق أرحب لمجاالت التعاون الثنائي بين البلدين

رنا بنت عيسى: العالقات مع أميركا تتسم بالتقدم المستمر

لقاء األمين العام للتعليم العالي مع القائم بأعمال السفارة األميركية

المنامة - األوقاف الجعفرية

أوضحـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
أنهـــا مســـتمرة فـــي القيـــام بواجباتهـــا 
وفي نطاق صاحياتها في رعاية دور 
العبادة باإلضافة للقيام بدورها اآلخر 
والمتمثـــل في تنمية الوقف من خال 
المشـــاركة فـــي الفـــرص االســـتثمارية 
المؤاتيـــة لتحقيق العائد األفضل وبما 
يعـــود بالنفـــع على الجهـــات الموقوفة 

عليها.
وفـــي هذا اإلطـــار، أكـــدت اإلدارة أّنها 
قامـــت بإعداد دراســـة لتحديد أفضل 
الطـــرق الممكنـــة التي يمكـــن بموجبها 
تطويـــر حوافـــظ اســـتثمارية تســـاعد 
لريـــوع  األمثـــل  االســـتغال  علـــى 
األوقاف، إذ تم االســـتثمار في شـــراء 
تـــم  وجميعهـــا  الســـيادية  الصكـــوك 
شـــراؤها بواســـطة أحـــد البنـــوك ذات 
والمرخـــص  المتميـــز  المالـــي  المركـــز 

فـــي مملكـــة البحريـــن والـــذي يتعامل 
وفًقـــا لألصول الشـــرعية، كما تم فتح 
حسابات ودائع لدى البنوك اإلسامية 
التـــي تعمـــل وفًقـــا لألصول الشـــرعية 

بعوائد مجزية.
وشـــددت اإلدارة علـــى أنهـــا ملتزمـــة 
بالقاعدة الشـــرعية التي تنص على أن 
“الوقـــف علـــى ما أوقف عليـــه”، والتي 

تعنـــي أن التصرف يكون في نطاق ما 
هو موقوف عليه، وال يجوز نقل ريعه 
إلى مصلحة انتفاع مرفق آخر. كما أن 
العمل جاٍر بالتنســـيق مع الجهات ذات 
العاقة لدراسة سبل تطوير المساجد 
المتاحـــة  الماليـــة  المـــوارد  وتوفيـــر 
وتفعيل الشراكة المجتمعية إلعمارها 

بما يحقق تطلعات المجتمع.

االستثمار في شراء الصكوك السيادية وفتح حسابات بنكية بعوائد مجزية

“الجعفرية”: مستمرون في رعاية دور العبادة وتنمية الوقف

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين إطاق ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية صاروًخا 
باليســـتًيا تجـــاه مدينـــة جـــازان بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، في عمـــل إرهابي آثم 
يســـتهدف المدنييـــن واألعيان المدنية، مشـــيدة بكفـــاءة ويقظة الدفاعـــات الجوية 

السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة وقـــوف مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها 
واســـتقرارها وســـامة أراضيهـــا، داعية المجتمـــع الدولي إلى إدانة هـــذه االنتهاكات 

المستمرة من ميليشيات الحوثي اإلرهابية.

البحرين تدين إطالق “الحوثي” 
صاروخا باليستيا تجاه جازان

مائدة مستديرة بشأن أفضل الممارسات في تطبيق قانون اإلفالس
البوعينين: يسهم بتعزيز بيئة البحرين االستثمارية

للقضـــاء  األعلـــى  للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  نظمـــت 
بالتعـــاون مع برنامـــج تطوير القانون التجـــاري التابع 
لـــوزارة التجـــارة األميركيـــة )CLDP( خـــال األشـــهر 
أفضـــل  بشـــأن  مائـــدة مســـتديرة  الماضيـــة،  الثاثـــة 
الممارسات في المحاكم األميركية في تطبيق قانون 
اإلفـــاس ودورهـــا فـــي إعـــادة التنظيـــم واإلفـــاس، 
والتي ُتعقد أسبوعًيا وستستمر في المستقبل إلتاحة 
أكبـــر أقدر من النقاش واالســـتفادة مـــن الخبرات في 

هذا المجال.
وأكـــد نائـــب رئيـــس المجلس األعلـــى للقضـــاء رئيس 
محكمـــة التمييز المستشـــار عبـــدهللا البوعينين أهمية 
قانـــون إعـــادة التنظيـــم واإلفـــاس الـــذي يســـهم فـــي 
تعزيز بيئة البحرين االستثمارية؛ لمساهمته في إعادة 
التنظيـــم المالـــي للمدين وحفظ حقـــوق كل األطراف، 
بما يتماشـــى مـــع أفضل الممارســـات الدوليـــة، بغرض 
كسب ثقة ســـوق االئتمان والمعامات المالية وجذب 

االستثمار والتأثير اإليجابي على السوق.
وأضـــاف أن هـــذا القانون عصـــري ومتطـــور ويتطلب 
تنفيـــذه تحقيـــق فهـــم مشـــترك مـــن جميـــع الشـــركاء 
المعنييـــن وأهمية تقديم جميع المســـتندات المطلوبة 

قانونا عند رفع الدعوى.

وتحـــدث خـــال المائـــدة المســـتديرة رئيســـة محكمة 
اإلفاس األميركية التابعة للمنطقة الشرقية لنيويورك 
القاضـــي اليزابيث ســـتونغ، التي تمتلـــك خبرة طويلة 
فـــي محكمة اإلفـــاس منذ 2003، كما شـــارك بالمائدة 
المتخصصـــة  اإلفـــاس  محاكـــم  قضـــاة  المســـتديرة 
بجميـــع درجتهـــا؛ لتبـــادل الخبـــرات ومناقشـــة تطوير 
أفضـــل الممارســـات فـــي مملكـــة البحريـــن، إذ تتركـــز 
النقاشـــات بشـــأن دور القاضي في إجراءات اإلفاس 
وإعـــادة التنظيم، مع عرض نماذج عن قضايا المحاكم 

اإلفـــاس  قانـــون  ويأتـــي  والبحرينيـــة،  األميركيـــة 
البحريني ضمن أفضل القوانين على مستوى المنطقة 
والعالم لما يشـــكله من قيمـــة مضافة لمجتمع األعمال 
البيئـــة  وانعـــكاس إيجابـــي علـــى االقتصـــاد وتعزيـــز 

االستثمارية الجاذبة لاستثمار األجنبي.
يذكـــر أن قانـــون إعـــادة التنظيم واإلفـــاس صدر في 
العـــام 2018، إذ يهـــدف إلـــى إعـــادة تنظيـــم الديـــون 
وتجنـــب تصفية أصـــول المدين كلمـــا كان ذلك ممكنا، 

وإتاحة إمكان استمرار عمله وتعديل أوضاعه.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - بنا

البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  أقيـــم 
تخريـــج  حفـــل  أمـــس،  صبـــاح 
عدد من الـــدورات المتخصصة 
للضبـــاط بإحـــدى وحـــدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، وذلك بحضور 
مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للقـــوى البشـــرية اللـــواء الركـــن 
آل  راشـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ 

خليفة.
وبـــدأ حفـــل التخريـــج بتقديـــم 
ومـــا  الـــدورات  عـــن  إيجـــاز 
نظريـــة  برامـــج  مـــن  تضمنتـــه 

وعمليـــة، بعدهـــا قـــام مســـاعد 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
البشرية بتوزيع الشهادات على 
الخريجين والجوائز التقديرية 
على المتفوقين، مقدمًا الشـــكر 
إلى الخريجين والمدربين على 
خـــال  بذلوهـــا  التـــي  الجهـــود 

انعقاد الدورات. 
وشـــارك في الـــدورات عدد من 
ضبـــاط وزارة الداخليـــة. وقـــد 
حضـــر حفل التخريـــج عدد من 
كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

حفل تخريج عدد من الدورات 
المتخصصة للضباط
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قــال رئيــس جمعيــة الصحفييــن عيســى الشــايجي فــي ملتقى اإلعــام اإلماراتي البحرينــي إن المنتدى يعكــس وحدة المصير المشــترك والهمــوم والتطلعات 
القائمة. وأضاف الشــايجي أن الصحافة واإلعام لعبا دوًرا رئيســا في نشــر الوعي لتجاوز تحدي كورونا، متســائًا: لكن، ماذا عن التحديات األخرى؟ وتابع: 

بفضل التعاون بين المؤسسات الصحافية سيكون هناك تخٍط لكل التحديات والعثرات التي تعيق مسيرة العمل الصحافي.

وزير اإلعالم: ضرورة التعاون المشترك 
في اإلعالم كقوة ناعمة

إن  الرميحـــي  علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  قـــال  بـــدوره، 
العاقـــات التاريخيـــة ووحـــدة الهـــدف والمصير ما 
بين الشـــقيقتين دولـــة اإلمارات العربيـــة والمتحدة 
ومملكـــة البحرين نموذج يحتذى بـــه، مؤكًدا أهمية 
إبـــراز قصص النجـــاح للبلديـــن، والتحـــول الرقمي، 

الذي واكب جائحة كورونا.
كبيـــرة  تحديـــات  “هنالـــك  أن  الرميحـــي  وأضـــاف 
تفرض علينا ضرورة التعاون المشـــترك في اإلعام 
كقـــوة ناعمـــة، ونحـــن علـــى طريـــق تعزيـــز الهويـــة 
الثقافيـــة والتاريخية، وثقافة الســـام، ونبذ األفكار 
المتطرفـــة”، متمنًيـــا مواصلة التأثيـــر اإليجابي في 
الرأي العام المحلي والعالمي بما يخدم مجتمعاتنا.

الحمادي: تباين في اإلعالم العربي 
الختالف األدوات 

من جهته، لفت رئيس جمعية الصحفيين اإلماراتية 
محمـــد الحمـــادي إلـــى أن هنالك تبايًنا فـــي اإلعام 
العربي ما بين المشرق والمغرب؛ الختاف األدوات 

والرؤى والرتباطها باألوضاع السياسية بالدول.
وتســـاءل الحمادي: هل لدينا الرغبة بالعالم العربي 
للتكامل؟ أجزم بنعم، وهذا المنتدى خير دليل على 
ذلـــك، وأضيـــف أن تداعيات الجائحة كشـــفت حال 
مؤسســـاتنا اإلعاميـــة ومراحـــل التحـــول الرقميـــة 
التي تحتاجها، وكذلك نشر المعلومات المهمة التي 

تحتاجها المجتمعات العربية المختلفة”.
وقـــال “يجـــب التفريـــق مـــا بيـــن اإلعـــام الرســـمي 
والمســـتقل والمرتبـــط باألفـــراد، خصوًصـــا نشـــطاء 
السوشـــال ميديا، وأشير هنا ألهمية أن نأخذ العالم 
الغربـــي كمنـــوذج فـــي التأثيـــر، وتحديـــد مســـتقبل 

إعامنا العربي خال السنوات المقبلة”.

المدفع: الجائحة كشفت التنافس غير 
المتوازن ما بين اإلعالم الرسمي والخاص 

وأكد مدير إدارة األخبار بوزارة اإلعام عبدالرحمن 
المدفـــع أهميـــة التفريـــق مـــا بيـــن اإلعام الرســـمي 
بوظائفـــه المعروفـــة والـــذي اســـتطاع خـــال فتـــرة 
الجائحـــة وقضايـــا وطنيـــة كثيـــرة فـــي الســـنوات 
الماضيـــة نشـــر القيـــم الوطنيـــة والجـــودة المهنيـــة 

والشمولية والكلمة الهادفة.
وأضاف “الجائحة كشفت التنافس غير المتوازن ما 

بين اإلعام الرسمي والخاص”.
فتـــرة  خـــال  التكنولوجيـــا  “اســـتطاعت  وأكمـــل 
الجائحة أن تلمع صورتها وأن تقترب من المشاهد، 
بلـــس  وديزنـــي  وشـــاهد  نتفليكـــس  باقـــات  منهـــا 
وغيرهـــا، ومـــن يبحـــث عـــن الترفيـــه لـــن يلجـــأ هنا 
لإلعام الرسمي وإنما المنصات الرقمية الحديثة”.

واختتم “إذا اســـتطاع اإلعام العربي إيجاد صيغة 
تعـــاون وتفاهم ما بين اإلعام الحكومي والخاص، 
فإنـــه ســـيكون نقطـــة قـــوة، وعامـــًا لكســـب ثقـــة 

المتابعين”.

الريسي: نحن بحاجة ألن نتحدث     
بلغات مختلفة 

كمـــا قال مدير وكالة أنباء اإلمارات محمد الريســـي 

إن مـــن الســـهل تقييم بعض المؤسســـات اإلعامية 
في العالم العربي، وموطن قوتها، وتأثيرها.

وتابـــع الريســـي “البحوث والمراكز البحثية تســـاعد 
أيًضا على معرفة قوة هذه المؤسســـات من ضعفها، 
وهي صيغة تســـاعد المســـؤولين علـــى تحقيق هذا 
التقييـــم، والذي قـــد يكون من خـــال أدوات تقنية 
بسيطة، وهي خطوات قد تساعد على رفع مستوى 
أداء هذه المؤسســـات، ومعالجـــة مواضع الخلل إن 

وجدت”.
واســـتكمل “بعد مرور أزمة كورونا، الحظنا حاجتنا 
للتكلـــم بلغـــات مختلفة مـــع الناس الذين يعيشـــون 
معنا في مجتمعاتنا، أو حتى الموجودين بالخارج”.

وعـــن إنجـــازات الـــدول، قـــال الريســـي “كان لـــدول 
الخليج بفترة الجائحـــة إنجازات كبيرة، وباألخص 
لوسائل اإلعام بها والتي مارست دورها المسؤول 

بكل كفاءة”.

المرزوقي: المرجعية الرئيسة بفترة 
الجائحة كانت لإلعالم الحكومي

وعلى ذات الصعيد، قالت رئيســـة تحرير صحيفة 
دبي بوســـت خديجـــة المرزوقي خـــال مداخلتها 
كانـــت  الجائحـــة  بفتـــرة  الرئيســـة  المرجعيـــة  إن 
لإلعام الحكومي؛ ألنه يقدم المعلومة المســـؤولة 
والرصينـــة، بخـــاف المصـــادر األخـــرى التـــي قـــد 

تفتقر للمصداقية.
وأضافـــت المرزوقي “أثبتت األزمـــة أهمية وجود 
هـــذا اإلعـــام لمصداقيتـــه، لكنـــه وفـــي المقابـــل 
بحاجـــة لمواكبـــة الجديـــد، خصوًصا فيمـــا يتعلق 
بالسوشـــال ميديـــا، والمنصـــات الرقميـــة األخرى، 
وعليـــه يجب أن يكون الدعـــم على هذا المحتوى 

لكسب الجمهور”.
ألهميـــة  بصياغـــة حديثهـــا  المرزوقـــي  وأشـــارت 
دور صحافـــة المواطن، مضيفـــة “المحتوى الجيد 

وصاحب المصداقية هو ما سيستمر”.

النعيمي: يجب أن ال نسير خلف    
األزمات التي يصنعها اآلخرون

إلى ذلك، وصف عضو المجلس الوطني االتحادي 
علي النعيمي اإلعام العربي بإعام أزمة، وبإعام 
رد فعـــل، إذ ال يوجه رســـالة إلى اآلخـــر، داعًيا إلى 
أهميـــة صناعة خطاب يخـــدم األجندات الوطنية، 
والذي من شأنه أن يميز الدول العربية، ويستطيع 

توجيه الرسالة إلى الشباب.
وقـــال “يجـــب أن ال يســـير إعامنا خلـــف األزمات 

التي يصنعها اآلخرون”.
وأكمـــل النعيمي “رد فعلنا ببعض القضايا هو الذي 
يشـــهر اإلســـاءة، ويضعنا في زاوية غير مرغوبة، 
ولـــذا يجـــب أن يكون الخطـــاب إيجابًيـــا ويعتني 
بالجيـــل الناشـــئ والصاعـــد، والبعـــد عـــن تهميش 

اآلخر وإقصائه”.
وأوضح “من حق الفرد صناعة النجومية لنفســـه، 
ولكن دون تهميش اآلخرين، وأن يتم النجاح فهو 

نجاح مشترك للجميع”.
وواصل النعيمي “يجب أن نضع منهجية لرسالتنا، 
ونمضي بها، وأن تكون موجهة لفئات مســـتهدفة، 
وأن تحصـــن المجتمعـــات وتجعلهـــا شـــريكة فـــي 
نجاحات الوطن وفي المسؤولية، وأؤكد أن العالم 

منبهر بما لدينا”.
وتابـــع “يجـــب أن نقـــدم خطاًبـــا إعامًيـــا مقنًعـــا 
لآلخريـــن، وأن نخلق شـــراكات مـــع اآلخرين، وأن 
نســـتوعب ونحتوي الجيل الناشـــئ، وأن ال نحكم 

عليه من خال تجاربنا السابقة”.

الشاعر: ال نملك المعلومات الصحيحة 
لتشكيل الخطاب اإلعالمي المطلوب

وقالـــت الكاتبة سوســـن الشـــاعر: يجـــب أال نعتمد 
علـــى وجـــود األزمـــات لكـــي نقيـــس مؤشـــر قوتنا 
وتأثيرنـــا علـــى المجتمعـــات، الفتـــة إلـــى أن فترة 
القياس الحقيقية تقـــاس بالفترات العادية والتي 
يحـــدد خالهـــا فئـــة جمهـــور المشـــاهدين والقراء 
وأعمارهم وجنســـهم، والتي تســـاعد على تحديد 

هوية الخطاب اإلعامي.
المعلومـــات  نملـــك  ال  ”نحـــن  الشـــاعر  وأضافـــت 
الصحيحـــة التـــي مـــن خالهـــا أســـتطيع تشـــكيل 
خطـــاب إعامـــي لهـــا، ومعرفـــة آليـــة اســـتخدام 
األدوات المناســـبة”، مردفـــة “قصـــص نجاحنا هي 

خير من يرد على اإلساءات”.

المردي: اهتممنا من خالل جهود الصحيفة 
بأن نبرز جهود مملكة البحرين إلى الخارج

وفي مداخلته، قال رئيس تحرير صحيفة “الباد” 
مؤنـــس المـــردي إن تجربة الصحيفـــة خال فترة 
الجائحـــة التـــي شـــلت الحيـــاة، كانت بشـــكل عام 
ثرية ومميزة، مضيًفـــا: حاولنا أن نكون جزًءا من 

األخبار والحدث لخدمة الوطن والمواطن.
النـــدوات  خـــال  مـــن  “لمســـنا  المـــردي  وتابـــع 
واللقـــاءات التي بدأنا فـــي تنظيمها عن بعد، رغبة 
كثيرين من المســـؤولين الحكوميين وفي القطاع 
الخـــاص بالمشـــاركة معنـــا، وفي توصيـــل الصوت 

للمواطنين”.
اســـتخدام  علـــى  شـــجعنا  األمـــر  “هـــذا  وأضـــاف 
كاليوتيـــوب  المؤثـــرة  الرقميـــة  المنصـــات 
واالنســـتغرام اليف، بخطوات كسبنا خالها كثيًرا 

من القراء في البحرين وفي العالم العربي”.
جهـــود  خـــال  مـــن  “اهتممنـــا  المـــردي  وأردف 
الصحيفـــة بـــأن نبـــرز جهـــود مملكـــة البحرين إلى 
الخـــارج، وبالرغـــم من عـــودة الحياة إلـــى وضعها 
الرقميـــة  المنصـــات  زلنـــا مفعليـــن  مـــا  الطبيعـــي، 
كزووم؛ بسب تفاعل مختلف الشرائح المجتمعية 

عبرها وخالها”.
واختتـــم المـــردي “يجـــب تســـهيل الوصـــول إلـــى 
المعلومة، خصوًصا من المصادر الرسمية، وكذلك 
أهميـــة الشـــراكة مع اإلعام الخاص، وأن يســـاهم 
فـــي صناعة الخبـــر والنجاحات، وليـــس أن ينتظر 

من اإلعام الرسمي تزويده بالمعلومات”.

منى المري: االنتقال الرقمي تحول         
من فكرة إلى ضرورة

قالـــت المديـــر العـــام للمكتـــب اإلعامـــي لحكومة 
دبـــي ورئيســـة نـــادي دبـــي للصحافـــة منـــى غانـــم 
المري إن “الكثيرين قد يســـألون عن ســـبب إقامة 
هـــذا الملتقـــى؟ ولقد حـــرص نادي دبـــي للصحافة 
بالســـابق علـــى عمـــل لقـــاءات إعامية مـــع جميع 
اإلعاميـــة  والجمعيـــات  والنقابـــات  المؤسســـات 

العربية على مستوى المنطقة”.
وتضيـــف المري “وخـــال اجتماع مـــع اإلخوة في 
مملكـــة البحريـــن، وبالتحديـــد مع األخـــت عهدية 
أحمـــد رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن الســـابقة، تـــم 
االتفـــاق علـــى هـــذا الملتقـــى، واليوم حـــرص األخ 
عيســـى الشـــايجي مشـــكورا علـــى تنفيذهـــا بعـــد 

تسلمه رئاسة الجمعية”.
وتـــردف “أشـــكر الجميـــع على هـــذا الدعـــم، وعلى 
وإعامييـــن  كمؤسســـات  وعاقتنـــا  االســـتمرار، 
تكاملية ومســـتمرة بيـــن البلديـــن، واجتماعنا في 
هذا التوقيت المهم هو لبداية مرحلة جديدة بعد 
التطـــورات التي شـــهدتها المنطقـــة والعالم خال 
الســـنوات الماضيـــة، أبرزهـــا الجائحـــة التـــي طال 

تأثيرها مختلف القطاعات، بما فيها اإلعام”.
وتقـــول المري “من خـــال هذا الملتقى ســـنحاول 
تحديـــد أين يقف اليـــوم إعامنا، ومـــا المتطلبات 
لتطويـــر المرحلة بعد “كوفيد 19”، وماذا يمكن أن 
نعمل لارتقاء بإعامنا شـــكا ومضمونا ورســـالة، 
وكيـــف يمكـــن االســـتفادة مـــن هـــذه التحديـــات، 
وكيـــف يمكن أن نبني على المنصات الجديدة في 

زيادة وكفاءة منظومة العمل اإلعامي”.
وتابعـــت “االنتقـــال الرقمـــي تحول مـــن فكرة إلى 
ضـــرورة وواقـــع فرضتـــه علينـــا الظـــروف، ولكـــن 
يجـــب علينا أن نحدد هل نحن جاهزون للتعايش 
مـــع هذا الواقع وتحقيق الريـــادة فيه؟ هل أعددنا 
مـــا يجـــب لوصـــول إعامنا إلـــى مســـتوى التأثير 

اإليجابي؟”.

بو سمرة: معظم المواقع اإللكترونية 

تتغذى من الصحافة الورقية

وقالت رئيس التحرير المســـؤول بصحيفة البيان 
اإلماراتية مره بو ســـمرة، إن تجربـــة البيان كانت 
بفترة الجائحة تجربـــة ثرية بقولها “بفترة الحجر 
المنزلي، بادر 90 % من كادر الصحيفة بالعمل من 

خال المنزل”.
وتابعت بو ســـمرة “الحديث عن مســـتقبل اإلعام 
العربـــي، والتحديـــات التي تواجهـــه، هو موضوع 
كثير التداول والنقاش، لكن النتائج أو التوصيات 
التـــي خرجنـــا بها، في ظـــل المعانـــاة الكبيرة التي 
يعانيهـــا اإلعـــام العربي اليـــوم وبجوانب عديدة، 
تطال الحس اإلبداعي وعدم القدرة على توصيل 

الرسالة، وطبيعة المحتوى”.
وزادت “معظـــم المواقـــع اإللكترونيـــة تتغـــذى من 
الصحافـــة الورقيـــة، مع وجود بعـــض االجتهادات 

من قبل القائمين عليها”.
وأكـــدت “يجـــب أن تكـــون لدينـــا مبـــادرات جـــادة 
العربيـــة،  الشـــعوب  تطلعـــات  تلبـــي  وطموحـــة، 
وتساعد على تخطي العثرات والتحديات القائمة 

والمعروفة”.
وأنهـــت بـــو ســـمرة “رحـــل الشـــباب العربـــي خال 
فتـــرة الجائحة إلى اإلعام العربي، ألســـباب عدة، 
أولهـــا ســـقف التعبيـــر أو الحريـــات، وعليـــه فنحن 
بحاجة الستراتيجية معرفية تركز على االقتصاد 
وليـــس  وغيرهـــا،  والمنـــاخ  والتعليـــم  والتنميـــة 

السياسة فقط”.

شريف: الناس تحب “البروباغندا” 

والتفاصيل التافهة 

وقـــال المؤثـــر فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
أحمـــد شـــريف إن كســـب المتابعين ليس مؤشـــًرا 
كافًيا للنجاح، بقوله “البعض يتابع بسبب الفضول 
فقـــط، وقـــد يتغيـــر عليـــك بأي لحظـــة، ولـــذا فإن 

المقياس الحقيقي هو المحتوى نفسه”.
المحتـــوى  لتقديـــم  محـــاوالت  “هنالـــك  وزاد 
اإليجابي، لكن الغالبية ال تقدم المحتوى اإليجابي 
أو الهادف، والمشكلة تكمن في األساس بالجمهور 

نفسه، وبما يريده”.
البروباغنـــدا  تحـــب  “النـــاس  شـــريف  وأردف 
والتفاصيـــل التافهـــة، وأســـرع طريقـــة لتوصيـــل 

الرسالة للمتلقي هي الفكاهة”.

دياال علي: استمرار الرسائل                  

دليل على قوة المحتوى

وعلى ذات الصعيد، قالت اإلعامية والمؤثرة في 
مواقـــع التواصل االجتماعي دياال علي إن “الحس 
المجتمعي محدود، لكن الكثيرين يرغبون بالمواد 
الرســـائل  حســـاب  علـــى  والترفيهيـــة  الفكاهيـــة 

الهادفة وذات الرسالة البناءة”.
وتابعت دياال “مدى تأثير الرســـائل واستمراريتها 
هـــي مـــن مؤشـــرات نجـــاح المصـــدر، ودوره فـــي 
صناعـــة المحتـــوى اإليجابـــي الذي يقـــدم الخدمة 

والمنفعة للناس”.
وتابعـــت “أهتم من خـــال الفيديوهات التي أقوم 
بهـــا بـــأن أتـــرك األثـــر الطيـــب وبـــأن أنشـــر الوعي 
المجتمعي، وأهتم بأن ألفت نظر بعض األشخاص 
حيـــث أتطـــرق إلـــى األمور التـــي قـــد ال يتلفت لها 

اآلخرون”.
وواصلـــت “قناعتي وهدفي فـــي البداية، ومن ثم 

تحملي المسؤولية لما أنشره”.

محمد سالم: صانع المحتوى يظهر      

للعلن بشكل واضح خالل األزمات

وأكـــد اإلعامـــي اإلماراتـــي المؤثـــر فـــي مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي محمـــد ســـالم ضـــرورة أن 
لتحقيـــق  والمؤثريـــن  المبدعيـــن  اإلعـــام  يدعـــم 
المحتـــوى الهـــادف، وبأن تكـــون اســـتمرارية لهذا 

المحتوى.
وأردف ســـالم “صانع المحتوى يظهر للعلن بشـــكل 
واضـــح خال األزمات، ولقـــد خضنا هذه التجربة 
في مواقع عدة، ولقد ســـاعدنا الكثيرين منهم ألن 
يحققـــوا قصص النجـــاح، وإلبـــراز دور الدولة في 

العديد من الجوانب”.
وقـــال “التحديـــات كبيرة لكن المســـتقبل إيجابي، 
للبلـــد،  الخيـــر  بتحقيـــق  يهتمـــون  قـــادة  ولدينـــا 
وتجربتنا في اإلمارات ناجحة في كل المقاييس”.

نيلة جناحي: المتلقي هو من يحدد    

بقاء المؤثرين بالمنصات 

وختاًمـــا، أشـــارت المؤثـــرة فـــي مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي نيلـــة جناحـــي إلـــى أن العالـــم العربي 
ملـــيء بالعقـــول الجريئـــة القـــادرة علـــى صناعـــة 

المحتوى الهادف.
وأضافـــت جناحـــي “المحتـــوى اإليجابـــي ســـريع 
االنتشـــار، وقـــد يصل إلى دول كثيـــرة، وقد يرجع 
الســـبب األساس لذلك إلى وعي المتلقي ألن يميز 
الرســـالة اإليجابيـــة التـــي تســـتحق االنتشـــار في 

المنصات اإلعامية المختلفة من عدمه”.
وأضافـــت “المتلقي من يحدد بقـــاء المؤثرين في 
منصات التواصل االجتماعي من عدمه”. وأردفت 
جناحي أن اإللهام والشـــغف واإلبداع هي األسس 

لتوصيل الفكرة الهادفة والمرضية والناجحة.

وزير اإلعالم: إبراز قصص نجاح البحرين واإلمارات في التحول الرقمي
المردي: “^” أبرزت جهود المملكة خالل جائحة “كورونا”

إبراهيم النهام



local@albiladpress.com

الخميس 21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع األول 1443 - العدد 4755
10

تحت رعاية محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة، أطلقت المحافظة فعاليات أســبوع المنامة لريادة 
األعمال في نســخته الســابعة تحت شــعار “ريادة األعمال - إعادة بناء اقتصادات أكثر اســتدامة ما بعد الجائحة”، إذ من 
المقرر أن تتضمن الفعاليات 50 ورشة وندوة يقدمها 70 خبيًرا ومختًصا في مجال ريادة األعمال من مختلف دول العالم، 
حيث تســتهدف الفعاليات نحو 7000 مشــارك؛ من أجل تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على إطالق 
مشــروعاتهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، وتمكين رواد أعمال ناجحين يســهمون في بناء الوطن ونمائه 

وازدهاره.

وبهذه المناسبة، قال المحافظ في 
كلمة افتتاح أعمال أسبوع المنامة 
لريـــادة األعمـــال الـــذي أقيـــم عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي “إن إقامة 
هـــذا الحـــدث للعـــام الســـابع علـــى 
التوالـــي يترجـــم جهـــود محافظـــة 
العاصمة في اســـتدامة مشروعاتها 
التـــي تتميـــز بتلبيتهـــا احتياجـــات 
األعمـــال،  ورواد  الشـــباب  فئـــة 
خصوصـــا مع استشـــعار المحافظة 
أهميـــة دعـــم ورعاية قطـــاع ريادة 
األعمال وتحفيز االبتكار واإلبداع، 
بمـــا يظهـــر تقديـــر مملكـــة البحرين 
لمجتمـــع األعمـــال علـــى الصعيدين 
المحلي والدولي”، مشـــيًرا إلى دور 
الحـــدث في توفيـــر منصـــة مثالية 
المســـار  وتحديـــد  الشـــباب  إللهـــام 

مشـــروعاتهم  إلطـــاق  الصحيـــح 
وترجمـــة أفكارهم لواقـــع ملموس، 
فـــي ظـــل التعافي االقتصـــادي بعد 

جائحة كورونا.
افتتـــاح  فعاليـــات  وشـــهدت 
االعمـــال  لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع 
انعقـــدت  إذ  متنوعـــة،  فقـــرات 
الجلســـة الحواريـــة األولـــى بعنوان 
بعـــد  مـــا  العالميـــة  “االقتصـــادات 
برنامـــج  بمشـــاركة  الجائحـــة”، 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
اليونيـــدو  ومكتـــب  البشـــرية، 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيا، 
وتلت الجلســـة كلمة لمدير الشـــبكة 
العالمية لريادة األعمال بإندونيسيا 
إيفان ساندجاجا، كما قدم الرئيس 
التنفيذي لالتزام ببورصة العمات 

المشـــفرة )ريبيـــو( خـــوان النـــوس، 
كلمة عن مستقبل العمات الرقمية 

في زمن االبتكار.
األول  اليـــوم  أعمـــال  وتواصلـــت 
حـــول  متنوعـــة  ورش   4 بعقـــد 
األعمـــال،  ريـــادة  أهـــداف  تحديـــد 
للمهـــارات  المهنيـــة  واألساســـيات 
األهـــداف  وتحديـــد  الســـحابية، 
والمهنـــي،  الشـــخصي  للنجـــاح 
المتحدثيـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
المحليين والعالمين، ومن المقرر أن 
تستمر أعمال أسبوع المنامة لريادة 
األعمـــال لغاية 26 أكتوبـــر الجاري، 
المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن  وعلـــى 
بالورش والندوات التسجيل مجاًنا 
www.( اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 

.)manamaweek.com

أكدت اختصاصية التغذية العاجية أريج السعد 
عدم وجود نظام غذائي يســـاهم في الوقاية من 
اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 100 %، في وقت 
يمكـــن أن تلعـــب فيـــه التغذية دورا فـــي التقليل 
مـــن احتماليـــة اإلصابة بالمرض، كمـــا أن لها دورا 
في مختلف مراحـــل المرض الوقائية والعاجية 

واالستشفاء.
ولفتـــت فـــي لقـــاء افتراضـــي عبر حســـاب لجنة 
الشـــباب التابعـــة للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة علـــى 
منصة “انســـتغرام” إلى وجود دراســـات تثبت أن 
اتباع أنظمة غذائية محفزة لالتهاب )ســـكريات، 
مصنعـــة،  أغذيـــة  ومتحولـــة،  مشـــبعة  دهـــون 
منتجـــات الطحيـــن األبيـــض( قد ترفـــع احتمالية 
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي بنســـبة 12 % مقارنة 

بالنساء الاتي يتبعن نظاما غذائيا صحيا.
وأشارت إلى أن اتباع نمط غذائي صحي يشمل 
التغذية الصحية وممارســـة الرياضة والمحافظة 
على الوزن، من شـــأنه أن يقلل من نسبة اإلصابة 

بسرطان الثدي بنسبة 25 إلى 30 %.
وقالـــت إن العاقة بين اإلصابة بســـرطان الثدي 
وزيـــادة الوزن ما زالت في طور الدراســـة، إال أن 
هناك دراسات تشير إلى أن زيادة الوزن من شأنه 
أن يزيـــد احتمـــال إصابـــة النســـاء الاتـــي انقطع 

عنهن الطمث بالمرض بنسبة 10 إلى 30 %.
 4 إلـــى   2 بمقـــدار  الـــوزن  تقليـــل  أن  وبينـــت 
كليوجرامات يساهم في تقليل احتمالية اإلصابة 
بالمرض بنســـبة 13 %، كما أن نزول الوزن ألكثر 
من 9  كيلوجرامات يســـاهم في تقليل احتمالية 

اإلصابة بالمرض بنسبة 26 %.
وأشـــارت إلى أن زيادة تناول الســـكريات يساهم 
في رفع هرمون األنسولين في الدم، الذي بدوره 
يرفـــع احتمالية اإلصابة بســـرطان الثدي بنســـبة 
40 %، كمـــا أن االعتماد على المشـــروبات الغنية 
بالسكر تؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة بنسبة 

.% 22
وقالت الســـعد إن التركيـــز على األغذية المضادة 

بأنواعهـــا(  والفواكـــه  )الخضـــروات  لالتهابـــات 
يســـاعد على تقليل احتمالية اإلصابة بنســـبة 43 

.%
وقالـــت إن انخفـــاض نســـبة فيتاميـــن دال فـــي 
الجســـم قد يـــؤدي إلى اإلصابة بســـرطان الثدي؛ 
نظرًا لكون وجود نسب طبيعية من فيتامين دال 
في الجســـم يســـاهم في التحكم بالنمو الطبيعي 
لخايـــا الثدي، كما أنها تســـاهم في تثبيط حجم 

الورم.
وأكدت أنـــه ال ينصح بتخفيف الوزن في مرحلة 
العـــاج لكـــون نـــزول الوزن بنســـبة أكثـــر من 10 
% يتســـبب في تقليل اســـتجابة الجسم للعاج، 
حيث يبـــدأ برنامج خفض الوزن بعد العاج؛ من 
أجـــل التحكم في األعـــراض العاجيـــة الجانبية 
التي تتطلب المتابعة الطبية الغذائية )اإلســـهال، 

الغثيان القيء، فقدان حاسة التذوق(.
ولفـــت إلى أهميـــة التغذية الصحيـــة في مرحلة 
العاج؛ لكونها تســـاهم مـــن التقليل من احتمالية 

اإلصابـــة بااللتهابـــات فـــي مرحلة العـــاج بحيث 
ترفع من كفاءة الجهاز المناعي للجســـم وسرعة 

االستشفاء.
وذكـــرت أن بعض النســـاء بعد العـــاج الكيماوي 
والكورتيزون قد يحدث لديهن زيادة في الوزن؛ 
ولذا يعـــد تخفيف الوزن بعد العاج أمر ضروري 
جـــدًا لتقليـــل احتماليـــة اإلصابـــة بالمـــرض مـــن 
جديـــد، إذ إن زيادة الـــوزن ترفع احتمالية رجوع 

المرض من جديد بنسبة الثلث.
الكورتيزونيـــة  العاجـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والهرمونية تسبب حالة من إقبال المريضة على 
تنـــاول الحلويـــات والســـكريات، وبالتالـــي ترتفع 
نسبة اإلصابة بالسكر لديهن بنسبة تصل 2.5 %.
وذكـــرت أن بعض الدراســـات أثبتـــت أن االلتزام 
بنظـــام غذائـــي بعد اإلصابـــة يقلل مـــن احتمالية 
رجوع المرض بنسبة 55 %، ويقلل من احتمالية 

الوفاة بنسبة 68 %.

أكــد الباحــث األكاديمي في عالج الســرطان ســعيد الجــارودي من المملكة 
الخاليــا  عــالج  فــي  الذهــب  مركبــات  اســتخدام  أن  الســعودية  العربيــة 

السرطانية أفضل بـ 600 مرة من العالج الكيماوي.

بحثـــه  فكـــرة  انبثقـــت  الجـــارودي 
اآلالم  مـــن  التخفيـــف  فـــي  لســـعيه 
المصاحبـــة للعاج الكيماوي لمرضى 
السرطان، لينقل ذلك السعي واألمل 
عبر سلسلة أكتوبر الوردي الذي بثته 
صحيفـــة “البـــاد” عبـــر منصتها يوم 
الثاثـــاء )19 أكتوبـــر 2021(، والتـــي 
محمـــد،  ســـعيد  الصحافـــي  أدارهـــا 
بمـــرض  التوعيـــة  مـــع شـــهر  تزامًنـــا 

سرطان الثدي.
وقـــال الجـــارودي “إن فكـــرة انطاق 
البحـــث انبثقـــت مـــن فكـــرة تخفيف 
العـــاج  المصاحبـــة لجلســـات  اآلالم 
اســـتخدام  حاولنـــا  لـــذا  الكيمـــاوي؛ 
معـــدن  أن  ولكـــون  آمنـــة،  مركبـــات 
الذهـــب مـــن المركبـــات اآلمنـــة على 
جســـم اإلنســـان، فقـــد بدأنـــا تصنيـــع 
القيـــام  تـــم  كمـــا  الذهـــب،  مركبـــات 
كانـــت  والتـــي  االختبـــارات  ببعـــض 

نتائجها مرضية”.
وأضاف أن “الذهب يمتاز بكونه من 
المركبات اآلمنة، وليس له ســـمومية 
على الجسم، وهذه المركبات أثبتت 
أن الخايـــا الســـرطانية ال تســـتطيع 
العـــاج  بعكـــس  معهـــا،  تتأقلـــم  أن 
الخايـــا  تســـتطيع  فقـــد  الكيمـــاوي، 
السرطانية أن تتأقلم مع هذا العاج 
ممـــن يجعلهـــا تقـــاوم العـــاج، إال أن 
التأقلـــم  تســـتطيع  ال  الخايـــا  هـــذه 
والتكييـــف مـــع مركبـــات الذهب، ما 

يساهم في نجاح العاج”.
وتابـــع “لكـــون أن مركبـــات الذهب ال 
تســـتطيع أن تتكيـــف معهـــا الخايـــا 
الســـرطانية، فهي أفضل بـ 600 مرة 

أفضل من العاج الكيماوي”.
وأكـــد أن هـــذه المركبـــات آمنـــة وتم 
تجربتها على الفئران؛ للتأكد مما إذا 
كانت سامة أم ال، مشيًرا إلى النتائج 

كانـــت مرضيـــة، الفتـــا إلـــى أنـــه في 
الفترة المقبلة سيتم إقامة التجارب 

على الحيوانات.
الجـــارودي حصـــل علـــى 14 شـــهادة 
كانـــت  13 شـــهادة  اختـــراع،  بـــراءة 
تتعلـــق باســـتخدام المركبـــات لعاج 
وقـــود  فـــي  وشـــهادة  الســـرطان، 

الطائرات، 
المكتـــب  فـــي  مســـجله  وجميعهـــا 
األميركـــي لبـــراءة االختـــراع، مؤكًدا 
الشـــهادة  هـــذه  علـــى  للحصـــول  أن 

يجب أن يكون المقدم لها قد توصل 
إلى اختراع جديد.

المملكـــة  بـــدور  الجـــارودي  وأشـــاد 
دعـــم  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
الباحثين، واالهتمام بالبحث العلمي 
واالســـتثمار فـــي الطاقات البشـــرية، 
مؤكـــًدا أن المملكة تمثل بيئة خصبة 

للباحثين.
وتطـــرق الجـــارودي فـــي اللقـــاء إلى 
أصعـــب مراحـــل البحـــث والمتمثلـــة 
فـــي نتائج الفحص بعد 3 أشـــهر من 
بدء التجربة، قائـــًا ”لم تكن النتائج 
فـــي البدايـــة مرضيـــة؛ لـــذا واصلـــت 
رحلـــة البحـــث واإلصـــرار للحصـــول 
المناســـبة  الذهـــب  مركبـــات  علـــى 
للعـــاج، على الرغم من اســـتخدامي 
لما يقـــارب 25 غراما من الذهب في 

بداية التجربة”.
وأضاف أن “البحوث تؤكد أن معدن 
الذهـــب له مفعول كبيـــر في القضاء 
على الخايا الســـرطانية؛ لذا أعددنا 
خطـــة وقريًبـــا ســـنبدأ بالتجارب في 
األوســـاط الحيوانيـــة وقد تســـتغرق 

وقتـــا ربمـــا قـــد يكـــون فـــي حـــدود 
العاميـــن، وفـــي حـــال كانـــت النتائج 
علـــى  بالتجـــارب  ســـنبدأ  مبشـــرة 
اإلنســـان وذلـــك وفًقـــا البرتوكـــوالت 

الصحية المعتمدة”.
وعلى صعيد متصل، شدد الجارودي 
علـــى أهمية الفحص المبكر، مشـــيًرا 
إلى أن شـــهر سرطان الثدي هو شهر 
المبكـــر،  الفحـــص  بأهميـــة  التوعيـــة 
مبيًنـــا أن هـــذا الفحـــص يســـاهم في 
نجـــاح عـــاج العديـــد مـــن الحـــاالت 
التي يتم اكتشـــافها بشـــكل مبكر، إذ 
تصل نسبة نجاح عاجها ما بين 90 

إلى 95 %.
وقـــال “الفحـــص المبكـــر جـــًدا مهـــم 
الســـرطان  الحـــاالت، إذا إن  لجميـــع 
يحتـــاج  ســـم   2 طولـــه  يبلـــغ  الـــذي 
مـــن ســـنتين إلـــى 3 ســـنوات قبل أن 
يســـتفحل وينتشر؛ لذا فإن في حال 
الكشـــف عنه مبكًرا قد يكون العاج 

سهًا”.
وذكر بعض األســـباب التي قد تؤدي 
إلـــى اإلصابة بســـرطان الثدي والتي 

من أهمهـــا البلوغ مبكًرا عنـــد الفتاة، 
تأخـــر انقطاع الطمـــث، اإلنجاب بعد 
ســـنوات طويلة وبعـــد عمر الثاثين، 
عـــدم اإلنجـــاب، والتاريـــخ الوراثي، 
مؤكًدا أن هذا النوع من السرطانات 
ال يقتصـــر علـــى النســـاء فقـــط، فقد 
يصـــاب رجل بنســـبة 1 % بســـرطان 

الثدي.
أهميـــة  علـــى  الجـــارودي  وشـــدد 
الفحص المبكر والذي سيســـاهم في 
الحد من انتشار الســـرطان، فالتأخر 
عـــن كشـــفه قـــد يـــؤدي إلـــى انتقالـــه 

للعظم أو الرئة.
وذكـــر الجـــارودي أن ســـرطان الثدي 
يعـــد ثالـــث نـــوع أكثـــر انتشـــاًرا فـــي 
العالـــم، إال أنـــه على الرغـــم من ذلك، 
فـــإن التوعيـــة أصبحت تلعـــب دورا 
في أهمية الكشـــف المبكر واالهتمام 
الحـــاالت  أن  مبيًنـــا  بالفحوصـــات، 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
قلت بنســـبة اإلصابة 50 %، بســـبب 

التوعية والكشف المبكر.

المنامة - وزارة الداخلية

إطالق أسبوع المنامة لريادة األعمال في نسخته السابعة

ال نظــام غـذائيا يمنع اإلصــابــة بسرطــان الثــدي

استخدام مركبات الذهب لعالج السرطان أفضل بـ 600 مرة من الكيماوي

50 ورشة وندوة يقدمها 70 خبيرا وتستهدف 7 آالف مشارك

اختصاصية التغذية أريج السعد: الخضروات والفواكه تقلل احتمال اإلصابة بنسبة 43 %

الباحث األكاديمي سعيد الجارودي: إقامة التجارب على الحيوانات بالمرحلة المقبلة

سيدعلي المحافظة

فاطمة عبداهلل

سعيد الجارودي
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شــهد اجتمــاع المجلــس البلــدي للمنطقــة الجنوبيــة رقــم “4” لــدور االنعقــاد الرابع مــن الفصل 
الخامــس الــذي عقــد صبــاح أمــس في مقــر المجلــس، وكان أول اجتمــاع يعقــد حضوريا بعد 
انحســار جائحــة كورونــا، وترأســه رئيــس المجلس البلدي بــدر التميمي، بحضــور نائب رئيس 
المجلــس عبداللطيــف المجيــرن، والمدير العــام لبلدية المنطقة الجنوبيــة عاصم عبداللطيف، 

حضورا كامال من جميع أعضاء المجلس البلدي.

وناقـــش المجلس جميع البنـــود المدرجة على 
جـــدول األعمـــال والتـــي تجـــاوزت الــــ 6 بنود، 
باإلضافـــة إلى ما اســـتجد من أعمال والتي تم 

الموافقة عليها باإلجماع.

معاملة غرف الحراسة كالشقق السكنية

وقـــرر المجلـــس الموافقـــة باإلجمـــاع على رفع 
توصيـــة للوزيـــر المختـــص باالقتـــراح الـــوارد 
مـــن رئيـــس المجلـــس بمعاملـــة قاطنـــي غرف 
الحراسة في أســـطح المباني السكنية معاملة 
الشـــقق الســـكنية بما يخص تســـعيرة الكهرباء 
فـــي  وتثبيتهـــا  العناويـــن  وتســـجيل  والمـــاء 
البطاقـــة الســـكانية، وتعديـــل البنـــود باقتصار 
مرافـــق الســـطح 30 % علـــى االســـتخدامات 
التي تخدم المبنى كالمخازن وغرف الغســـيل، 
ونقـــل ملحق الحارس الى الدور األرضي فقط 
وبمســـاحة 30 متـــرا، ولتفادي مشـــكلة الوضع 

القائم وتكرارها بالمباني الجديدة مستقبال.
وأوصـــت اللجنة باإلجماع على تغيير تصنيف 
العقار رقم “12011088” الواقع في منطقة أم 
العوسج في مدينة خليفة من تصنيف مناطق 

الســـكن  مناطـــق  تصنيـــف  إلـــى  المشـــروعات 
الخاص ومناطق الخدمات والمرافق العامة.

تطوير الطرق المؤدية إلى دوار الساعة

علـــى  بتوصيـــة  باإلجمـــاع  الموافقـــة  وتمـــت 
اقتراح مقدم من عضو المجلس عبدهللا أحمد 
بوبشـــيت بتوســـعة شـــارع ولي العهد بإضافة 
مســـار ثالث باتجاه دوار شـــارع الشيخ خليفة 

بن سلمان بالمحافظة الجنوبية.
وأوصـــت اللجنة على مخاطبة وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم 
الممانعـــة علـــى االقتـــراح برغبة بشـــأن تطوير 
الطـــرق المؤدية إلى دوار الســـاعة، مع توصية 
لجنة الخدمات والمرافق باالجماع على إنشاء 
جسر أو نفق على دوار الساعة بالرفاع الغربي.

1000 جولة من “الصحة”

وبناء على طلب من رئيس المجلس واألعضاء 
واالستفســـار  المواطنيـــن  شـــكاوى  لمتابعـــة 
علـــى العديد من طلبـــات المواطنيـــن الخاصة 

بـــوزارة الصحـــة، اجتمـــع المجلـــس البلـــدي مع 
المختصيـــن مـــن إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة بشأن اآللية المتبعة في قانون الصحة 
العامة والخاص بتربية الحيوانات في المنازل 
وخطـــة الـــوزارة للقضـــاء على الحشـــرات في 
وادي البحيـــر ودور الصحـــة العامة في مدينة 
زايـــد، حيث تكثر الحشـــرات لكونها من المدن 

األكثر زراعة وساحات خضراء.
المالريـــا  مكافحـــة  بأعمـــال  القائـــم  ورد 
والحشـــرات فـــي إدارة الصحـــة العامة ووزارة 
الصحـــة، حســـين شـــعيب، ومشـــرف مكافحة 
المالريـــا والحشـــرات فاطمة جعفـــر، بأن إدارة 
الصحـــة العامة تقوم بعملهـــا على أفضل وجه 

وتتبع الطرق الحديثة في هذا الجانب.

وأشـــار إلـــى أن موظفـــي الصحـــة، فـــي حـــال 
وجود شـــكاوى عن وجود حظائر أو حيوانات 
في داخل البيوت الســـكنية، فهي ال تســـتطيع 
دخول منـــزل دون وجود إذن نيابة، حتى في 
حـــال وجـــود حيوانـــات مضـــرة أو تؤثـــر على 
الصحـــة، ولكـــن الصحـــة تقـــوم بزيـــارة البيـــت 
والتفتيش بعد وصول بالغ من مركز الشرطة. 
وذكـــر أن الصحة قامت بأكثر من 1000 جولة 
في العام الماضي للقضاء على الحشـــرات في 
مختلف مناطق البحرين، مشـــيرا إلى أن إدارة 
الصحـــة العامة تقـــوم بثالث زيـــارات، وإذا لم 
يتم تعديل الوضع بفترة السماح ترفع القضية 
للنيابة التي تتخذ اإلجراءات المطلوبة وترفع 

القضية إلى محكمة التنفيذ. 

وأكـــد أن “دور الـــوزارة رقابـــي، فنحـــن ليـــس 
ســـلطة تنفيذية وليس مخولين باإلزالة، وإنما 

دور البلديات والجهات المختصة اإلزالة”. 

خط ساخن للقضاء على القوارض

وطالـــب رئيـــس المجلس واألعضـــاء بضرورة 
قيـــام الوزارة بوضـــع خط ســـاخن للمواطنين؛ 
لإلبـــالغ غـــن القـــوارض والحشـــرات بـــدال من 
المركـــز الحالـــي، بينمـــا أكد شـــعيب أن الوزارة 
تقـــوم من خالل المركز بعمل ناجح، وأن هناك 
تواصال وســـرعة استجابة للمواطنين، وتوجد 
لدى الـــوزارة خطة تطويرية فـــي هذا الجانب 

للعام المقبل.

مدينة زايد مرتع الحشرات 

الصحـــة  إدارة  مـــن  فاطمـــة جعفـــر  وأشـــارت 
العامـــة إلى أن الـــوزارة تقوم بجـــوالت دورية 
ومســـتمرة للقضاء على الحشرات، ومن طاقم 
متخصـــص، وكذلـــك القضـــاء على الحشـــرات 
أو القـــوارض الناتجة عن البرك والمســـتنقعات 
الموجـــودة بالمنطقـــة، مؤكـــدة أن مـــن يتابـــع 
منطقـــة البحير ومـــا قامت به الصحة من عمل 
ومتابعة ســـيجد الفرق واضحا وبارزا وعاكسا 
بصورة إيجابية عمل الصحة في هذا الجانب، 
وأن إغـــالق بعـــض األماكن قـــد يعرقل القضاء 

على الحشرات.

“الصحــة”: 1000 جولــة للقضــاء علــى الحشــرات
أول جلسة لـ “بلدي الجنوبية” بعد انحسار الجائحة... والحضور 100 %

اجتماع بلدي الجنوبية

الرفاع - مجلس بلدي المنطقة الجنوبية

أشـــاد رئيس المجلس البلـــدي بالمنطقة 
الجنوبية بـــدر التميمي بإطالق المبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي حملة 
وطنيـــة للتشـــجير تحـــت عنـــوان “ُدمِت 
خضراء” برعاية كريمة من قرينة عاهل 
االستشـــاري  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد 
للمبادرة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وأثنـــى علـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم 
بـــه الســـتدامة تطويـــر وتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن وإبـــراز 
الســـمات الجماليـــة للمملكـــة واهتمامهـــا 
بالزراعة كإرث تاريخي على مر األزمنة، 
والســـعي نحـــو زيـــادة وتوســـعة الرقعة 

الخضراء.
الســـمو  صاحبـــة  دور  التميمـــي  وأكـــد 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

آل خليفـــة، وعنايتهـــا وتوجيههـــا الدائم 
لتطويـــر القطـــاع الزراعـــي للمملكـــة في 
جميـــع المحافظـــات، واهتمـــام ســـموها 
بالمـــزارع  باالهتمـــام  وتوجيهاتهـــا 
البحرينـــي وتوفيـــر البيئـــة المناســـبة له 
وكذلـــك الـــدور المهـــم والبـــارز إلنجـــاح 
إن  إذ  المزارعيـــن،  ســـوق  واســـتمرارية 
ســـموها تولـــي أي مبـــادرة تعمـــل علـــى 
تطويـــر القطـــاع الزراعـــي اهتمـــام بالـــغ 

ودعم ال محدود.
الســـمو  صاحبـــة  أن  التميمـــي  وبيـــن 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة كان لهـــا دور كبير في المحافظة 
الجنوبية من خالل التشجيع على عملية 
التشـــجير وزيادة الرقعـــة الخضراء، كما 
أن المجلـــس البلـــدي بالمنطقة الجنوبية 
وفـــق تلـــك التوجيهـــات وتحـــت رعايـــة 
صاحبـــة الســـمو أقـــام بعض المبـــادرات 
التـــي تمثـــل ترجمـــة للمبـــادرة الوطنيـــة 

لتنمية القطاع الزراعي وذلك من خالل 
مســـابقة أجمـــل حديقة منزليـــة وأجمل 
حكوميـــة  مؤسســـة  وأجمـــل  واجهـــة 
تنمـــي القطـــاع الزراعي فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، وكان ذلك برعاية وتشـــجيع 
ودعـــم مـــن ســـموها وبحضـــور األميـــن 
العام للمبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي الشـــيخة مرام بنت عيســـى آل 
خليفة لجائزة أجمل حديقة منزلية قبل 

أعوام.
وأكد التميمـــي أن تلك المبادرات والتي 
تهدف إلى إطالق مشـــروعات للتشجير 
فـــي المحافظات األربع من خالل زراعة 
أكثر من 50 ألف شـــجرة وشـــجيرة على 
مساحة تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع 
وأكثـــر مـــن 21 ألـــف يعد مـــن المبادرات 
التـــي تعمل على زيادة الرقعة الخضراء 
تســـهم في تحقيـــق التنمية المســـتدامة 

وتعزز من مستوى جودة الحياة.

أشاد بمبادرة “دمت خضراء” بتعزيز مستوى جودة الحياة

التميمي: دور كبير لسمو قرينة العاهل في استدامة القطاع الزراعي
المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية رئيس الجمارك الشيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، أقامت 
تكريـــم  حفـــل  الجمـــارك  شـــؤون 
ورشـــة  فـــي  المشـــاركة  للشـــركات 
عمل “اإلجـــراءات الجمركية لعملية 
انتقـــال الشـــحنات التجاريـــة”، التي 
أقيمت بالتعاون مع مجلس التنمية 
15 شـــركة  بمشـــاركة  االقتصاديـــة، 
ووكالء  اللوجســـتية  للخدمـــات 
الشـــحن البحري من خالل االتصال 

المرئي.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد في 
كلمـــة ألقاهـــا، أهمية هـــذا النوع من 
فـــي  لهـــا دور  العمـــل والتـــي  ورش 
تعزيـــز حركة النقـــل الدولية لمملكة 
مـــع  التعـــاون  وإثـــراء  البحريـــن، 
القطـــاع الخاص؛ بهدف االســـتفادة 
من الخبرات بين الجهات المشاركة، 

يخـــدم مصلحـــة  مـــا  وتحقيـــق كل 
مملكة البحرين.

تؤهـــل  الورشـــة  هـــذه  أن  يذكـــر 
للحصـــول علـــى شـــهادة  الشـــركات 
“المشغل المعتمدة لخدمة الشحن”، 
البضائـــع  انتقـــال  تتيـــح  والتـــي 
التجاريـــة “الشـــاحنات” بيـــن مينـــاء 

خليفة بن ســـلمان ومطـــار البحرين 
الدولي خالل ساعتين فقط.

حضر الحفل المدير العام للتخليص 
والخدمـــات الجمركيـــة وعـــدد مـــن 
التنميـــة  مجلـــس  مـــن  المديريـــن 
وشـــؤون  البحريـــن  االقتصاديـــة 

الجمارك.

تكريم المشاركين بورشة “اإلجراءات 
الجمركية لعملية انتقال الشحنات التجارية”

بدور المالكي من الرفاع   |   تصوير: رسول الحجيري

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس وحـــدة جرائم التهـــرب الضريبـــي بالنيابة 
العامـــة بأن المحكمة الصغـــرى الجنائية أصدرت حكمها 
أمـــس بمعاقبة متهمين بالحبس 6 أشـــهر مـــع النفاذ لكل 
منهمـــا وبتغريم الثالث مبلغ 500 دينار ومصادرة طائرة 
تحكم عن بعد )الدرون(؛ لما نسب إليهم من تهمة إدخال 
وحيـــازة بضاعـــة ممنوعـــة بالمخالفـــة للقانـــون الموحد 

للجمارك.
وتعـــود تفاصيـــل القضية إلى ورود بالغ لـــإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة من شـــؤون الجمـــارك يفيد 
بقيـــام المتهمين بتهريب طائرة تحكم عن بعد )الدرون( 
بإدخالهـــا إلـــى البـــالد بصـــورة غيـــر نظاميـــة بالمخالفـــة 
للقانـــون الموحـــد للجمـــارك، وتـــم إخطار وحـــدة جرائم 
التهـــرب الضريبـــي والتـــي بدورهـــا بـــادرت بإجـــراءات 
التحقيـــق في الواقعة بإصدارها إذنا بالقبض والتفتيش 
والذي أسفر عنه القبض على المتهمين الثالثة وضبطت 

عند أحدهم طائرة تحكم عن بعد )الدرون(.
وباســـتجواب المتهمين أقروا بما نســـب إليهم من تهمة 
تهريـــب وحيـــازة بضائـــع ممنوعـــة دون تقديم مـــا يفيد 
اســـتيرادها بصـــورة نظاميـــة، وأمرت بحبـــس المتهمين 
احتياطـــا علـــى ذمـــة التحقيـــق والتحفظ علـــى الطائرة 
المضبوطـــة وأمرت بإحالة المتهميـــن للمحكمة الصغرى 

الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العاصمـــة بـــأن النيابة العامـــة تلقت 
شـــرطة  مديريـــة  مـــن  بالغـــات 
محافظة العاصمة بقيام شـــخصين 
بســـرقة  اإلفريقيـــة  الجنســـية  مـــن 
مـــن  لعـــدد  شـــخصية  مقتنيـــات 

المركبات.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
البالغـــات،  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
حيـــث  المتهميـــن،  واســـتجوبت 
اعترفـــا بمـــا نســـب إليهما مـــن اتهام 
وقررا بأنهما قاما بسرقة المنقوالت 
مـــن المركبـــات ومن ثم قامـــا ببيعها 
ومـــن  التجاريـــة.  المحـــالت  علـــى 
خـــالل إجراءات التحقيـــق تبين أن 

أصحـــاب المحـــالت التجاريـــة على 
علم بأن المضبوطات مسروقة، كما 
تـــم اســـتجواب أصحـــاب المحالت 
التجاريـــة وتبيـــن بأنهـــم علـــى علـــم 
بأن المنقوالت متحصلة من جريمة 
الســـرقة، وقـــد تـــم مواجهـــة جميـــع 
المتهميـــن بالمضبوطات المســـروقة 

التـــي تـــم العثـــور عليها في مســـكن 
أحد المتهمين والمحالت التجارية، 
بحبـــس  القـــرار  اتخـــاذ  تـــم  وعليـــه 
المتهميـــن جميعا؛ تمهيـــدا إلحالتهم 
إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة المختصة، 
وتســـليم المنقوالت المســـروقة إلى 

مالكيها.

استجواب أصحاب محالت تجارية لشرائهم المسروقاتأحدهم أدخل طائرة “درون” بطريقة غير مشروعة

سجن لَصي مقتنيات السيارات تمهيدا لمحاكمتهماالحبس وغرامة لـ 3 متهمين بحيازة بضاعة ممنوعة
المنامة - النيابة العامة
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الكويت - وكاالت

مهد أمير الكويت الشيخ نواف األحمد 
الصباح أمس األربعاء الطريق إلصدار 
عفو عن معارضين، وهي القضية التي 
شكلت شرطا رئيســـا لنواب المعارضة 
إلنهاء المواجهة المســـتمرة منذ شهور 
مـــع الحكومـــة والتـــي أصابـــت العمـــل 

التشريعي بالشلل.
وأعلن وزير شـــؤون الديـــوان األميري 
أن أميـــر البـــاد كلـــف رئيـــس مجلـــس 
ورئيـــس  الـــوزراء  ورئيـــس  األمـــة 
باقتـــراح  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
الضوابـــط والشـــروط للعفـــو عن بعض 
الكويتيين المحكوميـــن بقضايا خال 
الســـتصدار  تمهيـــدا  ماضيـــة  فتـــرات 

مرسوم العفو.
يأتـــي ذلـــك في ظـــل توقعـــات بإجراء 
لألجهـــزة  واســـعة  هيكلـــة  إعـــادة 

األزمـــة  آثـــار  لمواجهـــة  الحكوميـــة 
تداعياتهـــا  تمثـــل  التـــي  االقتصاديـــة 
أحد أبـــرز أوجه الخاف بيـــن البرلمان 

والحكومة.
إن  محليـــة  إعـــام  وســـائل  وقالـــت 
التغييـــرات ستشـــمل نحـــو 70 منصبـــا 
فـــي مواقـــع مهمـــة ذات طابـــع مالـــي 
التجـــارة  وزارَتـــي  مثـــل  واقتصـــادي، 
والماليـــة وهيئـــة أســـواق المـــال وبنك 
حمايـــة  وجهـــاز  المركـــزي  الكويـــت 
مؤسســـات  إلـــى  إضافـــة  المنافســـة 
وزارتـــي  مثـــل  وجهـــات  تعليميـــة، 

األوقاف والداخلية.
وقـــرر الشـــيخ نـــواف الشـــهر الماضـــي 
إجـــراء حـــوار وطنـــي بيـــن الحكومـــة 
والبرلمان، لكـــن نواب معارضين أكدوا 
أن أولويتهم في الحوار هي العفو عن 

معارضين.

الكويت.. عفو أميري يمهد إلنهاء “االحتقان السياسي”

تونس ـ وكاالت

جـــدد الرئيس التونســـي، قيس ســـعيد، 
أمس األربعـــاء، التأكيد على رفضه كل 
أشـــكال الوصاية الخارجية أو التدخل 

في شؤون باده.
العـــام  لقائـــه األميـــن  أكـــد خـــال  كمـــا 
أبـــو  أحمـــد  العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة 
الغيـــط، فـــي القصـــر الرئاســـي انفتـــاح 
باده على التشاور والتعاون مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة في كنف االحترام 
المتبادل للســـيادة، ورفضها كل أشكال 
أو  الداخليـــة  شـــؤونها  فـــي  التدخـــل 
التربـــص بمصالحهـــا، وفـــق مـــا أوضـــح 

بيان صادر عن الرئاسة.
إلـــى ذلـــك، شـــدد علـــى تشـــبثه 

الديمقراطيـــة  بمبـــادئ 
الحريـــات  واحتـــرام 
حقـــوق  وضمـــان 

اإلنسان”.
أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 

المســـار  فـــي  ثقتـــه  “عـــن  الغيـــط  أبـــو 
الديمقراطـــي التونســـي وفـــي وجاهـــة 
التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها”.

كما تمنى للســـلطات النجاح في معركة 
بناء دولة قويـــة تلبي وُتحقق تطّلعات 

الشعب التونسي.
يشـــار إلـــى أن الرئيـــس التونســـي الذي 
اتخـــذ فـــي 25 يوليـــو الماضـــي تدابيـــر 
االنســـداد  مـــن  للخـــروج  اســـتثنائية 
السياسي الذي كبل الحكومة والبرلمان، 
كان شـــدد قبـــل أيـــام فـــي اتصـــال مـــع 
الممثـــل األعلـــى للخارجيـــة باالتحـــاد 
األوروبـــي، جوزيـــب بوريـــل، على 
أن الدولة التونســـية كانت على 
وشـــك االنهيـــار، في إشـــارة 
إلى المرحلة التي ســـبقت 
اضطـــر  التـــي  القـــرارات 

التخاذها الحقًا.

رئيس تونس: نرفض التدخل في شؤوننا
موسكو ـ نوفوستي

رّجـــح الكرملين إمكانيـــة عقد لقاء 
الروســـي  الرئيســـين  بيـــن  جديـــد 
فاديميـــر بوتيـــن واألميركـــي جـــو 

بايدن بحلول نهاية العام الجاري.
 وقـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
الروســـية دميتري بيســـكوف أمس 
مـــن  ســـؤال  علـــى  ا  ردًّ األربعـــاء، 
الصحفييـــن بشـــأن إمكانيـــة عقـــد 
لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل 
نهاية العام الجاري:”عقد هذا اللقاء 

بصيغة أو بأخرى واقعي تماًما”.
 وأشـــار بيســـكوف إلى أن مســـاعد 
الرئيس الروســـي يوري أوشاكوف 
ونائبـــة وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
زارت  التـــي  نوالنـــد  فيكتوريـــا 
موســـكو مؤخـــًرا “ناقشـــا خيـــارات 
بعـــض  إلـــى  وتوّصـــا  مختلفـــة 
التفاهمات”، متعهـــًدا بإطاع الرأي 
العـــام عندمـــا ســـيتم االتفـــاق على 

أي صيـــغ ومواعـــد محددة في هذا 
الصدد.

وكان الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 
بوتيـــن قـــد أكـــد مؤخـــًرا أن نوالند 
خـــال زيارتها إلى موســـكو بحثت 
إجـــراء  الـــروس  المســـؤولين  مـــع 

اتصاالت جديدة بينه وبايدن.
وسبق أن استضافت مدينة جنيف 
السويسرية في يونيو الماضي أول 
اجتمـــاع قمة بيـــن بوتيـــن وبايدن 
تمخـــض عنه حزمة مـــن االتفاقات 

المهمة بين الدولتين.

الكرملين يرجح عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن
كيتو ـ وكاالت

أكد وزيـــر الخارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن، أن الواليات المتحدة ال تســـعى 
إلـــى ردع الصين وقمعها وال تطلب من 

الدول المتحالفة االختيار بينهما.
وقـــال بلينكـــن، فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
اإلكـــوادوري  نظيـــره  مـــع  مشـــترك 
العاصمـــة  فـــي  مونتالفـــو  ماوريســـيو 
كيتـــو، فجـــر األربعـــاء: “ال نطلـــب مـــن 

الدول االختيار بين واشنطن وبكين”.
 إال أنـــه مـــع ذلـــك أعلـــن أن الحكومـــة 
المتحالفـــة  الـــدول  تقنـــع  األميركيـــة 
بضـــرورة دراســـة الصفقـــات التجاريـــة 
االقتصاديـــة التي تعرضها بكين بدقة 

خاصة.
 كمـــا أوضـــح أن “التجـــارة 

بمـــا  واالســـتثمارات، 
الصيـــن،  مـــع  ذلـــك  فـــي 
مهمـــة بالنســـبة إلـــى كل 

دولنـــا، وهي عـــادة مفيدة، 

ذات  محـــدودة  مجـــاالت  هنـــاك  لكـــن 
خصوصيـــة حيـــث من المجـــدي للدول 
اتخـــاذ إجراءات حذرة عنـــد النظر في 
إمكانية االستثمار ألنه في حالة الصين 
ال يوجـــد اختـــاف بين الشـــركات التي 

تبدو خاصة والحكومية”.
 يشـــار إلـــى أن العاقـــات بيـــن الصيـــن 
توّتـــًرا  تشـــهد  المتحـــدة  والواليـــات 
ا، تصاعد في السنوات الماضية  مستمرًّ
علـــى خلفيـــة قضايا عـــدة على رأســـها 
جائحة كورونـــا، وموضوع هونغ كونغ، 
والخافـــات التجاريـــة، وقضية حقول 
الطاقـــة فـــي بحـــر الصيـــن الجنوبي، 
وملـــف تايـــوان، ومســـألة حقـــوق 
اإلنسان في األراضي الصينية، 
شـــنجان  منطقـــة  خاصـــة 
إضافـــة  الحكـــم،  ذاتيـــة 
األســـلحة  برنامـــج  إلـــى 

النووية الصيني.

واشنطن: ال نسعى إلى قمع الصين أو ردعها

األربعاء دخولها  أمس  الكويت  دولة  أعلنت 
ــن خـــطـــة الـــعـــودة  الـــمـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــ
إجــراءات  بعد  الطبيعية  للحياة  التدريجية 
ــوقــايــة مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، بــحــســب ما  ال
األنباء  وكالة  ونقلته  الـــوزراء  مجلس  قــرره 
العامة  اإلدارة  أصـــدرت  ــا(.  )كــون الكويتية 
الشهر  منتصف  الكويتية،  المدني  للطيران 
مجلس  ــرار  قــ تطبيق  بــبــدء  ــراًرا  ــ قـ الــحــالــي 
الوزراء بشأن السماح بدخول الكويت لمرة 
18 سنة  الـ  دون  ما  العمرية  للفئات  واحــدة 
إقامة  لديهم  بالتطعيم ممن  لهم  والمسموح 
يتمكنوا  ولم  بالخارج  ومتواجدين  صالحة 

من الحصول على اللقاح.

تكثيف الجهود للتصدي لالنتهاكات اإليرانية وإرهاب ميليشياتها

فيصل بن فرحان يبحث مع روبرت مالي ملف طهران النووي وتهديدها أمن المنطقة
أفـــادت وكالة األنباء الســـعودية، أمس 
األربعـــاء، بأن وزيـــر الخارجيـــة األمير 
فيصـــل بن فرحان، بحـــث مع المبعوث 
إيـــران  بشـــؤون  الخـــاص  األميركـــي 
الميليشـــيات  تهديـــد  مالـــي  روبـــرت 
اإليرانيـــة الســـتقرار المنطقـــة والعالم، 
وأهميـــة العمـــل المشـــترك لوقـــف دعم 

طهران لهذه الميليشيات.
بـــن  الرســـمية أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
الـــوزارة  مقـــر  فـــي  “اســـتقبل  فرحـــان 
بالريـــاض، المبعـــوث األميركي الخاص 

إليران روبرت مالي”.
وجـــرى خـــال االســـتقبال اســـتعراض 
التعـــاون الثنائـــي بين المملكـــة العربية 

الســـعودية والواليـــات المتحدة بشـــأن 
الملف النـــووي اإليرانـــي والمفاوضات 

الدولية الجارية بهذا الشأن.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأضافـــت 
أنـــه جـــرى مناقشـــة تكثيـــف الجهـــود 
لانتهـــاكات  للتصـــدي  المشـــتركة 
والمعاهـــدات  لاتفاقـــات  اإليرانيـــة 
الدولية، وفق مـــا أوردت وكالة األنباء 

السعودية )واس(.
تعزيـــز  أهميـــة  الجانبـــان  تنـــاول  كمـــا 
العمل المشـــترك لوقف الدعم اإليراني 
للمليشـــيات اإلرهابيـــة التـــي تهدد أمن 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  واســـتقرار 

والعالم.

الرياض ـ وكاالت

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث األميركي الخاص بإيران روبرت مالي

دمشق ـ وكاالت

استفاقت العاصمة السورية، أمس األربعاء، على تفجير عبوتين 
ناســـفتين، اســـتهدفتا حافلة تابعة لجيش النظام، أثناء مرورها 

على أحد الجسور في دمشق.
فيمـــا أفـــادت وســـائل إعـــام محليـــة أن حافلـــة الـــركاب ُدمـــرت 
أثناء مرورها عند جســـر الرئيس، ما أدى إلى مقتل 14 شـــخصا، 

وإصابة ثاثة.
وانتشرت صور للحافلة على مواقع التواصل، فيما أفيد بتفكيك 

عبوة ثالثة في الموقع نفسه.
يذكـــر أنـــه منـــذ اندالع الحـــرب فـــي البـــاد العام 2011 شـــهدت 
دمشـــق عـــدة تفجيـــرات، إال أن تلك الهجمـــات تراجعت إلى حد 

بعيد في الفترة الماضية.
مـــن جهـــة ثانيـــة، قـــال المرصد الســـوري لحقـــوق اإلنســـان إن 6 
عناصـــر مـــن قـــوات الدفـــاع الوطني الســـوري قتلـــوا، أمس، في 

انفجار داخل مستودع ذخيرة بمحافظة حماة، وسط الباد.
وأســـفر االنفجـــار، بحســـب المصـــدر، عـــن إصابة أكثر مـــن 7 من 
قـــوات الدفـــاع الوطني، التـــي ُتعد من أبـــرز وأكبـــر المجموعات 

المسلحة الموالية للقوات الحكومية.
ولـــم تتضـــح حتـــى اآلن مابســـات االنفجـــار، الـــذي وقـــع فـــي 

مســـتودع للذخيرة تابع للمســـلحين الموالين للحكومة السورية، 
قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة.

وتشـــهد مناطق في ســـوريا بين الحين واآلخـــر عمليات تفجير، 
تسببت في وقوع ضحايا.

وتســـببت الحرب المســـتمرة منذ عشـــر ســـنوات، والتي اندلعت 
بعد انتفاضة على حكم رئيس النظام بشـــار األســـد، في فوضى 
عارمـــة، وصعـــود التنظيمـــات اإلرهابيـــة، فضاً عن دمـــار هائل، 

باإلضافة إلى بروز أكبر أزمة الجئين في العالم.

قتلى وجرحى بانفجار بمستودع ذخيرة في محافظة حماة

دمشق.. 14 قتيال باستهداف حافلة ركاب عسكرية

اسستهداف حافلة عسكرية في دمشق

بغداد ـ وكاالت

أغلقت قوات األمن العراقية، أمس األربعاء، “المنطقة الخضراء” 
وســـط بغداد، إلى جانب جسر “الطابقين” المؤدي إليها بالتزامن 
مع احتجاجات رافضة لنتائج االنتخابات البرلمانية أمام بوابات 

المنطقة.
وقـــال ضابـــط فـــي شـــرطة العاصمـــة إن قـــوات األمـــن المكلفـــة 
بحمايـــة المنطقـــة الخضـــراء، أغلقـــت المنطقة بالكامـــل ومنعت 
الدخـــول إليهـــا باســـتثناء حاملـــي التصاريح، كما أغلقت “جســـر 
الطابقيـــن” المـــؤدي إلى المنطقـــة. وأوضح المصـــدر، الذي طلب 
عدم اإلشارة السمه، أن “اإلغاق يتزامن مع اعتصام المئات من 
أنصار األحزاب السياســـية الشـــيعية الرافضة لنتائج االنتخابات 
البرلمانيـــة أمـــام بوابـــات المنطقـــة”. و ”المنطقـــة الخضـــراء” في 
العاصمـــة العراقية، شـــديدة التحصين وتضم مقـــرات الحكومة 

والبرلمان والبعثات الدبلوماسية األجنبية.
وعلـــى مدى األيام القليلة الماضية، شـــهدت بغـــداد ومحافظات 
أخـــرى بالجنوب، احتجاجـــات متفرقة ألنصار القـــوى والفصائل 
المعترضـــة علـــى نتائج االنتخابـــات التي عقدت فـــي 10 أكتوبر 
الجـــاري. مـــن جانبـــه، شـــدد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي، أمس، على أن التظاهر حق مكفول شـــرط أال يتجاوز 

القانون ويســـيء لهيبة الدولة، مؤكـــدا أن االعتراض على نتائج 
االنتخابـــات يجب أن يكون ضمن اإلجراءات القانونية المعمول 
بهـــا، وهـــو المســـار القانونـــي الطبيعي والســـليم. كما شـــدد على 
أهميـــة أن تكون الهوية الوطنية هي الســـائدة، واالبتعاد عن كل 

ما يبّث الفرقة بين الشعب.
كذلك لفت إلى أن الحكومة أدت دورًا كبيرًا إلجراء االنتخابات، 
ونجحت األجهزة األمنية بتأمين المراكز االنتخابية والمرشحين 

والناخبين.

تحسبا للتصعيد.. بغداد تغلق المنطقة الخضراء

الكاظمي: االعتراض على نتائج االنتخابات بالقانون فقط

تظاهرة ضد نتائج االنتخابات النيابية في العراق

الرياض ـ واس: جددت المملكة  «
العربية السعودية تأكيدها على 

الحقوق الفلسطينية التي أقرته 
األمم المتحدة. وألقت المملكة كلمة 

خالل جلسة النقاش العام للجنة 
الرابعة في دورة الجمعية العامة   76 
نيابة عن المجموعة العربية، بحسب 

وكالة األنباء السعودية “واس”. وألقى 
الكلمة مندوب  السعودية الدائم 

لدى األمم المتحدة السفير عبدالله 
بن يحيى  المعلمي، مؤكدا على 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
 مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، 

بما في ذلك الحق المشروع في 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

 القدس وقال المعلمي إنه منذ 
“أكثر من 75 عاما مرت منذ إنشاء 

األمم المتحدة العام 1945 حصلت 

خاللها العديد من  المستعمرات 
على استقاللها وال يزال هناك بعض 

األقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتي”. وجدد المعلمي التأكيد “ على 
الحق غير القابل للتصرف للشعوب 

في األقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتي بالحق في تقرير المصير”. 

وشدد مندوب السعودية في كلمته 
على “ضرورة أن يمارس المجتمع 
الدولي مسؤولياته إللزام إسرائيل 

باحترام قرارات المجتمع  الدولي 
المتعلقة بإنهاء احتاللها لألراضي 

العربية في فلسطين والجوالن 
ولبنان”. واعتبر المعلمي أن ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني 

على يد إسرائيل يعد من “أفظع 
أشكال الجرائم”، مطالبا المجتمع 

الدولي أن “يتحمل مسؤولياته تجاه 
توفير الحماية للشعب الفلسطيني، 

وإعادة حقوقه المسلوبة”. وانتقد 
المعلمي كذلك استمرار بناء 

المستوطنات اإلسرائيلية رغم صدور 
العديد من القرارات التي تطالب 

بوقف  االستيطان، معتبر أن ذلك 
“انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع 
الدولي”. وكذلك أكد رفض المملكة 

واستنكارها خطط وإجراءات مصادرة 
منازل  الفلسطينيين وفرض السيادة 

اإلسرائيلية عليها، واقتحام ساحات 
الحرم القدسي.

السعودية تطالب بالضغط على إسرائيل إلنهاء االحتالل

الرياض - واس: أعلن تحالف  «
دعم الشرعية في اليمن مقتل 

82 عنصراً من ميليشيا الحوثي 
المدعومة إيرانيًا، في غارات 
جوية خالل الساعات األربع 

والعشرين على منطقتين قرب 
مدينة مأرب اإلستراتيجية. 
وقال التحالف إنه نفذ “26 

عملية استهداف” في منطقتي 
الكسارة والجوبة ما أدى إلى 

“تدمير 11 من اآلليات العسكرية 
ومقتل أكثر من 82 عنصراً 

إرهابيًا”، بحسب ما نقلته 

“واس”. وفي وقت سابق 
أمس ، شن طيران تحالف دعم 

الشرعية في اليمن ضربات على 
تجمعات للحوثيين في مواقع 

متفرقة جنوب المحافظة. 
وكان التحالف أعلن يوم الثالثاء 

أنه نفذ 14 عملية استهدفت 
الميليشيات في المحافظة، 

السيما في الجوبة والكسارة. كما 
أشار إلى تدمير 6 آليات عسكرية 

ومقتل 48 عنصرا حوثيًا. يذكر 
أن الجيش اليمني تمكن من 

تحرير واستعادة مواقع عسكرية 
إستراتيجية جنوب مأرب، بعد 

معارك عسكرية ضارية خاضها 
ضد الميليشيات المدعومة من 

إيران.

مقتل 82 حوثيا في غارات للتحالف قرب مأرب

الكويت تعلن عودة 
الحياة الطبيعية



فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

تاريخ :17/10/2021
) CR2021- 150558( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن ٔادناه : احمد محمد احمد س���الم عجاج بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى الس���يد / الس���يدة علي س���الم محمد علي 

البوفالسه
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد: 1-102344

االسم التجاري: واش اند هانغ الندري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2021- 138386 ( إعالن رقم
تسجي����ل اس����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : ماجده مجيد طاهر رضي

االسم التجاري الحالي : دار سوان لالزياء
االس�����م التج���اري الجديد : بيسوتد للخياطة

رقم القيد: 16845-3
تليفون: 39403303

التاريخ 07/10/2021
وزارة الصناعة والتج����ارة و السياحة    -    إدارة التسجيل

CR2021 -145484 إعالن رقم
تسجي����ل اس�����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : عباس احمد عبدالحسين محمد

االسم التجاري الحالي : مطعم سامية
االس�����م التج���اري الجديد : مطعم بوابة سباء

رقم القيد: 1-83546

التاريخ :2021/10/20
وزارة الصناعة والتج����ارة و السياحة    -    إدارة السج����ل التج��اري

CR2021 -151782 إعالن رقم
تسجي����ل اس�����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : عبدالجبار عبدالعزيز خميس حسين

االسم التجاري الحالي : كراج ابوغفران
االس�����م التج���اري الجديد : جديد كراج ٔابوغفران

رقم القيد: 2-46264

تاريخ :19/10/2021
) CR2021- 151849( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه : بدريه جعفر علي صالح ال فرحان بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة محمد اسلم برويز سامند خان فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : التلميع المتالق للعناية  بسيارات

رقم القيد: 1-131451

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
 في شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
فارس محمد جاس���م عبدهللا جاس���م )باكت للمحاماة واإلستش���ارات القانونية ( نيابة عن 
السادة شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 377، طالبين 

تغيير االسم التجاري من:
شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م

JASSIM MOHAMMED SHOWAITER & SONS COMPANY W L L
الى: شركة حلويات جاسم محمد شويطر و ٔاوالده ذ.م.م

JASSIM MOHAMMED SHOWAITER & SONS SWEETS COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمس���ة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

تاريخ :17/10/2021
) CR2021- 150558( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن ٔادناه : احمد محمد احمد س���الم عجاج بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى الس���يد / الس���يدة علي س���الم محمد علي 

البوفالسه
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد: 1-102344

االسم التجاري: واش اند هانغ الندري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2021- 138386 ( إعالن رقم
تسجي����ل اس����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : ماجده مجيد طاهر رضي

االسم التجاري الحالي : دار سوان لالزياء
االس�����م التج���اري الجديد : بيسوتد للخياطة

رقم القيد: 16845-3
تليفون: 39403303

التاريخ 07/10/2021
وزارة الصناعة والتج����ارة و السياحة    -    إدارة التسجيل

CR2021 -145484 إعالن رقم
تسجي����ل اس�����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : عباس احمد عبدالحسين محمد

االسم التجاري الحالي : مطعم سامية
االس�����م التج���اري الجديد : مطعم بوابة سباء

رقم القيد: 1-83546

التاريخ :2021/10/20
وزارة الصناعة والتج����ارة و السياحة    -    إدارة السج����ل التج��اري

CR2021 -151782 إعالن رقم
تسجي����ل اس�����م تج������اري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اس�������م التاج�����������ر : عبدالجبار عبدالعزيز خميس حسين

االسم التجاري الحالي : كراج ابوغفران
االس�����م التج���اري الجديد : جديد كراج ٔابوغفران

رقم القيد: 2-46264

تاريخ :19/10/2021
) CR2021- 151849( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه : بدريه جعفر علي صالح ال فرحان بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة محمد اسلم برويز سامند خان فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : التلميع المتالق للعناية  بسيارات

رقم القيد: 1-131451

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
 في شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
فارس محمد جاس���م عبدهللا جاس���م )باكت للمحاماة واإلستش���ارات القانونية ( نيابة عن 
السادة شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 377، طالبين 

تغيير االسم التجاري من:
شركة جاسم محمد شويطر واوالده ذ م م

JASSIM MOHAMMED SHOWAITER & SONS COMPANY W L L
الى: شركة حلويات جاسم محمد شويطر و ٔاوالده ذ.م.م

JASSIM MOHAMMED SHOWAITER & SONS SWEETS COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمس���ة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39028602  or  RAMEESAGZ@GMAIL.COM 

ALFAJRI TRADING EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36474222  or  JAWHARA.KAY@GMAIL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

GREEN TECK ARTIFICIAL MARBLE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677114  or  ZAKEYA@YKAWOOSH.COM 

REHMAN GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37768403  or  KW154735@GMAIL.COM 

NEW TOPTOP ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33105474  or  SHIYAS410@GMAIL.COM 

VARNA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33069330  or  AALBINALI668@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

SAIF MAZHAR HUSSAIN BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 35465672  or  ALISAIF598@GMAIL.COM 

SAIF MAZHAR HUSSAIN BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35465672  or  ALISAIF598@GMAIL.COM 

THREE STAR ELECTRNICS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33216598  or  BILALKHOKHAR007007@GMAIL.COM 

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  BELALELSHIEKH@HOTMAIL.COM 

MARBLE CASTLE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36780996  or  YZ5002@YAHOO.COM 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35072427  or  SALABH44@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA MOHAMED BIN RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17297222  or  aliabdullabinrajab@gmail.com 

KHALED ALI MATROOK ALMATROOK 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17587997  or  khalid@al-matook.com 

SALWA AHMED SULTAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17530352  or  ADMIN@SALWAALKHALIFA-LEGAL.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

ALSHUAA ELECTRICAL AND CIVIL CONT . EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17684345  or  ALSHUAAEST@GMAIL.COM 

DEIRAT HALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36366646  or  MAJISTEC_MOBILE@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

GOVERNMENT HOSPITALS 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38822772  or  ASOWAIDI@HEALTH.GOV.BH 

ALMANAR BICYCLES REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39450421  or  A.MUSBAH99@GMAIL.COM 

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

NEW ISLAND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

S.ADNAN MAHDI ABDULLA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17631615  or  SADNAN72@GMAIL.COM 

AAA HOMES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17811353  or  aaahomes@batelco.com.bh 

BAHRAIN ISLAMIC BANK 
has a vacancy for the occupation of
  CHIEF,  INFORMATION SYSTEMS 

 suitably qualified applicants can contact
 17546229  or  MOHD.BUASALLI@BISBONLINE.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ECHO TOUCH salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 66611212  or  HAYFELBADRA@HOTMAIL.COM 

AL HASSNAWI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36527255  or  abohda579@gmail.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 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

JAFFAR KHUDHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271196  or  ABOALIKHOUDHAIR@GMAIL.COM 

999 cafateria W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66736666  or  QAEDI_100@HOTMAIL.COM 

DEEBAJ CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17661663  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Mima gents barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668599  or  HJAFFER@AHLIAUNIVERSITY.EDU.BH 

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

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

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCCBH@GMAIL.COM 

UNIQUE  ADS AND SIGNS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17002068  or  SABY@SIGNINNPROMOTIONS.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALI EBRAHIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36131344  or  aliebrahimconstruction@gmail.com 

AL NILEEN GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34430662  or  SALAHTETE8@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  BILL BOY 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@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 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001638  or  ali@mailcohen.com 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

CROWN FOOD CITY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39428528  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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 

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

TABASSUM FAROOQ CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

CITY TOWER APARTMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Follow Me Barbar Shop 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33437443  or  FOURSTARGENTS@GMAIL.COM 

Adliya towers interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39659645  or  OPRP@BATELCO.COM.BH 

BEST IN TOWN ELECTRICAL WORKS BAHRAINI PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33182924  or  KHURSHIDNF@ICLOUD.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 

Fast magic spans W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39660404  or  MSSALMAN61@GMAIL.COM 

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

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

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660585  or  info@albanoosh.co 

LIYA TECH AUTOMECHANICAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33125444  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

ARAD FORT RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000154  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM 

CLAY OVEN RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717008  or  tomyxavier@gmail.com 

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

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

National Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280544  or  vaisakhpillai@gmail.com 

NEW RANYA SECONDHAND EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39869896  or  AZEEZMOMEN123@GMAIL.COM 

ALATA’A AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33043939  or  WAL-AL-B2@HOTMAIL.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

PERFECT FOR PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33230036  or  FANOON1973@GMAIL.COM 

RURAL TREE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM7007@GMAIL.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111999  or  larosahotel1977@gmail.com 

Shahrasti RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34447865  or  BOKANAAN@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Alhelo bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39858940  or  SARABH81@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

Um Almudon For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253176  or  AHMED.RASHID.ALHAJRI@GMAIL.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 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

DIM HOUSE FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34422930  or  YUSUF.BARRY96@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

Life Mart W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39440095  or  govt@zainalenterprise.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32295667  or  PACBAHRAIN12@GMAIL.COM 

ANZIL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33318183  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36344450  or  ali.alkhena1994@gmail.com 

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

S N COATING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39580019  or  SHARJACOATING@GMAIL.COM 

INTERGREEN TECHNOLOGIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 77136996  or  ARSHADNA@GMAIL.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

MARCO POLO HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

GOLDEN LOUAY AGRICULTURAL NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207945  or  ABD.AWAN90@GMAIL.COM 

Almuharraq Equstrian Academy 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact
 39858770  or  mhrschool81@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

AL GHROOB BICYCLES REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33033544  or  MOHDKHALAF61@HOTMAIL.COM 

JAMA CONTRACTNIG 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

BLACK POOL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33115191  or  SHAHIDAPARVIN@YMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36672020 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

ARAD GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36866004  or  storibahrain@gmail.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

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

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

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

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 

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

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

AL SHABAH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17760191  or  shabah.group@gmail.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

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

ZENITH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

BAHRAIN MUSICAL INSTRUMENT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  STRINGED INSTRUMENT MAKER & REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact
 17712323  or  otelphan-co@hotmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM  
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POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  REINFORCED IRON WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33443892  or  VINEETHKTR@YAHOO.COM 

JOHNNY ROCKETS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

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

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

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

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

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

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39002405  or  FSALAAS@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

AL WAJEEHTAWER GYPSON CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

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

PANKAJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35351234  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66705777  or  157552366@QQ.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

QUICK WHEEL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

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

MISK  ALARAB perfumes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33904999  or  NOMANGHORI.NG.NG@GMAIL.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

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

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

ALMATAR METAL WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600456  or  ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

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

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33453292  or  EYADS@ICLOUD.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

SENTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710915  or  SENTANARESTURANT@YAHOO.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

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

REUNION PROPERTIES MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000202  or  REUNION_TALAPLAZA@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

NATIONAL MODERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690639  or  modbake@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623007  or  AJAMCO@BATELCO.COM.BH 

WORK POINT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

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

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

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

Unknown Address Boutique 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678286  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

ALMUSTAQBAL PROMOTION,  ADVERTISEMENT,  & TRANSLATION COMPANY (PAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

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

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

DIM HOUSE FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34422930  or  YUSUF.BARRY96@GMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38020740  or  KURUDIVEED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

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

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

Validity contracts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38292626  or  SAUD4112012@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  ROMRES@BATELCO.COM.BH 

ALSAWARI ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Delmon express factory 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37700067  or  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

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

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

YAMAL ALSHAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  KARU110@GMAIL.COM 

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

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

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

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

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

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

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 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL JASRA BIKES RE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17713637  or  mohammed@tarradah.com 

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

RUKUN ALSAEEDAH FOR GENERAL TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33861155  or  NAJIB199992@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.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 

HAWAR ISLANDS FOR THE SALE OF VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66352112  or  KALFADHALA@OUTLOOK.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

QUEEN FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36881688  or  UMALI499461@GMAIL.COM 

Abwaab Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Addons Super Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

HAWAR ISLANDS FOR THE SALE OF VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66352112  or  KALFADHALA@OUTLOOK.COM 

WADHA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453181  or  ADEL.JASIM.M@GMAIL.COMAIL.COM 

ARABIAN EXPRESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37393035  or  UMALI7UBBALI@GMAIL.COM 

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

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

ECO COOL AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802839  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  COMPUTER SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17261962  or  ACSUL.PK@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.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 

Anamta Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39111510  or  CRAZY.FOOFA88@GMAIL.COM 

CAR XPERTZ CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 38277535  or  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

RAM MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33389339  or  GM@RAMCLINICS.COM 

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

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

HAY AL JAMIE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39663217  or  MAHDISHUGHAL@GMAIL.COM 

PYRITE FOR ABAYA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38191714  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

Florida flower 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33876446  or  FLORIDAFLLOWER@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

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

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BABA SALAM FOOD AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

AWAL LINE WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454441  or  MOHAMMED@AWAL.BIZ 

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 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

OLD SKY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39097447  or  APPLEOFICEMHQ@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 

Daqoos Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36337739  or  SMURTADHA92@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

APPLE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17712230  or  tedrick.karam@gmail.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

AR Real Estate Development W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66680111  or  RASHED.W76@GMAIL.COM 

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

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

DAITOONA MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36502220  or  ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM 

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

GLOBAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17297881  or  RAJUVP@GMAIL.COM 

DIYALA contraction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929291  or  ALSH1817@GMAIL.COM 

KPMG ADVISORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36337222  or  HANADECOR@GMAIL.COM 

AL ASMAR BUILDING CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39474909  or  ALASMARBUILSINGCONTRCTING@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 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39923239  or  ABEER.MATTAR@HOTMAIL.COM 

INDEX PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

CRAFT VALLEY CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39384465  or  CRAFTVALLEYBH@GMAIL.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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33200132  or  MINAALMADINABAH@GMAIL.COM 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35072427  or  SALABH44@GMAIL.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 

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 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 
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يدشـــن منتخـــب الســـيدات لكرة 
القدم عند ٦ من مســـاء الخميس 
٢١ أكتوبر الجاري، مشـــواره في 
المقـــررة  آســـيا  كأس  تصفيـــات 
يالقـــي  حينمـــا   ،٢٠٢٢ بالهنـــد 
منتخب الوس، ضمن منافســـات 
الجولة الثانية للمجموعة األولى 
التي يحتضـــن مبارياتها االتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم حتى ٢٤ 

الجاري.
المجموعـــة  مباريـــات  وكانـــت 
افتتحـــت يوم اإلثنيـــن الماضي، 
إذ تمكـــن منتخـــب الصين تايبيه 
من تخطـــي نظيره الوس بأربعة 

أهداف دون رد.
ويشـــرف على منتخبنـــا المدرب 
الوطني خالد الحربان. واســـتعد 
بخوضـــه  للتصفيـــات  المنتخـــب 
تركيـــا.  فـــي  خارجيـــا  معســـكرا 
وبحسب نظام التصفيات يتأهل 
للتصفيـــات  المجموعـــة  بطـــل 
مباريـــات  أن  علمـــا  اآلســـيوية، 
المجموعة تختتـــم األحد المقبل 

بلقاء منتخبنا والصين تايبيه.
تدريباتـــه  المنتخـــب  واختتـــم 
مساء األربعاء. وسيكون دخول 
الجمهـــور مجانيـــا، كمـــا ســـتنقل 
قناة البحرين الرياضية المباراة.

أحمر السيدات يالقي الوس “آسيوًيا”

الخميس 21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع األول 1443 - العدد 4755

أكـــد مصدر موثوق لـ “البالد ســـبورت” وجـــود نية لرئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد علـــي عيســـى إســـحاقي 
للترشـــح لمنصـــب نائب رئيـــس االتحاد الدولـــي لكرة اليد 

في االنتخابات القادمة.
وأفاد المصدر بأن إســـحاقي يجري تحركاته من أجل 

الترشـــح لمنصب نائب رئيـــس االتحاد الدولي 
لكـــرة اليـــد بعدمـــا فـــاز قبـــل عـــدة ســـنوات 
بمنصـــب نائـــب رئيـــس االتحاد اآلســـيوي 
لالتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وعضويـــة 

القاري.
ويتمتـــع إســـحاقي بعالقـــات قويـــة مـــع 

االتحادين  المسؤولين في 
الدولي واآلســـيوي لكرة 
اليـــد تمكـــن مـــن خاللها 

البحريـــن  اســـتضافة 
بطوالت قارية عدة.
وقاد إسحاقي كرة 

البحرينيـــة  اليـــد 
لتحقيـــق 

العديد من النجاحات واإلنجـــازات على الصعيد األولمبي 
والعالمي والقاري واإلقليمي.

واحتفظ رئيس االتحاد الدولي المصري حســـن مصطفى 
برئاســـة االتحـــاد الدولي للدورة السادســـة علـــى التوالي؛ 
لعـــدم تقـــدم أي مرشـــح لمنافســـته ليبقـــى فـــي منصبـــه 
بالتزكيـــة، وســـتقام انتخابـــات االتحاد الدولي بشـــأن 
المناصـــب األخـــرى خالل اجتمـــاع المؤتمـــر العام 
بشـــهر نوفمبـــر المقبل فـــي تركيا، حيـــث تم غلق 
 6 المختلفـــة  المناصـــب  لشـــغل  الترشـــح  بـــاب 
أغســـطس الماضي، وسيتم 
تقديم أوراق المرشحين 
للمراجعة والتأكيد وفقا 
المنصـــوص  للشـــروط 
قوانيـــن  فـــي  عليهـــا 

االتحاد الدولي.
ولـــم يتســـن لــــ “البـــالد 
ســـبورت” معرفة ما إذا 
كان إسحاقي قد تقدم 
رســـميا بترشـــحه أم ال 

لهذا المنصب.

هل يترشح إسحاقي لمنصب نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد؟

الطائـــرة  للكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  انتظـــم 
“الليبـــرو” حســـين عبدهللا ســـلطان فـــي تدريبـــات الفريق 
األول بالنـــادي األهلي منـــذ يوم الثالثـــاء الماضي؛ تمهيًدا 
لعملية انتقاله رســـمًيا إلى صفوف النســـور قادًما من نادي 

داركليب على سبيل اإلعارة.
ووفًقـــا لمصـــادر “البالد ســـبورت” فـــإن داركليـــب واألهلي 
اتفقـــا علـــى إتمـــام الصفقـــة التـــي تأخـــرت إلتمـــام بعـــض 
اإلجراءات، وهو ما منح الالعب الضوء األخضر لالنضمام 
إلى تدريبات األهلي بقيادة المدرب التونســـي خالد بلعيد 
اســـتعداًدا للمشاركة في الموســـم الرياضي الجديد 2021 
- 2022 والذي ســـينطلق بمســـابقة دوري عيسى بن راشد 

ألندية الدرجة األولى 1 نوفمبر المقبل.
ومن المرجح أن تتم عملية التوقيع الرسمي بين الطرفين 
رســـمًيا وتقديم الالعب لوســـائل اإلعالم خالل الســـاعات 
القليلة القادمة إلنهاء كافة إجراءات االنتقال بعدما وافق 

داركليب على إعارة الالعب لصفوف النسور.
ويعتبـــر حســـين عبدهللا ســـلطان أحـــد الركائز األساســـية 

فـــي صفـــوف المنتخـــب األول وقد تـــدرج فـــي منتخبات 
الفئـــات العمريـــة وأظهر مســـتويات جيدة في االســـتقبال 
والتغطيـــة الدفاعيـــة حتى نـــال ثقة الجهـــاز الفني مؤخًرا 
ضمن تشـــكيلة المنتخب في نهائيات كأس آســـيا للرجال، 
ويعتبـــر انتقاله مكســـًبا للقلعـــة الصفراء لتأمين اســـتقبال 
الكـــرة األولـــى بالدرجة األولى فـــي ظل القـــوة الهجومية 

الضاربة في صفوف األهلي.

تمهيدا النتقاله الرسمي

حسين عبداهلل ينتظم في تدريبات طائرة األهلي

الليبرو حسين عبدالله سلطان

خالد بن حمد: هدفنا دفع الجهود لدعم وتطوير رياضة ذوي العزيمة
سموه يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمكتب 
ســموه بقصر الوادي رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد 
بــن دعيــج آل خليفة، بحضور الرئيس التنفيــذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن صادق عسكر. 

رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة برئيـــس اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة، مشـــيدا ســـموه بجهود 
اللجنة فـــي تنفيذ الخطط الداعمة 
المجـــال  فـــي  العزيمـــة  لـــذوي 
الرياضـــي، متمنيـــا ســـموه لجميـــع 
التوفيـــق  دوام  اللجنـــة  منتســـبي 

النجاح. 
وبحـــث ســـموه مـــع الشـــيخ محمد 
بـــن دعيج آل خليفة، ســـبل تطوير 
البرامـــج الرياضية لـــذوي العزيمة، 
والذي يســـهم فـــي تطوير قدراتهم 
ويدفعهـــم للوصول إلـــى الجهوزية 
الظهـــور  أجـــل  مـــن  المطلوبـــة؛ 
بمختلـــف  والمنافســـة  المشـــرف 
مـــن  مزيـــد  إلحـــراز  البطـــوالت 

اإلنجازات للرياضة البحرينية. 
وقال ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة “مســـتمرون فـــي دعمنا 
لذوي العزيمة في مجال الرياضة. 
فهدفنا دفع الجهود لدعم وتطوير 
مختلـــف رياضـــات ذوي العزيمـــة؛ 
منتســـبيها  عطـــاء  ليتواصـــل 

نحـــو تحقيـــق نتائـــج متميـــزة في 
المشاركات القادمة”. 

اللقـــاء  خـــالل  ســـموه  واســـتمع 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  موجـــز  لشـــرح 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة عن 
الســـتضافة  اللجنـــة  اســـتعدادات 
وتنظيـــم دورة األلعـــاب البارالمبية 
اآلســـيوية للشـــباب فـــي الفترة 1 - 
10 ديســـمبر 2021، متمنيا ســـموه 
التوفيـــق والنجـــاح للجنة في هذه 
المثالييـــن  والتحضيـــر  اإلعـــداد 
الرياضـــي  الحـــدث  هـــذا  إلقامـــة 
القـــاري، والـــذي يعـــزز الجهـــود في 
دعـــم الســـياحة الرياضيـــة بمملكة 

البحرين. 
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس اللجنـــة 
الشـــيخ  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
محمد بن دعيج آل خليفة بالجهود 
المميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي دعمـــه المتواصـــل 
لـــذوي العزيمة بمختلـــف المجاالت 
ال ســـيما المجال الرياضـــي، مؤكدا 
أن حـــرص ورعاية ســـموه لرياضة 
ذوي العزيمـــة ســـاهم فـــي تبوئهـــا 

المســـتويين  علـــى  مميـــزة  مكانـــة 
أن  مضيفـــا  والدولـــي،  القـــاري 
لـــذوي  الداعمـــة  ســـموه  مبـــادرات 
العزيمة، منحت الثقة الكبيرة لهذه 
الفئـــة المميزة للعطاء واالســـتعداد 
بشكل مثالي لتقديم صور مشرفة 
مختلفـــة،  إنجـــازات  وتحقيـــق 

البارالمبيـــة  اللجنـــة  أن  موضحـــا 
البحرينية تسعى جاهدة لتعزيز ما 
وصلت إليه البحرين من تقدم على 
مســـتوى الحركـــة البارالمبيـــة، من 
خالل تأكيد المشـــاركة واستضافة 

مختلف المحافل والبطوالت.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء 

خالد بن حمد يستعرض مع المؤيد الخطط التطويرية
خالل االستقبال الذي حضره عسكر ومدير إدارة التراث الوطني

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بمكتب ســـموه بقصر 
الـــوادي وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن 

المؤيد. 
وحضـــر اللقـــاء، الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة 
للرياضة عبدالرحمن عســـكر، ومدير إدارة التراث 
الوطنـــي بهيئة البحرين للثقافة والتراث الشـــيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة وعدد من المسؤولين 

بالوزارة وهيئة البحرين للثقافة واآلثار. 
وفي البداية، رحب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون  بوزيـــر  خليفـــة  آل 
حيـــث نقـــل ســـموه للوزيـــر تحيـــات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

وتمنيـــات جاللته لمنتســـبي الـــوزارة كل التوفيق 
والنجاح. 

بعدها، استعرض ســـموه مع وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة خطـــط الهيئـــة العامة للرياضـــة لدعم 
الجهـــات الرياضية، على الشـــكل الذي يســـهم في 
تنفيذ أهداف وتطلعات سموه لترجمة توجيهات 

عاهل البالد للنهوض بالقطاع الرياضي.  
وناقش ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة مع 
الوزيـــر المؤيـــد عددا مـــن الموضوعـــات المتعلقة 
الهيئـــة  تســـعى  التـــي  التنمويـــة  بالمشـــروعات 
لتنفيذهـــا خالل المرحلـــة المقبلة، والتي تعزز من 
الشـــراكات بيـــن مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة، 

بمـــا يســـهم في رفع كفاءة وجـــودة العمل وتدعم 
المســـيرة الرياضيـــة، نحـــو االنتقال بهـــا الصناعة 
واالحتراف؛ بهدف تحقيق رؤية البحرين 2030.  
من جانبه، أعرب وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
أيمـــن بـــن توفيق المؤيد عن شـــكره وتقديره إلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الجهود 

المتميـــزة التي يبذلها ســـموه والتي ســـاهمت في 
ارتقـــاء قطـــاع الرياضة، مؤكدا أن وزارة شـــؤون 
الشـــراكة  بتعزيـــز  ترحـــب  والرياضـــة  الشـــباب 
والتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للرياضة، وتســـخر 
التقـــدم  بعجلـــة  تدفـــع  التـــي  اإلمكانـــات  جميـــع 

واالزدهار في هذا القطاع الحيوي.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء 

أحمد مهدي

منتخب السيدات

حسن علي

حسن علي

علي عيسى إسحاقي
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المحرق إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي
اجتاز الكويت وسط فرحة كبيرة بمساندة جماهيره

بلغ المحرق نهائي كأس االتحاد اآلســـيوي 
مـــن  تمكـــن  أن  بعـــد   ،2021 القـــدم  لكـــرة 
اجتيـــاز الكويت الكويتـــي ب، في المباراة 
التي أقيمت بيـــن الطرفين، األربعاء، على 
اســـتاد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة، 

ضمن نصف نهائي منطقة الغرب.
نـــادي  مـــع  موعـــًدا  المحـــرق  وســـيضرب 
ناســـاف األوزبكـــي يـــوم 5 نوفمبـــر المقبل 
فـــي نهائي البطولة، في لقاء ســـيقام على 
اســـتاد البحرين الوطنـــي، ويملك المحرق 
فرصة التتويج للمرة الثانية في تاريخه.
وشهدت المباراة حضوًرا جماهيرًيا مميًزا.

وبالعودة إلـــى التفاصيل، فقد بدأ المدرب 
الوطني للمحرق عيسى السعدون المباراة 
بتشـــكيلة مكونة من الحارس سيد محمد 
جعفـــر، والالعبيـــن: محمـــد البنـــاء، أميـــن 
بـــن عـــدي، وليد الحيـــام، راشـــد الحوطي، 

نـــور الديـــن الروابـــدة، موســـيس، محمود 
المرضـــي، أحمـــد الشـــروقي، عبدالوهـــاب 

المالود وفالفيو.
هـــدف  تســـجيل  مـــن  المحـــرق  وتمكـــن 
الســـبق بعد مـــرور 20 دقيقة، بعدما ســـدد 

المحتـــرف األردنـــي المرضـــي كـــرة ثابتـــة 
خادعت الحارس حميد يوســـف وســـكنت 

يساره معلنة تقدم الفريق األحمر.
وتمكـــن المحتـــرف البرازيلـــي فالفيـــو من 
بتســـجيله  للمحـــرق  النتيجـــة  مضاعفـــة 

الهـــدف الثانـــي فـــي الدقيقـــة ٤٥؛ لينتهي 
الشوط األول بتقدم المحرق بهدفين دون 

رد.
المحـــرق  حافـــظ  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
بقيـــادة المـــدرب عيســـى الســـعدون علـــى 

تقدمـــه، وتمكن من إنهاء المباراة لصالحه 
وسط فرحة محرقاوية كبيرة.

 أدار المبـــاراة طاقـــم تحكيمي من المملكة 
العربية السعودية مكون من حكم الساحة 
عبدالرحيـــم  وعاونـــه  الهويـــش،  محمـــد 

حبيـــب وياســـر الســـلطان، والحكـــم الرابع 
شكري الحنفوش.

أعقـــب  الـــذي  الصحافـــي  المؤتمـــر  وفـــي 
عيســـى  المحـــرق  مـــدرب  هنـــأ  المبـــاراة، 
النـــادي  منتســـبي  جميـــع  الســـعدون 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحرينيـــة،  والجماهيـــر 
دعم مجلس إدارة النادي برئاســـة الشـــيخ 
أحمد بن علي آل خليفة، أســـهم في توفير 
اإلعـــداد المناســـب للفريـــق قبـــل المبـــاراة 
اآلسيوية المرتقبة، مؤكًدا أن الفريق قدم 
مســـتويات إيجابية طوال المباراة وأحرز 

بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق.
لـــم  وقـــال الســـعدون إن فريـــق الكويـــت 
يكن ســـهالً، مشـــيًرا إلى التركيز ســـينصب 
نحو المبـــاراة النهائية في الفتـــرة المقبلة، 
للتتويـــج  يهـــدف  المحـــرق  أن  خصوًصـــا 

التاريخي الثاني من نوعه في البطولة.

سموه يهنئ المحرق بالوصول لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي
خالد بن حمد: نشيد بالمستوى المميز لممثل الوطن

شـــهد النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمد آل خليفة، أمـــس )األربعاء( المبـــاراة التي جمعت ممثل 
الكـــرة البحرينيـــة فريق نـــادي المحرق وفريق نـــادي الكويت الكويتي، 
التـــي جـــرت على ملعـــب المغفور له الشـــيخ علي بن محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بنـــادي المحرق الرياضي والثقافي، في منافســـات دور قبل 
النهائي بمســـابقة كأس االتحاد اآلسيوي، بحضور رئيس مجلس األمة 
الكويتـــي مـــرزوق الغانم، ونائـــب رئيس االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة، ورئيـــس نادي 
المحـــرق الشـــيخ أحمـــد بن علي آل خليفة، وســـفير دولـــة الكويت لدى 
مملكة البحرين الشـــيخ ثامر جابر األحمـــد الصباح، والرئيس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة  عبدالرحمـــن عســـكر، ورئيـــس نـــادي الكويت 

الكويتي خالد الغانم.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمســـتوى الفني المميز 
الـــذي قدمـــه فريق المحـــرق في المبـــاراة، والـــذي عكـــس التحضيرات 
القوية التي خاضها أفراد الفريق متسلحين بالروح والقتالية واإلصرار 
على تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، متطلعا ســـموه للفريق كل 
التوفيـــق والنجـــاح لتكرار اإلنجـــاز الذي حققه الفريق فـــي العام ٢٠٠٨ 
فـــي هـــذه البطولة، مشـــيدا ســـموه بالحضـــور الجماهيـــري الغفير الذي 

ساهم في تحفيز ممثل الوطن لتحقيق هذه النتيجة.
وقال ســـموه “ســـعداء بما شهدناه من مســـتوى فني رائع لممثل الوطن 
فريـــق المحـــرق في هـــذه المبـــاراة، وتحقيقـــه فوز مســـتحق نجح من 
خالله في العبور لنهائي هذه البطولة القارية، آملين أن يواصل الفريق 
تقديـــم أفضـــل مســـتوياته فـــي المبـــاراة الختامية، لتحقيـــق لقب هذه 

النسخة من البطولة”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

من المباراة فرحة محرقاوية

أحمد مهدي

غـزوان يقـود االتحـاد لهزيمـة الحالـة
قاد الشـــاب محمد غزوان فريقه االتحاد 
لهزيمـــة نظيـــره الحالة بنتيجـــة )94/98( 
مســـاء  جمعتهمـــا  التـــي  المبـــاراة  فـــي 
األربعاء في افتتاح الجولة السادسة من 

دوري زين لكرة السلة.
وجـــاءت نتائـــج األشـــواط التـــي امتدت 
االتحـــاد،   18/20( كاآلتـــي:  لإلضافـــي 
24/24، 19/29 االتحـــاد، 12/24 الحالـــة، 
9/13 االتحاد(، وبذلك حقق االتحاد فوًزا 
ثانًيـــا وثميًنا في مشـــوار المنافســـة على 
إحدى مقاعد التأهل ورفع رصيده إلى 7 
نقاط فيما تجرع الحالة الخسارة الثالثة 
وصـــار رصيـــده 9 نقاط. ويديـــن االتحاد 
بهـــذا الفـــوز إلـــى جهـــود العبـــه الشـــاب 
محمـــد غزوان الـــذي حقق أرقاًمـــا كبيرة 
فـــي المباراة بتســـجيله 25 نقـــط( منها 6 

ثالثيات مع 10 “أسيست” وكرتا التقاط، 
 15( برايـــن  المحتـــرف  زميلـــه  وبجانبـــه 
نقطة(، وفي الحالة كان محترفه ويليامز 
أفضل المســـجلين )25 نقطة( وتاله سيد 
كاظـــم ماجـــد )23 نقطـــة(. وفـــي المباراة 
انتصـــاره  النويـــدرات  حقـــق  األخـــرى، 
الثاني وهذه المرة على حساب سماهيج 
بنتيجة )48/75( وبواقع األشواط األربعة 
النويـــدرات،   4/14 ســـماهيج،   15/23(
10/23 النويـــدرات، 11/23 النويـــدرات(، 
وبذلـــك أصبح رصيد ســـماهيج )6 نقاط( 
وصـــار رصيد النويـــدرات )7نقاط(.  وبرز 
في صفوف النويـــدرات المحترف والكر 
بتســـجيله )20 نقطة(، حســـن عباس )17 
نقطة(، وفي سماهيج منصور كاسي )16 
نقطـــة(، أحمـــد فتيـــل )13 نقطـــة(. وتقام 

اليوم )الخميس( مباراة واحدة لحســـاب 
الجولة ذاتها، تجمع المحرق مع البحرين 
فـــي تمام الســـاعة 7 مســـاًء. ويســـتهدف 
المحـــرق الفـــوز الخامـــس علـــى التوالـــي 
والوصـــول للنقطـــة العاشـــرة ومزاحمـــة 
الصـــدارة مؤقًتـــا بجانـــب األهلـــي الـــذي 
ســـيغيب عن هذه الجولة، فيما البحرين 
ُيمنـــي النفـــس بتحقيق االنتصـــار الثالث 

والصعود برصيده )7 نقاط( لألمام.

علي مجيد

لقاء االتحاد والحالة

النويدرات ينتصر 
واليوم مباراة 
واحدة بدوري 

السلة



المخرج العويناتي يعود بمسرحية “انتو محل النفس”
تالمس قضايا الشارع البحريني في قالب كوميدي

يعود من جديد الفنان والمخرج حسين 
كوميـــدي  مســـرحي  بعمـــل  العويناتـــي 
جديـــد بعنوان “انتو محل النفس” تأليفا 
وإخراجا، وتمثيل الفنانة نورة البلوشي 
“أم عذاري”، والفنانة وفاء مكي، والفنان 
عبدهللا عتيج، والفنان حسين الجمري، 
والفنـــان على خاتـــم، والفنـــان بوحمان، 
والفنانـــة وجـــدان،  بوعاشـــير،  والفنـــان 

ومساعد المخرج حسين الجمري.
المســـرحية تحاكي القضايا االجتماعية 
بيـــن  البحرينـــي  الواقعـــة فـــي الشـــارع 
قالـــب  فـــي  والطـــاق  الـــزواج  قضايـــا 
كوميـــدي، وهـــو مـــا اعتدنـــا عليـــه مـــن 
العويناتـــي،  حســـين  والفنـــان  المخـــرج 
الذي يقدم عالما مستقا قائما بذاته في 
الكوميديـــا؛ ألنه يعتبر الكتابة للمســـرح 
عمليـــة خلـــق ال عمليـــة تعبيـــر، فالتعبير 
عمليـــة نقل لمـــا هو موجـــود بالفعل. أما 
الخلـــق، فعمليـــة تحويل ما هـــو موجود 
إلـــى كائن جديد، وتماما كما يحدث في 

أيـــة عمليـــة كيماويـــة ال تكـــون العمليـــة 
ناجحـــة إال إذا تم مزج العناصر األصلية 
بحيـــث ال يمكن أن نتبينهـــا في المركب 

الجديد.
قـــدم العويناتـــي مـــن قبـــل العديـــد مـــن 
االجتماعيـــة  الكوميديـــة  المســـرحيات 
مثل “ريوس” و ”هيلق ســـتايل” و ”زمانا 
خرابي”، و “رايحين ملح”، وكلها ناجحة 
علـــى المســـتوى الكمي والكيفـــي، وقبل 

عرضهـــا كنـــت أتوقـــع لهـــا دائمـــا نجاحا 
فنيـــا وجماهيريـــا طيبـــا بالقيـــاس إلـــى 
مـــا يصدر عـــن الفرق الخاصة، ألســـباب 
عـــدة أهمهـــا أن أبســـط قواعـــد اإلخراج 
أن ينطلـــق المخـــرج مـــن طبيعـــة النص 
نفســـه، والعويناتـــي يفعل ذلـــك بالتزام، 
ال  لمســـرحياته  العـــام  اإليقـــاع  أن  كمـــا 
يصيب المتفرج بالملل وهذا هو العنصر 

الحاسم والقادر على كسب الرهان.

حســـين العويناتي يمتاز بالجرأة البالغة 
في معالجته للمسرحيات التي يخرجها 
وبالبحـــث الجـــاد العميـــق الـــذي يـــؤدي 
إلـــى فتـــح نوافـــذ جديـــدة وإلـــى ابتكار 
طريق حديثة لإلطـــار الذي يصمم على 
أن تظهـــر فيه مســـرحياته، ويرجع ذلك 
إلـــى غرامـــة بالمســـرح واعتبـــاره قضية 
حيويـــة. كمـــا أن طريقتـــه فـــي اإلخراج 
تبين تأثـــره بكبار األســـاتذة والمعلمين، 

ولـــذا تـــراه ينفـــرد بمزيـــة إخضـــاع آراء 
التـــي  للفكـــرة  وأفكارهـــا  المســـرحية 
تتولـــد في مخيلتـــه فـــور قراءته للنص 
المســـرحي لتتمشـــى مع ما قرره هو من 
صبغات وتأثيرات نفسية وسيكولوجية 

لخدمة النص.
وبقيت كلمة... رصيدنا من المسرحيات 
قد ارتفع بعد عامين من التوقف بسبب 
جائحة كورونا، وهـــذا األمر يمثل دفعة 

انطاقة المســـرح البحريني إلى األمام، 
فبتاريخ 3 نوفمبر ســـتعرض مســـرحية 
“هدوء تام” من تأليف يوســـف الحمدان 
وإخراج عبدهللا سويد، في يوم المسرح 
البحريني، وبتاريخ 4 نوفمبر ســـتعرض 
تأليـــف  مـــن  “ريـــا وســـكينة”  مســـرحية 
محمـــد البردولي وإخراج علي رضا، كما 
هنـــاك اســـتعدادات لتقديـــم العديـــد من 

المسرحيات خال شهر ديسمبر.

جانب من البروفاتالعويناتي خالل البروفات

طارق البحار

أسامة الماجد

أسامة الماجد 
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تشارك المطربة السورية 
وعد البحري في الدورة الـ 

30 من مهرجان ومؤتمر 
الموسيقي العربية بحفل 

يوم 10 نوفمبر على 
مسرح النافورة بدار األوبرا 

المصرية، ويشارك في اليوم 
نفسه الفنانة حنان عصام 

والفنان أحمد عفت.

غادر النجم وائل كفوري المستشــفى، حيــث كان يعالج 
من الرضوض القوية التي أصابته إثر حادث ســير مروع 
ليــل الجمعة الفائت نجم عن ســرعة زائــدة واصطدام 
بحواجز أســمنتية. وفي وقت اختار وائل ومدير أعماله 

إدي غانــم إقفال هاتفيهما أمــام المتصلين لالطمئنان، 
زارته في المستشــفى حلقة ضيقة مــن األصدقاء المقربين 

جدا، وفي مقدمتهم صديقاه الشاعر حبيب بوأنطون والملحن هشام بولس، 
وقد تبين أن سيارة الجيب التي كان يقودها وائل هي من نوع كاديالك.

تتوجه أنظار وأســماع متذوقي الفن الراقي والطرب األصيل 
في 29 أكتوبر إلــى مدرج خورفكان، التحفة المعمارية التي 
تلتقــي فيها العمارة الرومانية بالطابع اإلســالمي المميز، 
حيث يســتضيف الفنان عبدالله الرويشد وبرفقته الفنانة 

أصالة في افتتاح موسم “هال خورفكان”.
وأعلنت إدارة مدرج خورفكان، التابع للمكتب اإلعالمي لحكومة 

الشــارقة، تأجيل حفل الفنانين ماجد المهندس وداليا مبارك، الذي كان من المزمع 
إقامته في 29 أكتوبر، إلى 14 يناير 2022، لظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس.

يستعد الفنان حاتم العراقي إلحياء أولى حفالت مهرجان 
بابل الدولي، في 28 الجاري، بمشــاركة الفنان المصري 
الكبير هاني شاكر، وبعد غياب أكثر من 20 عاما عن آخر 

مشاركة له.
وأكــد العراقــي، عبــر حســاباته فــي مواقــع ومنصات 

التواصل االجتماعي، ســعادته بالعــودة إلى هذا المهرجان 
العريــق في وطنه العراق، مضيفا “قريبا بعد غياب طويل نلتقي في أحضان 

وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد الحضارات بابل الحبيبة.

حاتم في بابلالرويشد في خورفكانكفوري يغادر المستشفى

tariq_albahhar

األفـــام  مســـابقة  منصـــة  عـــرض ضمـــن 
الجونـــة  لمهرجـــان  الطويلـــة  الروائيـــة 
وهـــو  “ريـــش”  فيلـــم  الخامســـة  بدورتـــه 
إنتاج مشـــترك بين كل من فرنســـا، مصر، 
هولنـــدا واليونـــان، وحقق أخيـــرا الجائزة 
بمهرجـــان  النقـــاد  أســـبوع  فـــي  الكبـــرى 
كان الســـينمائي الدولـــي، كمـــا نـــال دعًمـــا 
مـــن جهات دوليـــة عديدة خـــال مراحل 
الروائيـــة  األفـــام  أول  وهـــو  إنتاجـــه، 
الطويلـــة للمخـــرج عمـــر الزهيـــري، وتـــم 
اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية 
لألفـــام الروائية الطويلـــة لمهرجان أيام 
قرطاج السينمائية 2021، وكرمت وزيرة 
عبدالدايـــم  إينـــاس  المصريـــة  الثقافـــة 
التـــي  الفيلـــم خـــال االحتفاليـــة  صنـــاع 
نظمهـــا المركـــز القومي للســـينما برئاســـة 
السيناريســـت محمـــد الباسوســـي بقاعـــة 

ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما.
يتنـــاول الفيلـــم الفنتـــازي قصـــة أب يقرر 
إقامـــة عيـــد ميـــاد ابنـــه األكبـــر، فيحضر 
ســـاحرا لتقديـــم بعـــض الفقرات المســـلية 

لألطفـــال، وفـــي إحـــدى الفقـــرات يدخـــل 
األب فـــي صنـــدوق خشـــبي ليتحـــول إلى 
دجاجـــة، ومـــع محاولـــة الســـاحر إعادتـــه 
مـــرة أخـــرى تفشـــل الخدعـــة ويبقى األب 
في هيئة دجاجة في أســـلوب ساخر على 
مشكات المجتمع المختلفة، وأيضا إلقاء 
الضـــوء على أوضاع المـــرأة العاملة، التي 
يقدمها المخرج في المشـــاهد األولية من 
األحـــداث، فهـــي تعمل طـــوال الوقت في 

كل مـــكان، فهـــي تقـــوم برعايـــة األطفال، 
والتنظيـــف والطبـــخ إلـــى جانـــب طلبـــات 
الـــزوج الـــذي كل مـــا يريـــده الثنـــاء علـــى 
كل ما يفعله، ووســـط ذلك نـــرى االهتمام 
بنفســـها يقل نفسيا وجســـديا، مع اإلشارة 
أنهـــم  يعتقـــدون  األزواج  بعـــض  أن  إلـــى 

يفعلون كل شيء.
الفيلـــم يبـــدأ بطريقة الدرامـــا االجتماعية 
الواقعيـــة، ويحـــدث العمل والشـــخصيات 
المجهولـــة مـــن أجل تســـليط الضوء على 
حقيقـــة أن هـــذه قصـــة يمكـــن أن تحدث 
في أي وقت وفي أي مكان، ولوال اللهجة 

المصرية لم تحدد المنطقة.
الفيلـــم بتصويره يقـــدم خليطا من أعمال 

وعناصر كاوريســـماكي، والموســـيقى هي 
نبـــرة مصـــر المعروفـــة وتذكرنـــا بيوســـف 
شـــاهين، وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة من 
اإلخـــراج  فـــي  والتحـــوالت  األســـاليب 
والقصـــة التـــي تتغيـــر مـــع هـــذه الحفلـــة 
والمزج الـــذي حصل من العناصر الخارقة 

للطبيعة والكوميديا المظلمة.
وكمـــا ذكـــرت تواجـــه الزوجـــة تحـــدي أن 
تكـــون هي المعيل ألول مـــرة في حياتها، 
فهي تتعرض لضغوط لدفع اإليجار، إذ إن 
زوجهـــا قد تخلف عن الدفـــع، ولكن لغزها 
األكبـــر يتلخـــص في الكيفيـــة التي ينبغي 
لهـــا أن تتعامـــل بها مع الدجاجـــة! الزوجة 
مصممـــة على رعايـــة زوجهـــا )الدجاجة(، 

حتـــى إطعامـــه الحبـــوب فـــي غرفتهمـــا، 
وباألثنـــاء بـــدأت تـــدرك أن الدجاجـــة قـــد 
تكون أكثر تقديرا من زوجها من أي وقت 
مضـــى. مع تطور الفيلـــم، ينظر إلى مكانة 
المـــرأة فـــي العمـــل والمجتمـــع. فالمصنـــع 
الذي رفض ســـابقا الســـماح للمرأة بالعمل 
فيه يغير سياســـته، الزوجة ستحتاج إلى 

التحول. 

بيان من المهرجان

للمخـــرج  “ريـــش”  فيلـــم  اختيـــار  جـــاء 
المصـــري عمـــر الزهيـــري هـــذا العـــام فـــي 
بدورتـــه  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 

اختيـــار  معاييـــر  مـــع  متســـقا  الخامســـة 
األفـــام، وحصوله علـــى الجائـــزة الكبرى 
ألســـبوع النقاد الدولي في مهرجان “كان” 
يؤكـــد أنه لـــم ولـــن يعـــرض أي فيلم دون 
الحصول على التصاريح الرســـمية تأكيدا 
ألنـــه ال يحمـــل أي إســـاءة أو ضغينـــة في 
أي مـــن عروضـــه المختلفـــة ســـواء داخل 
أو خـــارج المســـابقة الرســـمية ورفض أي 

إساءة للدولة المصرية في أي حال.
ويفتخـــر المهرجـــان أنه مهرجـــان مصري 
يقـــام علـــى أرض مصـــر التي يكـــن لها كل 
االحتـــرام والتقديـــر فـــي كل مـــا ينتمـــي 

للمهرجان.

فيلم “ريش”.. ماذا ستفعل الزوجة بعد أن يتحول زوجها إلى دجاجة؟

عبدالعزيز عبدالحميد يصمم شعار يوم المسرح البحريني

انتهى الفنان والمصمم عبدالعزيز عبدالحميد 
مـــن تصميـــم الشـــعار الخـــاص بيوم المســـرح 
المســـرحيين  اتحـــاد  أقـــره  الـــذي  البحرينـــي 
البحرينييـــن فـــي الرابـــع مـــن نوفمبـــر من كل 
عام، والشـــعار، كما تحـــدث الفنان عبدالحميد 
لــــ ”البـــاد”، يركز علـــى كلمة المســـرح بأحرف 

منفـــردة بالخط العربي الثلـــث، لما لهذا الخط 
مـــن جماليـــة وقـــوة فـــي التشـــكيل، وبخلفية 
تمثـــل القنـــاع المســـرحي ينبثـــق منـــه كلمـــة 
المســـرح متمـــردا، وكتابـــة مســـمى المناســـبة 
بالخط الحديث باللغتين العربية واإلنجليزية. 
للمســـرح  يومـــا  تخصيـــص  أن:  وأضـــاف 
البحريني يمثل بالنسبة لي، بل ولكل الفنانين 
والمســـرحيين في البحرين يوم فخر واعتزاز 

لنـــا جميعا، حيث تأتي هـــذه المبادرة الكريمة 
البحرينييـــن  المســـرحيين  اتحـــاد  قبـــل  مـــن 
بقيادة رئيســـها الفنان القدير يوسف الحمدان 
لتتويـــج منتســـبي قطـــاع المســـرح البحريني 
تكريمـــا وتقديرا للعطـــاءات والجهـــود الفنية 
لكل من ساهم في االرتقاء بالعمل المسرحي. 
وبتكليف من زميلي الفنان الحمدان، تشرفت 
بتصميم شـــعار هـــذه المناســـبة العزيـــزة على 

قلوبنا جميعا. مـــن جانبه، ثمن رئيس االتحاد 
الناقد الحمدان الجهود الكبيرة التي يقوم بها 
الفنـــان عبدالعزيـــز عبدالحميد تجـــاه االتحاد، 
الفنيـــة عمومـــا،  الســـاحة  فـــي  وكذلـــك دوره 
مؤكـــدا أن الشـــعار الجديـــد يعبـــر عـــن توجـــه 
االتحـــاد فـــي الخروج عـــن كل ما هـــو مألوف 
وتقليـــدي والبحـــث عـــن الجديـــد والمختلـــف 

والمغاير. الفنان عبدالعزيز عبدالحميد
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زيمان الفنان واإلنسان
كانـــت التفاتـــة رائعـــة عندما احتفت هيئـــة البحرين للثقافة واآلثـــار بالفنان 
البحرينـــي الراحل ســـلمان زيمان، بإقامة الحفل الفنّي خالل يومي التاســـع 
والعاشـــر مـــن أكتوبر الجـــاري، وزيمـــان يعد أبرز نجـــوم األغنيـــة البحرينية 
منـــذ ســـبعينات القرن الماضي حتـــى رحيله، ولم يكن الفنـــان الكبير الراحل 
صوتا جميال وال مغنيا حساســـا فحســـب، بل إنه يعد من القامات اإلبداعية، 
حيث تخطت شهرته البحرين إلى الوطن العربّي، وأسهم في تشكيل ذاكرة 

أجيال على امتداد كل هذه السنوات.
تعرفـــت على عالم الفنان زيمان الغنائي منذ بداية انطالقته الفنية في عقد 
السبعينات، وأسرتني أغلب أغنياته التي كان موضوعها اإلنسان، وانحيازنا 
لسلمان زيمان الفنان واإلنسان لم يكن اعتباطا، لكن كونه حمل على عاتقه 
رســـالة نبيلـــة وأحببانـــه أكثر عندمـــا قرأنا ســـيرته اإلنســـانية، وألنه مناضل 
حقيقـــي وصاحـــب رؤيـــة بعيدة المدى، ولم يســـقط ســـلمان زيمـــان في فخ 
التهريـــج واالبتذال كمـــا حدث لكثيرين قبله وبعده، وكفنـــان ملتزم فإنه لم 
يتخل عن مسؤولياته األخالقية والفنية، وأيضا كمثقف لم يلجأ إلى مسك 

العصا من المنتصف.
لـــم أقابـــل هذا الفنان الراقي في حياتي أبدا، لكن طالما شـــعرت أنني قريب 
منه، وأنه جزء من حياتي وهويتّي، وأحيانا أشعر أنه من أقرب األصدقاء، 
والحديث عن الغناء يســـمح لنا أن نقول إّنه أصبح هوية الجماهير العربية 
مـــن المحيط إلـــى الخليج، لكـــن المحـــزن أّن هويتنا العربيـــة دخلت مرحلة 
التشـــتت، والمؤســـف بدرجة أكبر تكريس النمط التجاري من الغناء، أي أّن 
الجماهيـــر أصبحـــت تقـــف علـــى أرض رخوة. الســـؤال الذي بـــات يردد على 
كل لســـان كيف لهـــذا الفن الجميل الـــذي يحمل نبض الجماهيـــر وأوجاعهم 

وهمومهم ومشاكلهم أن يسقط في هوة االبتذال والسطحية؟ 
إن الفنان الراحل سلمان زيمان حرص على أن ينتقي ألغنياته الكلمات المعبرة  «

ذات البعد اإلنساني، وفي الوقت ذاته تمزج بين البساطة والشعرية التي 
تكرس هم اإلنسان وقضاياه اليومّية، ومن هنا ال غرابة في أن يستقطب 

إعجاب اآلالف من المعجبين بفنه على امتداد األرض العربيّة، حيث أضحى 
زيمان يستوطن ذاكرة الكثيرين، وذكراه باقية ال تقبل المحو أو النسيان.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

أصدقائي المدرسين.. قصة كفاح وصل صداها مجرات النجوم
يقـــول األديب المصـــري الكبير أنيس منصور رحمـــه هللا: “كثيرا 
ما وصف األنبياء بأنهم معلمون، ووصف الزعماء بأنهم أســـاتذة 
الشـــعوب، وكما يحدث لألنبياء يحـــدث للمعلمين أيضا، فكما أن 
كل نبـــي فـــي وطنه مهـــان، كذلك كل مدرس في مدرســـته وفي 
كليتـــه مهان، وهوان المدرســـين هـــو اإلرهاق المســـتمر، والتعب 
الذي ال ينتهي بالخروج من المدرسة أو من الكلية، إنما يستأنف 
المـــدرس عملـــه في البيت فـــي القراءة والتصحيـــح، وعليه بعد 

ذلك أن يكون زوجا وأبا أو ابنا بارا بوالديه”.
لـــدي مـــن الزمـــالء واألصدقـــاء المدرســـين، مـــن يرتقي اســـمهم 
فـــي ازدهـــار فـــي كل المواقـــع، في الطيبـــة واألخـــالق، والنخوة 
والشـــهامة، والكرم وحب الخيـــر، يجاهدون في عملهم المقدس 
بإخـــالص وتفـــان، وتحملـــوا الصعـــاب والمشـــاق، ومهمـــا حصل 
الحميـــدة،  الكريمـــة وأخالقهـــم  بمبادئهـــم  تجدهـــم متمســـكين 

ويشقون طريقهم المختلف بوضوح وقوة.
لم أصادف أحدا منهم في يوم ما حدثني بمرارة النفس المثقلة 

بهمـــوم الوظيفـــة وصنوف معانـــاة التعامل مع الطلبـــة، فهم في 
سالم أبدي مع أنفسهم ومحيطهم، كيف ال وهم اختاروا ألنفسهم 
أعظـــم وأقدس مهنـــة، تتطلب معرفة وقـــدرة خاصة، بل وقصة 
كل واحد منهم في الحياة تتطلب من الحفاوة والعناية أضعاف 
ما يبذل في الكثير من مسلســـالت الســـير الذاتيـــة أو الروايات، 
قصـــة كفـــاح كبيرة وصـــل صداها إلى مجـــرات النجوم وعطرها 
المـــس بحار ومحيطات العالـــم وتصحو مع النبت األخضر بفرح 

حنون.
“أستاذ محمد الحلي، وأستاذ محمد العصفور، وأستاذ عبدالجليل  «

سلمان”، مدرسون أشداء، تومض النجوم في عيونهم بالفرحة 
الجسورة، ملحمة من العطاء تستحق أن تروى لتعطي زادا ثريا 
لشبابنا الطامح لألدب والثقافة والفكر وحمل راية التدريس في 

المستقبل، مدرسون قدموا عطاء ثريا في حقل التدريس وفي 
حياتهم األسرية واالجتماعية، ويتميزون بتلك الطاقة الهائلة 

الكامنة في األعماق، وجهاد متواصل وصبر دائب، وأي أرض 
يمشون عليها تكون دائما مبتهجة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يطلـــب عـــدد كبير مـــن المعلميـــن النقل من المدرســـة، ويكثر غيـــاب آخرين، 
ويعانـــي عـــدد غير قليـــل من أمراض جســـدية إن لـــم تكن نفســـية، ويطلب 
معلمـــون ُجـــدد النقـــل في فترة بســـيطة! ألم تســـأل وزارة التربيـــة والتعليم 
نفســـها لمـــاذا؟ ولمـــاذا فـــي هـــذه المدرســـة بالـــذات دون غيرهـــا كل ذلـــك؟ 
ببســـاطة هناك بعـــض المدراء الذين يتبعون سياســـة الترهيـــب والتطفيش 
مع المعلمين، ما يدفع عددا كبيرا منهم إلى طلب النقل لمدرسة أخرى علهم 
ينجون بأنفســـهم، وحفاظًا على سالمتهم النفسية التي أخذت في التدهور 

وتسببت للبعض منهم بأمراض جسدية يتعالجون منها في المشافي. 
بعض أولئك المدراء، ولجس النبض عند معلمي مدارسهم، وقبل استبانات 
هيئة جودة التعليم والتدريب، يعدون استبانات الرضا الخاصة بهم، والتي 
لألســـف بعيدة عن الســـرية، والتـــي تتخذ صفة المصيدة، مـــا يضع المعلمين 
بعدها في دائرة انتقام المدير، حال كانت لهم وجهة نظر سلبية على بعض 
اإلجراءات في المدرســـة! إذ كيف ُيجبر المعلم أن يكتب القســـم الذي يعمل 
فيه مثالً، وهو الوحيد في القسم؟ أو إرسال االستبانة عبر رابط إلكتروني، 

والذي حتمًا سُيعرف صاحبه من خالل حسابه اإللكتروني!
وإن كان كل ذلك، فال داعي لتلك االســـتبانات التي لن تكشـــف عن الحقيقة، 
طالمـــا ُصبغـــت بالمجامـــالت والكـــذب، خوفًا من تبعـــات الصراحـــة، والويل 
للمعلم من تلك الصراحة! والتي أقلها أنه لن يأمن ردة فعل المدير الذي وكما 
نقول بالعامية “بحطه في راســـه”، فلن تبقى مذكرة استيضاح إال وسترسل 
لـــه، ولن يتمكن من الحصول على اســـتئذان خاص، وســـيبقى أمام المراقبة 
في كل صغيرة وكبيرة، وسيكون االنتقام األكبر في التقييم السنوي للمعلم!
عـــدد غير قليل من الشـــكاوى على مـــدراء المدارس، وحري بـــوزارة التربية 
والتعليـــم أن ُتفعل خطًا ســـاخنًا، لتلقي تلك الشـــكاوى والمالحظات، ســـواًء 
كانـــت مـــن المدرســـين، أو اإلدارييـــن، على أن يكـــون ذلك في قمة الســـرية، 
لتوفيـــر الحمايـــة للمشـــتكي، حيـــث يخـــاف بعضهـــم مـــن تبعـــات شـــكواهم 
فيصبرون على الُمر، وإن كان على حساب صحتهم، األمر الذي سيؤثر على 

أدائهم الوظيفي. 
ياسمينة: الرحمة بمن كادوا يكونون رُساًل. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

ألم تتساءل التربية “لماذا”؟

العالقة بين التعليم وسوق العمل
تحقيـــق أهـــداف الحيـــاة يتطلب التخطيـــط النظـــري والعملـــي، والمواءمة بين 
الشـــهادة العلميـــة التـــي يحصـــل عليهـــا اإلنســـان ومتطلبـــات العمـــل والوظيفـــة 
المســـتقبلية، فالعالقة طردية بين التعليم ومتطلبات ســـوق العمل، وهي جدلية 
تشـــغل بـــال المســـؤولين واألكاديمييـــن واالقتصادييـــن منـــُذ ســـنوات باألقطـــار 

العربية، واستطاع بعضها وضع خارطة لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.
وناقـــش االجتمـــاع االعتيادي لمجلس الوزراء برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الـــوزراء “تطوير التعليـــم العالي وربطه بســـوق 
العمـــل”، ويعـــزو ذلك إلـــى: أواًل ان التعليم جزء من التنمية البشـــرية والوطنية، 
وتطويـــره يرفع مخرجاته، ونجـــاح التنمية يعتمد على نوعية التعليم وكفاءته، 
فالـــدول التـــي تريـــد أن تنهـــض عليهـــا أن تجعـــل مـــن التعليـــم وتطويـــره أولى 
أولوياتهـــا، فالتعليم يعد ويبني الرأســـمال البشـــري بوصفـــه األداة األهم للتنمية 

االقتصادية وقاعدتها األساسية.
ثانًيا: توجد عالقة وثيقة بين التعليم والتنمية، فهدفهما اإلنسان، فبناء قدرات 
اإلنســـان ومهاراتـــه ومعارفه يتم بالتعليم النوعي الجيـــد، ما َيرفع البالد ورخاء 
اإلنســـان، ويحقق ما يتطلع إليه في الحياة. ثالًثا: تلتقي رغبة البحرين بتطوير 
التعليـــم مـــع الهـــدف الرابع مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلـــق بالتعليم 
)الحصول على التعليم الفني والمهني والجامعي ذي الجودة وبأســـعار معقولة، 
بمـــا في ذلـــك التعليم الجامعي(، ويتوافـــق ذلك مع أهـــداف التنمية في الصحة 
والرفاه والمســـاواة بين الجنســـين والعمل الالئق والنمو االقتصادي واالستهالك 

واإلنتاج، وكذلك بأهداف تغير المناخ والسالم والعدل.
رابًعـــا: تتجـــه البحريـــن نحـــو نظام التعليـــم العالي الراســـخ الذي يحســـن فرص 
النجـــاح واإلنصـــاف والجـــودة، والـــذي ُيقلـــل التنافـــر بين مـــا يتم تدريســـه وما 
تحتاجـــه التنميـــة الوطنية المســـتدامة، واالســـتفادة من التكنولوجيـــا والموارد 
التعليميـــة المفتوحة والتعليم عن ُبعد. خامًســـا: تبـــذل البحرين جهودها لتعزيز 
أنظمة التعليم العالي القائمة على أدوات ومؤسسات معيارية قوية، وبتحسين 
الجـــودة والتعليـــم الرقمي. سادًســـا: التعليـــم مفتاح النجـــاح للتنميـــة، فالتعليم 
الجيـــد ُينمـــي الحـــراك االقتصـــادي، ومخرجاتـــه تخـــدم متطلبات ســـوق العمل، 

وُيمهد فرص العمل وُيقلص البطالة.
التعليم العالي أساس التنمية، ومن دون تعليم “ذي جودة عالية” ال تتحقق  «

التنمية وتطوير المجتمع، ومن دون تطوير وتنمية للمجتمع ال يمكن إيجاد تعليم 
“ذي جودة عالية”، ألن التنمية والتطوير يحتاجان إلى “تعليم جيد”، وهذا يحتاج إلى 

إمكانيات كبيرة وقدرات متقدمة والتي يمكن توفيرها باالقتصاد الجيد.

عبدعلي الغسرة

من شـــاهد مـــا حدث في مباراة فريق توتنهام هوتســـبر ونيوكاســـل في 
الـــدوري اإلنجليـــزي حتما ال ينســـى المشـــهد طوال حياتـــه، لما حمل من 
معـــان عظيمـــة في اإلنســـانية عنوانهـــا “اإلنســـان أهم”، فقـــد الحظ أحد 
العبـــي فريـــق توتنهـــام ومـــن خـــالل الجمهـــور أن أحـــد األشـــخاص مـــن 
الجمهـــور أصيـــب بأزمـــة قلبية ويحتاج إلى مســـاعدة طبيـــة عاجلة من 
قبل المســـعفين، وعلى الفور قرر الحكم الرائع الذي يســـتحق أن ترفع له 
القبعـــة أن يوقـــف اللعب، وطلب من الالعبين الخروج من الملعب، داعًيا 
الفريـــق الطبـــي المرافـــق للفريقين إلـــى التوجه إلى المدرجات إلســـعاف 

الشخص المصاب.
فـــي اعتقادي الشـــخصي إن هـــذا الموقف لم يحدث مســـبًقا في مالعب 
الكـــرة عالمًيـــا، وهـــو بال شـــك سيســـجل فـــي التاريـــخ، حيـــث يبرهن أن 
اإلنسان عندهم فوق كل اعتبار، شاهدنا الكثير من المواقف التي تحدث 
لالعبين، وهذا أمر مســـلم به باســـتدعاء المســـعفين، لكن أن يتم إسعاف 
شـــخص وســـط هذا العدد مـــن الجمهور، فلم يحدث أبـــًدا، هذه المواقف 
الملهمـــة جديـــرة بـــأن تتحـــدث عنها جميـــع وســـائل اإلعـــالم والمنصات 

اإلخبارية والصحف لتصل إلى الجميع.

هذه القصص التي تحكي عن اإلنســـانية المفقودة تفرض عليك احترام 
تلـــك الدول والشـــعوب التي تعرف معنى اإلنســـانية، فشـــتان بين الثرى 
والثريـــا، ففـــي مجتمعاتنا نفتقد هـــذه الصفات الحميـــدة والرائعة! وبين 
هـــذا وذاك تزامن فـــي نفس يوم المباراة  إجراء إحدى الصحف المحلية 
حواًرا صحافًيا مع شخصية اقتصادية معروفة حين صرح بأن هناك ١١ 
ألـــف مليونير في البحرين! وأن البحرين بعيدة عن معايير الفقر المدقع، 
وكذلـــك التأكيـــد علـــى أن دخـــل الفرد فـــي البحرين يعتبر ضمـــن األعلى 
فـــي العالـــم! هذه المقابلة أحدثت بلبلة في الشـــارع البحريني وتعليقات 
ســـاخرة، وال أعرف إلى اآلن ســـبب هذا التصريح فـــي هذا الوقت. وفي 
المقابـــل، ورغم حذف الخبر من موقـــع الصحيفة إال أن الكثير تمكن من 
قراءتـــه فـــي زمن وجيـــز، فكما كررنـــا ونعيد “اإلعالم ســـالح ذو حدين”. 
مثـــل هذه التصريحات النارية تثير الشـــارع البحريني، وأتمنى أن يبادر 

الخبير بتوضيح تصريحه مدعًما باإلحصائيات واألرقام.
 وفي اليوم ذاته نقرأ تقريًرا صادرًا من صندوق النقد الدولي يقول إن  «

البحرين ثالث أغنى دولة عربًيا في عام ٢٠٢١! ال تسألوني عن سبب نشر 
الخبرين وفي نفس التوقيت!.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

شتان بين الثرى والثريا



“صادرات البحرين” توقع اتفاقية مع “دبي لتنمية الصناعة”
وّقعت صادرات البحرين ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة 
والصادرات اتفاقية تنص على توفير مجموعة واسعة 
من الحلول للشركات القائمة في البحرين؛ بهدف تعزيز 
فــرص التصديــر وتحســين أعمالهــا وتوســيع نطــاق أنشــطتها وحضورهــا 

الجغرافي وصوًل إلى األسواق العالمية.

وتســـعى االتفاقية إلـــى توحيد جهود 
الطرفين؛ لتنمية صادرات المؤسسات 
المصدريـــن  قـــدرة  المحليـــة، وزيـــادة 
القائميـــن في البحرين على المنافســـة 
بقـــوة على الســـاحة الدولية وتســـريع 
وتيرة وصولهم إلى األسواق العالمية. 
وبموجب االتفاقية، ســـينظم الطرفان 
مشـــتركة  ونـــدوات  عمـــل  ورش 
وغيـــر ذلـــك مـــن البرامـــج التدريبيـــة، 
فضـــًا عـــن مشـــاركة قواعـــد البيانات 
المتاحـــة بشـــأن األنشـــطة ذات الصلة 
بمـــا يعـــود بالفائـــدة علـــى المصدريـــن 

القائميـــن فـــي البحرين ويســـاهم في 
ترويـــج منتجاتهـــم وخدماتهم. كذلك 
ســـتعمل صـــادرات البحريـــن عن كثب 
مـــع مؤسســـة دبـــي لتنميـــة الصناعـــة 
مـــن  المؤسســـات  لدعـــم  والصـــادرات 
مختلـــف القطاعات ومســـاعدتها على 
استكشـــاف اإلمكانـــات المتاحة داخل 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ســـوق 
تزويدهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  وخارجهـــا، 
الشـــركاء  إلـــى  للوصـــول  بحلـــول 

والمشترين الدوليين المحتملين.
وبهذه المناســـبة، قالـــت القائم بأعمال 

الرئيـــس التنفيذي لصـــادرات البحرين 
“توجـــه  عبدالخالـــق  شـــريف  صفـــاء 
صادرات البحريـــن جهودها نحو إبرام 
شـــراكات ووضع حلـــول مبتكرة تقدم 
للمصدريـــن في مملكة البحرين أقصى 
فائدة ممكنة وتسهم في بناء عاقات 

األســـواق.  كل  فـــي  مثمـــرة  تجاريـــة 
ومـــن هنا، فـــإن هـــذه االتفاقيـــة تعتبر 
فرصة واعدة تتيح لشـــريحة أكبر من 
المصدرين إمكان استكشـــاف أســـواق 
جديـــدة، إذ تتبلـــور رســـالة صـــادرات 
البحرين حول تيســـير عملية التصدير 

بـــكل مراحلهـــا عبـــر مجموعة واســـعة 
من القطاعـــات؛ لذا فإن هذه الشـــراكة 
التعاونّية الجديدة ســـتخلق مزيدا من 
القيمـــة للمصدريـــن وتيســـر وصولهـــم 
إلى األســـواق اإلقليمية والدولية على 
حـــٍد ســـواء. ونحن نحث المؤسســـات 
القائمة في المملكة على االستفادة من 
هذه االتفاقية في اســـتهداف شـــركاء 
وعمـــاء جـــدد لمنتجاتهـــم وخدماتهم 

في أكبر أسواق المنطقة وخارجها”. 

التنفيـــذي  المديـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الصناعـــة  لتنميـــة  دبـــي  لمؤسســـة 
والصادرات ساعد العوضي “ال شك أن 
هذا التعاون سيثمر عن آليات متطورة 
تساهم في تعزيز بيئة التصدير ودفع 
عجلـــة أنشـــطة الصادرات بيـــن مملكة 
البحريـــن وإمـــارة دبـــي، إذ تأتـــي هذه 
الشـــراكة لتســـاعد الشـــركات القائمـــة 
فـــي البحريـــن ودبي على استكشـــاف 
فـــرص تصديرّيـــة جديـــدة لمنتجاتهـــا 
ثـــم توســـيع آفـــاق  وخدماتهـــا، ومـــن 
نمـــو الصـــادرات ودعـــم الشـــركات في 
مســـاعيها لدخول أســـواق جديدة مما 

سيحفز النمو التجاري”.
وتواصـــل صـــادرات البحرين جهودها 
فـــي دعم نمو الصـــادرات غير النفطّية 
مـــن خـــال توســـعة نطـــاق خدمـــات 

تطوير األعمال.

صفاء عبدالخالقساعد العوضي

 أحمد الحمادي

تيسير وصول 
“الصغيرة 

والمتوسطة” إلى 
األسواق العالمية

.

وزير النفط: البحرين تنفذ مشروعات ومبادرات للحد من “االنبعاثات”
تطوير المنبع ضروري مع التوسع في مجاالت الطاقة المتجددة

شــارك وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة عبــر 
تقنيــة التصــال المرئــي عــن ُبعــد يــوم أمــس األول فــي نــدوة 
“الدبلوماســية البتروليــة: دول الخليج نحو صهــر النبعاثات”، 
بتنظيــم مــن معهــد دول الخليــج العربيــة في واشــنطن، وهي 
النــدوة التــي تمثــل حدًثا ســنوًيا مميًزا يقــام للمرة الســابعة، وتجمع أصحاب 
المصلحــة فــي قطــاع الطاقــة فــي دول الخليــج العربيــة، ومنافســي التوريد 
العالميين في أميركا الشمالية والمحللين وصناع السياسات؛ لمناقشة كيفية 
حــدوث تغييــرات فــي التكنولوجيــا واألولويــات الماليــة والفــرص المتاحــة 
لســتمرار النمــو فــي تغيير العالقــة بين السياســة والطاقة لكل مــن المنطقة 

والعالم.

وأكـــد وزير النفـــط في كلمتـــه بالندوة أن 
مملكة البحرين نفذت مجموعة كبيرة من 
المشـــروعات والمبـــادرات البيئية الرامية 
للحـــد مـــن انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس 
الحـــراري واآلثـــار الســـلبية لظاهـــرة تغير 
المنـــاخ، بالتعاون مع العديـــد من الجهات 
“الصنـــدوق  مثـــل  والعالميـــة  المحليـــة 
األخضر لتغير المناخ”، والذي اســـتضافت 
المملكة اجتماعه الواحد والعشرين العام 
2018، إذ كانت أول دولة نفطية تحتضن 

مثل هذا االجتماع.
وبيـــن الوزير أن مملكـــة البحرين حصلت 
موافقـــة  علـــى  االجتمـــاع  ذلـــك  خـــال 
واعتماد مجلس إدارة “الصندوق األخضر 
لتغيـــر المنـــاخ” علـــى تمويل المشـــروعات 

البيئيـــة في البحرين، الفتا الوزير إلى أنه 
من أهم هذه المشـــروعات، مشروع وزارة 
النفط مع الصندوق الخاص بتعزيز مرونة 
المنـــاخ لقطاع الميـــاه في المملكـــة، إذ تم 
إنجـــاز عدد مـــن المبادرات والمشـــروعات 

البيئية المتخصصة.
وأشـــار إلـــى التعـــاون المثمـــر بيـــن وزارة 
النفـــط وكل مـــن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة فـــي 
لتحســـين  المشـــتركة؛  االتفاقيـــة  توقيـــع 
كفاءة اســـتهاك الطاقة مـــن خال تنفيذ 
عـــدد مـــن البرامـــج الراميـــة إلـــى خفـــض 
اســـتخدام الطاقة على المباني الحكومية 
والخاصـــة، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يحقق 
فواتيـــر  لخفـــض  تطويريـــة  تعديـــات 

الكهربـــاء والمـــاء، وبالتالـــي يعـــود بذلـــك 
بالنفـــع على المملكة من خال توفير الغاز 
الطبيعـــي الـــذي يعتمـــد عليـــه فـــي إنتاج 
الطاقـــة الكهربائيـــة والماء، منوهـــا بقيام 
شـــركة “تطويـــر للبتـــرول” بتدشـــين أول 
وثانـــي محطة شمســـية لتوليـــد الكهرباء؛ 
بهـــدف خفـــض اســـتخدام الغـــاز الطبيعي 
لتوليـــد الكهربـــاء، وهـــو مـــا يســـاهم فـــي 

المحافظة على الموارد الطبيعية للباد.
وبيـــن وزير النفط أن “وباء كورونا عموًما 
أضعف شهية االستثمار في صناعة النفط 
للخزانـــات الصعبة، فضًا عن أن الصناعة 
تواجه مزيـــًدا من الضغوط من المنظمين 
والمســـاهمين في شـــركات النفط الدولية 

الغربيـــة؛ من أجل تحول الطاقة واالبتعاد 
عـــن االســـتثمار في الوقـــود األحفـــوري”، 
مؤكـــدا أن االرتفـــاع الحالـــي فـــي أســـعار 
النفـــط والغاز يثبـــت أن تطويـــر المنبع ما 
يزال ضرورًيا مع التوســـع في مشروعات 
الطاقـــة المتجددة لتلبية الطلـــب العالمي 

المتزايد على الطاقة.
وأشار الوزير إلى االكتشاف األخير في 
حقل البحرين العام 2018، الفتا إلى أن 
الدراســـات ما تـــزال مســـتمرة بالتعاون 
مـــع مختلـــف الشـــركات العالمية إليجاد 
لاســـتفادة  المناســـبة  التكنولوجيـــا 
مـــن اســـتخراج النفـــط والغـــاز بكميات 

تجارية.
يشـــار إلى أن معهـــد دول الخليج العربية 
في واشـــنطن تأســـس العـــام 2015. وهو 
مؤسســـة مســـتقلة غيـــر ربحيـــة، ويعمـــل 
علـــى تقديـــم أبحـــاث وتحليـــات معمقة 
حـــول األبعـــاد االجتماعيـــة واالقتصادية 
والسياســـية لدول الخليـــج العربية ودول 
الجوار الرئيســـة، وتأثير هذه األبعاد على 

السياستين المحلِّية والخارجية.  
السياســـة  قضايـــا  علـــى  المعهـــد  ويرّكـــز 
واألمـــن، وصـــواًل إلى االقتصـــاد والتجارة 
واألعمـــال، باإلضافـــة إلـــى الديناميكيات 

االجتماعية والمجتمع المدني والثقافة.
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أعلنـــت شـــركة نســـيج، عـــن 
التوعيـــة  فعاليـــة  رعايتهـــا 
بسرطان الثدي، التي أقيمت 
أكتوبـــر   16 الجمعـــة  يـــوم 
مشـــروع  موقـــع  فـــي   2021
“كنـــال فيـــو” الكائـــن بجزيرة 

دلمونيا.
الحـــدث  هـــذا  فـــي  وشـــارك 
التوعوي ممثلو شركة نسيج 
وعـــدد من الرعاة والفعاليات 
المحليـــة من أفـــراد المجتمع 
األهلية  المدني والجمعيـــات 
وعـــدد  األعمـــال  ومجتمـــع 
المواطنيـــن والمقيمين؛  مـــن 
بســـرطان  التوعيـــة  لزيـــادة 
علـــى  والتعـــّرف  الثـــدي 
مخاطره وســـبل الوقاية منه 
وضرورة الكشف المبكر عنه، 
مع جمـــع مبالغ عينيـــة لدعم 
الجهـــود المجتمعيـــة الهادفة 

للتوعية بسرطان الثدي. 
وصـــّرح المدير العام لشـــركة 
الحمـــادي  أحمـــد  نســـيج 
“يسعدنا المشاركة في رعاية 
ودعـــم هـــذه الفعاليـــة بالغـــة 
فـــي  تحمـــل  التـــي  األهميـــة 

صحيـــة  رســـائل  مضامينهـــا 
وإنسانية نبيلة للحفاظ على 
الصحة العامة. وتترجم هذه 
الرعاية مدى حرص الشـــركة 
على أن نكون جزًءا ال يتجزأ 
المســـؤولية  منظومـــة  مـــن 
المملكـــة،  فـــي  االجتماعيـــة 
وتبنـــي منظـــوًرا أوســـع فـــي 
دعـــم كل ما يخـــدم المجتمع 
المحلـــي والجمعيات األهلية 
الرعايـــة  ويعـــّزز  والخيريـــة 
أفـــراد  لجميـــع  الصحيـــة 
ألننـــا  المجتمعـــي؛  النســـيج 
ندرك تماًما أهمية االستثمار 
فـــي المســـؤولية االجتماعية 
ومـــا تملكـــه مـــن إيجابيـــات 
مختلـــف  علـــى  كبيـــر  وأثـــر 

شرائح المجتمع”.

 “نسيج” ترعى “التوعية 
بسرطان الثدي” في “كنال فيو”

”Apple Watch“ و ”iPhone“ مستوى أعلى من األمان لعمليات الدفع عبر

“األهلي المتحد” يطلق خدمة “Apple Pay” لعمالئه
 قـــام البنك األهلي المتحد، شـــركة الخدمـــات المالية 
الرائـــدة فـــي الشـــرق األوســـط التـــي تقـــّدم تشـــكيلة 
متكاملة من الخدمات المصرفية لألفراد والشـــركات، 
الثـــروات،  إدارة  الخاصـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الخزينـــة، والتأميـــن لقاعـــدة كبيـــرة ومتناميـــة مـــن 
العمـــاء فـــي البحريـــن والكويـــت واإلمـــارات ومصر 
والعـــراق وُعمـــان وليبيـــا والمملكـــة المتحـــدة، أمـــس 

بإطاق خدمة Apple Pay للعماء. 
يذكـــر أن خدمـــة Apple Pay طريقـــة جديـــدة للدفع 
توفر للعماء مســـتوى أعلى من األمان والخصوصية 
من خال عدم تســـليم البطاقة إلى أي شـــخص آخر، 
عـــدم الضغـــط على أيـــة أزرار على أجهـــزة الدفع في 
ـــا، وذلـــك من  المتاجـــر، وتجنـــب تبـــادل النقـــود يدويًّ
 iPhone خال االســـتفادة من المزايا القويـــة ألجهزة

لحماية جميع المعامات.
 iPhone ولـــن يكـــون على العمـــاء ســـوى رفع جهـــاز
أو Apple Watch بالقـــرب مـــن أجهـــزة الدفع إلجراء 
عمليات الدفع دون لمس أية أزرار. كل عملية شـــراء 
عبـــر خدمـــة Apple Pay ســـتتمتع بأعلى مســـتويات 
أو كلمـــة   ،Face ID ،Touch ID األمـــان عبـــر مزايـــا
الســـر الخاصة بالجهـــاز، إضافة إلى رمـــز أمان متغير 
 Apple يســـتخدم مـــرة واحـــدة. عمليـــة الدفـــع عبـــر
والصيدليـــات  البقالـــة  محـــات  فـــي  مقبولـــة   Pay
وســـيارات األجـــرة والمطاعـــم والمقاهـــي والمتاجـــر 
وغيرهـــا الكثيـــر. ويمكـــن للعمـــاء كذلـــك اســـتخدام 
 Macو  iPadو  iPhone أجهـــزة  علـــى   Apple Pay
إلجراء عمليات الشـــراء بشـــكل أســـرع وأســـهل على 
التطبيقات أو مواقع الويب عبر متصفح سفاري دون 
الحاجة إلنشـــاء حســـابات أو كتابة عنوان الشحن أو 
 Apple Pay الفاتـــورة في كل مرة. وســـتعمل خدمـــة
على تســـهيل عمليـــة الدفع مقابل خدمـــات التوصيل 
مـــن المطاعـــم والمحـــات، التســـوق عبـــر اإلنترنـــت، 
المواصات، مواقف الســـيارات، وغيرهـــا الكثير. كما 
يمكن اســـتخدام Apple Pay للدفـــع على التطبيقات 

.Apple Watch عبر أجهزة
 وتأتـــي مزايـــا األمـــان والخصوصيـــة فـــي أولويـــات 
خدمة Apple Pay. عندما يستخدم العماء بطاقات 
االئتمـــان أو الصـــراف عبـــر خدمـــة Apple Pay، فإن 
األرقـــام الحقيقيـــة لهـــذه البطاقات لن يتـــم تخزينها 
ال علـــى الجهـــاز وال علـــى خـــوادم Apple. وبـــداًل عن 
ذلـــك، فإنه ســـيتم تعييـــن رقم مميز لحســـاب الجهاز 
 Secure وتشـــفيره وتخزينه بشكل آمن في شريحة
Element، وهـــي الشـــريحة المعتمـــدة وفـــق معاييـــر 
الدفـــع اإللكتروني والمصممة لتخزيـــن بيانات الدفع 

بأمان على األجهزة.
غايـــة  فـــي   Apple Pay خدمـــة  إعـــداد  وســـيكون 
iPhone، مـــا عليـــك ســـوى  الســـهولة. علـــى أجهـــزة 
فتـــح تطبيـــق Wallet، والضغط على عامـــة )+(، ثم 
اتبـــاع الخطـــوات المبينـــة إلضافة بطاقـــات الصراف 

أو االئتمـــان مـــن البنـــك األهلي المتحـــد. بعد إضافة 
 Apple Watchو  iPhone أجهـــزة  علـــى  البطاقـــة 
البـــدء  العميـــل  بإمـــكان  ســـيكون   ،Macو  iPadو
باســـتخدام Apple Pay على الجهاز مباشـــرة. يذكر 
أن العمـــاء سيســـتمرون فـــي الحصول علـــى جميع 
المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك األهلي 

المتحد.
وبمناســـبة هذا اإلعان، قال نائـــب الرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة - الخدمات المصرفيـــة لألفراد في البنك 
األهلـــي المتحد ســـوڤرات ســـايغال “نحن فـــي البنك 
األهلـــي المتحـــد ملتزمـــون بتقديـــم أحـــدث الحلول 
الرقميـــة لعمائنـــا. يتجلـــى هذا االلتزام فـــي إطاقنا 
اليـــوم لخدمـــة Apple Pay، التـــي تضيـــف مســـتوى 
أعلـــى مـــن األمـــان والســـرعة والســـهولة فـــي إجراء 
معاماتهم اليومية. في ظل التحول المتســـارع نحو 
تبنـــي المعامـــات غيـــر النقديـــة، فإنه مـــن المؤكد أن 
إطاق هذه الخدمة ســـيعزز هذا التوجه. نحن نعمل 
بشكل متواصل على توفير الحلول المائمة لمواكبة 

مختلف المتغيرات في أسلوب حياة عمائنا”.

الشيخ محمد بن خليفة
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شـــارك عضـــو مجلـــس إدارة 
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة 
عبدالوهـــاب  البحرينيـــة 
الحواج، في االجتماع الســـنوي العادي 
للهيئـــة العامـــة التحـــاد رجـــال األعمال 
العـــرب الذي انعقد عبر تقنية التواصل 
وأعضـــاء  رؤســـاء  بمشـــاركة  المرئـــي 
جمعيـــات  يمثلـــون  الذيـــن  االتحـــاد 
وروابـــط رجـــال األعمـــال فـــي العالـــم 

العربي.
وأكـــد الحـــواج حـــرص جمعيـــة رجـــال 

الحضـــور  علـــى  البحرينيـــة  األعمـــال 
الفاعـــل والمؤثر في مختلف الفعاليات 
االقتصاديـــة الهادفـــة لتعزيـــز التعاون 
مـــع الـــدول العربية الشـــقيقة في إطار 
الســـعي للتكامـــل المنشـــود، إذ تحرص 
الجمعيـــة علـــى بـــذل الجهـــود الحثيثة 
فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف االتحـــاد 
العربـــي  األعمـــال  مجتمـــع  وخدمـــة 
وتحقيق التكامل االقتصادي وتشجيع 

االستثمارات العربية المشتركة.
وأوضـــح الحـــواج أن رئيـــس االتحـــاد 

حمدي الطباع اســـتعرض موجًزا بشأن 
نشاطات االتحاد خالل العام الماضي، 
مؤكـــًدا مشـــاركة االتحـــاد الفاعلـــة في 
مختلف اللقاءات المنظمة من مختلف 
المشـــترك  العربـــي  العمـــل  مؤسســـات 
المقترحـــات  ألهـــم  االتحـــاد  وإعـــداد 
والتوصيـــات والدراســـات االقتصادية 
تهـــم  التـــي  القضايـــا  مختلـــف  بشـــأن 
ورفعهـــا  العربـــي  األعمـــال  مجتمـــع 

لمختلف الجهات المختصة.
وبيـــن أن االتحـــاد قد قـــام بإعداد عدد 

من الدراســـات االقتصادية خالل العام 
المنصـــرم كان مـــن أهمهـــا دراســـة عـــن 
الوضـــع االقتصادي في الـــدول العربية 
مـــا بعد جائحة كورونـــا وتم رفعها إلى 
األمانة العامة لجامعـــة الدول العربية، 
وتقرير عن التمويل ودور المؤسســـات 
تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  والمنظمـــات 
أزمة كورونا على القطاعات العامة في 
المنطقة العربية، إلى جانب دراسة عن 

التعاون االقتصادي العربي اآلسيوي.
وأشـــار الحـــواج إلـــى أن االتحـــاد قـــد 

قـــام بتحديـــث خطـــة عملـــه؛ لمواكبـــة 
العالميـــة  االقتصاديـــة  التطـــورات 
كورونـــا  جائحـــة  اســـتمرار  ظـــل  فـــي 
األوضـــاع  علـــى  ذلـــك  وانعكاســـات 
االقتصادية والمعيشـــية فـــي مختلف 
تعزيـــز  خـــالل  مـــن  العربيـــة  الـــدول 
دور االتحـــاد كمنبـــر اقتصـــادي عربـــي 
االتحـــاد  مكانـــة  علـــى  والمحافظـــة 
العربـــي  العمـــل  مؤسســـات  كإحـــدى 
المشـــترك ودورهـــا االستشـــاري المهم 

لمجتمع األعمال العربي.

الحواج يمثل البحرين في اجتماع اتحاد رجال األعمال العرب

أكــد رئيــس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس اعتزازه 
التاريخيــة  األخويــة  والروابــط  الثنائيــة  بالعالقــات  وتقديــره 
واالقتصاديــة المتميــزة التــي تجمــع مملكــة البحريــن وســلطنة عمــان الشــقيقة. جــاء خــالل 
اجتمــاع مــع الوفــد االقتصــادي العماني برئاســة رئيس غرفــة تجارة وصناعة ُعمــان، رضا بن 

جمعة آل صالح، وحضور أعضاء من مجلس اإلدارة ورجال أعمال والجهاز التنفيذي.

وأضاف نـــاس أن “لقاءنا  يأتي لتعميق العالقات 
التجاريـــة بيـــن البلدين الشـــقيقين، لنســـتكمل ما 
شـــركة  لتأســـيس  تجاريتيـــن  كغرفتيـــن  بدأنـــاه 
القطـــاع  علـــى  بالنفـــع  تعـــود  بحرينيـــة  عمانيـــة 
الخـــاص واقتصـــاد البلديـــن، مع األخـــذ باالعتبار 
أن حركـــة التبـــادل التجاري بـــدأت بالنهوض إلى 

مستويات ما قبل الجائحة”. 
وأشـــار رئيس الغرفة إلـــى أهمية تنمية العالقات 
االقتصاديـــة البحرينيـــة العمانيـــة، عبـــر خطوات 
تســـتهدف تطوير عالقـــات التعاون بين أصحاب 
األعمـــال والمؤسســـات والشـــركات فـــي البلديـــن 
الشـــقيقين علـــى مســـتوى المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة وريـــادة األعمـــال، مشـــيًدا بالـــدور 
الـــذي تلعبـــه األطـــراف الحكوميـــة فـــي مجـــال 
تهيئـــة المنـــاخ المالئـــم للتواصـــل وفتـــح آفـــاق 

جديدة لقطاعات التجارة واألعمال واالســـتثمار 
فـــي البلدين الشـــقيقين، والتشـــجيع علـــى إقامة 
شركات ومشاريع مشتركة بين قطاعات األعمال 

في البلدين.
عقـــد  مواصلـــة  أهميـــة  علـــى  رئيـــس  وشـــدد 
االجتماعـــات الثنائية بين “المنامة ومســـقط” لما 
لهـــا مـــن أثـــر كبير فـــي تعزيـــز العمـــل االقتصادي 
واالستثماري المشترك بين الجانبين في مختلف 
المجـــاالت خصوًصا يمـــا يتعلق باألمـــن الغذائي، 
داعًيا لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين 
القطاعـــات التجاريـــة والصناعية واالســـتثمارية 
فـــي كال البلديـــن بمـــا ينعكـــس باإليجـــاب علـــى 
مصالح البلدين والشـــعبيين الشـــقيقين، مشـــيرا 
إلـــى أن مثل هذه الزيارات على الصعيد التجاري 
والصناعـــي بين البلدين الشـــقيقين، تســـاهم في 

تعزيـــز التعـــاون بين الغـــرف التجارية وتســـهيل 
تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين 
وإنشاء مشـــروعات مشـــتركة بما يخدم اقتصاد 

البلدين الشقيقين.
بـــدوره، أكد رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة ُعمان 
رضـــا بـــن جمعـــة آل صالـــح علـــى عمـــق ومتانـــة 
العالقـــات االقتصادية والتجارية واالســـتثمارية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  واالجتماعيـــة 
وسلطنة عمان الشقيقة، مشدًدا على أهمية عقد 

االجتماعـــات الثنائيـــة؛ لمـــا لهـــا من أثـــر كبير في 
تعزيز العمل االقتصادي واالســـتثماري المشـــترك 
بين الجانبين في مختلف المجاالت ال ســـيما في 
التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجية 

من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وبين أنه على القطاع الخاص في ســـلطنة عمان 
ومملكة البحرين السعي الجاد لرفع حجم التبادل 
التجاري وخلق شـــراكة إستراتيجية بين البلدين 
الشـــقيقين من خالل عقد شـــراكات إستراتيجية 

تعـــزز مـــن حجـــم التبـــادل التجـــاري، وذلـــك عبر 
اســـتثمار الفـــرص المميـــزة فـــي الســـوق العمانية 
والمتعلقـــة بمجـــاالت األمـــن الغذائـــي بالتعـــاون 
مـــع غرفـــة تجـــارة البحريـــن، مؤكـــًدا أن البيئـــة 
والقوانين االســـتثمارية في ســـلطنة عمان تمنح 
المســـتثمر األجنبي الملكية الكاملة للشركات إلى 

جانب موقعها اإلستراتيجي كمركز تجاري.
التصـــورات  مـــن  عـــدًدا  الجانبـــان  واســـتعرض 
والمقترحـــات التـــي مـــن شـــأنها المســـاهمة برفع 
معـــدالت التجـــارة البينيـــة، منها تبـــادل الزيارات 
والفعاليـــات  المعـــارض  وإقامـــة  التجاريـــة 
والترويـــج  للتعريـــف،  المشـــتركة  االقتصاديـــة 
لفـــرص االســـتثمار المتاحـــة فـــي البلديـــن، إلـــى 
جانـــب إقامة معـــارض في للتعريـــف بالمنتجات 
توســـيع  وكذلـــك  االســـتثمارية،  والمشـــروعات 
رقعة االســـتثمارات في البلديـــن وما يتمتعان به 
من مزايا اســـتثمارية محفزة وتسهيالت عديدة 
للمستثمرين، والعمل على االرتقاء باالستثمارات 
فيمـــا  المشـــترك، خصوًصـــا  التجـــاري  والتبـــادل 
يتعلق بمجاالت الصناعات الغذائية واالســـتزراع 

السمكي والتعدين.

تأسيس شراكات بحرينية عمانية للنهوض بحجم التبادل التجاري
الترويج لفرص االستثمار المتاحة بالبلدين وإقامة معارض مشتركة

جانب من اللقاء بين الجانبين البحريني والُعماني

عبدالوهاب الحواج

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس 
أن العالقــات الخليجيــة البرازيليــة قوية ومتجددة، 
وهــو مــا يســاهم في فتح آفاق واســعة لتحقيق فارق في مســار التعــاون االقتصادي 
والتجــاري بين دول مجلس التعــاون وجمهورية البرازيل االتحادية؛ لتعزيز العالقات 
فــي المجــاالت االقتصادية والصناعية والزراعية واألمن الغذائي، مشــيًرا إلى أهمية 

عقد منتدى اقتصادي يجمع الخليج بالبرازيل في نوفمبرالمقبل.

جـــاء ذلـــك خـــالل اجتماع تنســـيقي عقد 
بيـــن اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعاون 
العربيـــة  التجـــارة  وغرفـــة  الخليجـــي 
البرازيليـــة، أمـــس بحضور رئيـــس غرفة 
أوســـمار  البرازيليـــة  العربيـــة  التجـــارة 
شـــحفي، والوفد المرافـــق، واألمين العام 
التحاد الغرفة الخليجية سعود المشاري، 
والنائـــب األول لرئيـــس غرفـــة البحريـــن 
خالـــد نجيبـــي وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

والجهاز التنفيذي.

وأشـــار رئيـــس اتحـــاد الغـــرف الخليجية 
إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى زيـــادة حجـــم 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن  التجـــارة 
الخليجـــي والبرازيـــل، داعًيـــا إلى توحيد 
الجهود لتعزيز التجارة واالستثمار وربط 

أصحاب األعمال من الجانبين.
وأعرب عن حرص مجتمع األعمال بدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي علـــى توقيع 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن الجانبيـــن 
التجـــارة  تســـهيل  فـــي  والتـــي ستســـهم 

وتعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي. كمـــا دعـــا 
نـــاس إلى تبـــادل وفـــود األعمـــال تنظيم 
بالقطاعـــات؛  خاصـــة  تجاريـــة  فعاليـــات 
لتســـليط الضـــوء علـــى فرص االســـتثمار 

والشراكة.
وأكد أهمية العمل على تكثيف مســـارات 
هـــذه  تحقيـــق  إلـــى  للوصـــول  التنســـيق 
األهداف المشتركة من خالل التوقيع على 
مزيـــد مـــن االتفاقات في مجال تشـــجيع 
االستثمار المشترك، وتخفيض التعرفات 
الضريبـــي،  االزدواج  ومنـــع  الجمركيـــة، 
وزيـــادة وجود الشـــركات والمســـتثمرين 
في األسواق، إضافة إلى تسهيل خطوط 
النقل والمواصالت والشحن، واالعتراف 
المتبـــادل بالشـــهادات، ووضـــع الحوافـــز 

أمام االستثمارات.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس غرفـــة التجـــارة 

شـــحفي  أوســـمار  البرازيليـــة  العربيـــة 
المســـتوى  رفيعـــة  بالعالقـــات  اعتـــزازه 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  البرازيـــل  بيـــن 
الخليجـــي، والتـــي تتمثـــل فـــي العالقات 
والسياســـية  والدبلوماســـية  المتناميـــة 

توحيـــد  أهميـــة  وأكـــد  واالقتصاديـــة، 
الجهود لتعزيز التجارة والشراكات.

العربيـــة  الغرفـــة  خطـــط  عـــن  وكشـــف 
البرازيليـــة لتعزيـــز التواصـــل مـــع الـــدول 
العربيـــة، والتـــي تشـــمل افتتـــاح مكتـــب 

تمثيلي في الرياض والقاهرة، إضافة إلى 
مكتبهـــا الحالي في دبـــي بدولة اإلمارات 
يمثلـــه  لمـــا  مشـــيرا  المتحـــدة،  العربيـــة 

الخليج من أهمية اقتصادية للبرازيل.
يذكر أن حجم التبادل التجاري الخليجي 
والعربـــي مـــع البرازيل حتـــى الربع األول 
مـــن العام الجاري بلغ 4.2 مليارات دوالر، 
إذ ســـجلت صادرات البرازيـــل إلى الدول 
العربية ســـجلت ارتفاًعا ملحوًظا بنســـبة 
22.5 % مـــن حيث الحجـــم لتبلغ قيمتها 
األول  الربـــع  خـــالل  دوالر  مليـــار   2.91

.2021
وحققـــت الصادرات البرازيلية إلى الدول 
العربيـــة زيـــادة بنســـبة 18.2 % مقارنـــة 
التجـــارة  انتعـــاش  وســـط   2020 بالعـــام 

العالمية أخيرا.

التبادل التجاري الخليجي والعربي مع البرازيل
ناس: إطالق منتدى اقتصادي خليجي برازيلي في نوفمبر

االجتماع التنسيقي مع الغرفة البرازيلية

4.2
مليارات دوالر

المعلومـــات  ناقشـــت لجنـــة حوكمـــة تقنيـــة 
واالتصاالت برئاســـة الرئيس التنفيذي لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد 
القائـــد، خالل اجتماعها التاســـع واألربعيـــن المنعقد عبر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي عدًدا من المشـــروعات وطلبات 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  اإلســـتراتيجية  الشـــراء 
الحكوميـــة، التـــي بلغـــت تكلفتهـــا التقديريـــة نحـــو 3.6 

مليون دينار بحريني.
وخالل االجتماع، ناقشـــت اللجنة عدًدا من المشروعات 
اإلستراتيجية وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات 
الحكومية، أبرزها مشروع تجهيز وتهيئة المبنى الرئيس 
الجديـــد لـــوزارة الموصـــالت واالتصاالت بأجهـــزة تقنية 
المعلومـــات والبنية التحتيـــة، عبر توفير أحدث األنظمة 
واألجهـــزة المتطـــورة والصديقـــة للبيئـــة وفـــق المعايير 

العالمية.
كما ناقشت اللجنة مشروع تطوير البنية التحتية لتقنية 
المعلومات بالنيابة العامة، الذي يهدف إلى تطوير جميع 
أجهـــزة تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت فـــي مباني 

النيابة العامة وفًقا ألحدث التقنيات والمعايير الفنية.

فضـــال عـــن مناقشـــة مشـــروع أنظمـــة المراقبـــة األمنية 
بجامعـــة البحريـــن، الـــذي يهـــدف إلـــى تحســـين نظـــام 
المراقبة في الجامعة، ويغطي المشروع توريد وتركيب 
كاميرات عالية الدقة بميزات ذكية ونظام مركزي يسهل 

عمليات المراقبة ويخفف األعباء اإلدارية والتشغيلية.
وتضمن االجتماع مناقشـــة مجموعة من طلبات الشراء 
المتعلقة بتحسين خدمات تقنية المعلومات في عدد من 
الجهـــات الحكومية، واطلعـــت اللجنة على ما تم تنفيذه 
من القرارات المعتمدة خالل اجتماعاتها السابقة، وتمت 

متابعة سير العمل فيها.

أبرزها مشروع تجهيز المبنى الرئيس الجديد “الموصالت واالتصاالت”

لجنة الحوكمة تبحث طلبات شراء حكومية بـ 3.6 مليون دينار

جانب من اللقاء

تـــم تكريم بتلكـــو نظير تألقها في مجال الحوســـبة 
الحسابية واستنادها إلى أفضل التقنيات المعتمدة 
في هذا المجال، ضمن جوائز مشروعات المستقبل 
2021 التي تقدمها منصة TahawulTech.com، ويأتي ذلك إثر 
فوزهـــا بجائـــزة “أفضل مبادرة لريادة الحوســـبة الســـحابية لهذا 
العـــام”؛ تقديـــًرا للحلـــول الرائدة التـــي طورتها في ســـبيل توفير 
المـــوارد التقنيـــة الالزمة لتطوير خدمات الحوســـبة الســـحابية. 
وتعـــد “TahawulTech.com” منصـــة رائـــدة مختصـــة بمحتوى 
تكنولوجيـــا المعلومـــات على مســـتوى الشـــرق األوســـط، وتهتم 
بالعديـــد مـــن الموضوعـــات المتعلقـــة بتطويـــر األنظمـــة التقنية 
المعتمدة في المؤسســـات، وتطبيق ممارسات األمن السيبراني، 
وكل مـــا مـــن شـــأنه تيســـير عمـــل قنـــوات وشـــبكات تكنولوجيا 

المعلومات في المنطقة.
يذكـــر أن جائزة “أفضل مبادرة لريادة الحوســـبة الســـحابية” لها 
دور محوري في االحتفاء برواد المجال من الشرق األوسط، من 
األفراد والشركات على حد سواء، حيث تعمد إلى تكريم جهود 
قـــادة المجـــال وتقدير حلولهـــم المبتكرة التي أســـهمت في دعم 

التحول الرقمي وتيسير األعمال المؤسسية لعمالئهم.
وتزامنت مراســـم تقديم جوائز مشاريع المستقبل 2021 التابعة 

لمنصـــة )TahawulTech.com(، مع معـــرض “جيتيكس العالمي 
2021” الذي يقام حالًيا في مركز دبي التجاري العالمي.

وقـــال القائـــم بأعمـــال مديـــر عـــام القطـــاع التجـــاري فـــي بتلكو 
TahawulTech. عبـــدهللا دانيش “نحن فخورون بتقديـــر منصة
com لجهودنـــا المتواصلـــة وخدماتنـــا المتطـــورة التـــي تعتمـــد 
على تقنيات حوســـبة ســـحابة متقدمة تلبي احتياجات عمالئنا 
وتطلعاتهـــم نحو الحصول على أفضل الحلـــول المبتكرة العالية 

الجودة”.

من منصة “TahawulTech.com” ضمن “مشاريع المستقبل 2021”

“بتلكو” تحصد جائزة “أفضل مبادرة لريادة الحوسبة السحابية”

تسليم الجائزة
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حياكم

 يتـــوق اإلنســـان إلـــى الطعـــام الراقـــي 
والحديـــث الشـــجي والجو الحماســـي 
من المتع البسيطة في هذه األيام أكثر 
من أي وقت مضى. ولطالما كان فندق 
فورســـيزونز خليج البحرين يلبي هذا 
التوق والهيـــام. ولذلك، عاد مطعم ري 
آســـيا الســـتقبال ضيوفه بحلٍة جديدة 
فـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن ســـبتمبر 
الجديـــد  المفهـــوم  ليكتمـــل  الماضـــي 
للطعام في الطابق الخمسين مع الونج 

سوشي ياباني الطابع.
المطعـــم تحركه روح اإلبداع الفريدة التي يتمتع بها الشـــيف 
الشـــهير وولفغانغ باك، وتقوم ســـمعته على أســـلوبه الحداثي 
في تقديم المأكوالت اآلسيوية التقليدية، حيث يتابع الونج 
السوشـــي الجديـــد هـــذا اإلرث المنبثـــق مباشـــرة عـــن مطعم 
ري آســـيا األصيـــل بتقديم تجربة طعام آســـيوية محســـنة ال 
تضاهيهـــا إال اإلطاللـــة واألجـــواء الرائعـــة للمطعـــم. يعتمـــد 
الالونـــج فـــي تصميمـــه العام على األلـــوان الحياديـــة الدافئة 
والترابيـــة التـــي تعكـــس جماليـــات الـــروح اليابانيـــة، وتتيح 
للنجـــوم الحقيقيين أن يســـطعوا أال وهم الطهاة الموجودون 
وراء منضدة السوشي الخشبية غير المشذبة التي يصنعون 
عليهـــا سوشـــي “أوشيزوشـــي” المضغـــوط داخـــل الصناديـــق 

الخشب حسب الطلب.
ويبـــرز األثـــاث البســـيط والديكـــورات المالئمـــة الجماليـــات 
الهادئـــة للتصاميـــم اليابانية، بينما يتزيـــن باألجواء المضيئة 
الرحبـــة باألعمـــدة الداكنـــة مـــن خشـــب أبنـــوس الماكاســـار 
اآلســـيوي والجدران المغطاة بألواح خشب البلوط العمودية 
على النمط الياباني. ويكمل تلك الطلة المثيرة الكنب المريح 

والمشروبات الفريدة والموسيقى الرائجة.
وبهذه المناسبة، علق الشيف التنفيذي لدى مطاعم وولفغانغ 

بـــاك بالفندق، براين بيكـــر قائاًل “طهاتنا 
ممتنـــون ألن يكونوا جزًءا أساســـًيا من 
الرؤية الجديدة لمطعم ري آسيا، حيث 
يمكنهـــم اســـتعراض مهاراتهـــم بشـــكٍل 
مباشر، واإلســـهام في إثراء الشخصية 
الطريقـــة  وعلـــى  للمطعـــم.  الجديـــدة 
بـــاك،  وولفغانـــغ  للشـــيف  المعهـــودة 
ســـنعمل على االرتقاء بتجربة سوشـــي 
)أوشيزوشي( الذي يتم طيه باستخدام 
الخشب إلى مستويات أعلى من التفنن 

واالبتكار”. 
قائمـــة طعـــام ري آســـيا المحدثـــة أضيفـــت لهـــا مجموعة من 
األطبـــاق الشـــهية التـــي تســـتحق التجربـــة، ومنهـــا: ســـبانخ 
سيشـــوان مـــع السمســـم المحمـــص وزيـــت الفلفـــل، وســـلطة 
الباذنجـــان مـــع صلصـــة التارتار مـــع المخلل اليابانـــي والخل 
بالليمـــون. كمـــا تتضمـــن قائمـــة النكهـــات الجديدة السوشـــي 
النباتي الشـــهير من لوس أنجلوس، بينما ســـيتمكن الضيوف 
القدامـــى العـــودة إلى األطباق القديمـــة المحببة لديهم خارج 
الونـــج السوشـــي. ولتكتمل التجربة، ســـيتم فـــي نفس اليوم 
افتتـــاح الونـــج بلـــو مـــون المجـــاور الـــذي يرتـــاده الضيـــوف 
الراغبيـــن في تناول وجبة العشـــاء أو اآلخرين الراغبين في 

تجربة ما بعد العشاء.
مـــن جهته، علق نائب الرئيس اإلقليمي والمدير العام للفندق 
رامي السايس قائاًل “التركيز اآلن أكثر من أي وقت مضى هو 
على اســـتعادة األشياء الممتعة في الحياة. ومطعم ري آسيا 
المحدث هو بمثابـــة احتفاٍء باإلبداع والتواصل، وهما أمران 
نعتز بهما هنا في فندق فورســـيزونز خليج البحرين. فلطالما 
انتظرنا رؤية ضيوفنا وهم يضحكون ويتحدثون مع طهاتنا، 
ويتلذذون بالطعام الشـــهي، ويســـتمتعون بما تقدمه األماكن 

الثالثة مًعا”.

“فورسيزونز خليج البحرين” 
يكشف عن تحديثات مطعم “ري آسيا”

انفوجرافيك

بحسب موقع 
تريب أدفايزر  هـــــــبــة مــحــــســـن

إعداد:
محمد الستراوي

أفضل 8 تجارب 
سياحية � الشرق األوسط

جولة «جيتسكي» 
في دبي

1
سباحة واستجمام 

في دبي

2

جولة نصف يوم في 
أهرامات الجيزة 

وأبو الهول

3
جولة مناطيد 

الهواء في مدينة 
األقصر

4

جولة سياحية 
في آثار الجيزة 

واألهرامات

5
رحلة صحراوية 

في أبوظبي

6

جولة ثقافية 
في المحرق

7
جولة البتراء ووادي 

رم والبحر الميت 
في األردن

8

فـــي  وترفيـــه  ســـياحة  خبـــراء  أجمـــع 
البحريـــن على ضرورة اســـتثمار االنفتاح 
فـــي قطـــاع الترفيـــه بالســـعودية لتطوير 
القطاعـــات الســـياحية المختلفـــة وابتكار 
أفـــكار جديـــدة وطـــرق ترفيهيـــة بشـــكل 
حديث، مع تأكيد ضرورة تنشـــيط قطاع 
الســـياحة العائلية بمملكة البحرين. وفي 
هـــذا الصدد، قـــال رئيس جمعيـــة مكاتب 
الســـفر والســـياحة البحرينية جهاد أمين 
“العمل قائم في هيئة البحرين للســـياحة 
فعاليـــات  عـــدة  لتقديـــم  والمعـــارض 
بإســـتراتيجية تشـــمل جميـــع القطاعـــات 
الخاصة بالسياحة مع األخذ في االعتبار 

تطوير الكادر البحريني”.
وأوضـــح أمين قائـــاًل “إن مملكة البحرين 
تحتضن عددا من المشروعات السياحية 
الكبيرة على سبيل المثال مركز المعارض 
الدولي الجديد، والمشـــروعات الساحلية 
بيـــن  الغـــوص  مشـــروع  تشـــمل  والتـــي 
جســـري المحرق، الذي يســـهم في فرص 
عمـــل للكـــوادر البحرينيـــة، كذلك ســـاحل 
قاللي )قيد التنفيذ( والممتد حتى جزيرة 
أمـــواج، كمـــا يشـــمل التطويـــر عـــدًدا مـــن 
المنتجعات وسيبدأ العمل بها خالل العام 
المقبل وتشمل 4 سواحل خاصة وساحل 
عـــام فـــي خليـــج البحريـــن وسيســـتغرق 
العمـــل فيهـــا مـــن عـــام إلـــى عـــام ونصف 

العام”.
وأضـــاف أمين “تمتلك البحرين مجموعة 

كبيـــرة من الفنـــادق الخمس نجوم ولدينا 
كوادر بحرينية متخصصة في الســـياحة 
الفندقيـــة، باإلضافة إلى دخول شـــركات 
إعماريـــة كبيرة مثل )إعمـــار( و)ذا أدرس( 
وبنـــاء المجمعات التجاريـــة مثل جاليريا 

في مراسي”.
وتابـــع أميـــن “أنـــا متفائـــل جـــًدا بمـــا يتم 
في قطاع الســـياحة لوجـــود عمل دؤوب 
لتطويـــر هذا القطاع ســـواء من الحكومة 

أو القطاع الخاص”.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي ومالـــك 
الحلواجـــي  عبدالحميـــد  فنـــادق  شـــركة 
“أناشـــد هيئة الســـياحة والمعارض بطرح 
الســـياحة  إلحيـــاء  وفعاليـــات  أنشـــطة 
بالمملكة، فقد كنا سباقين في خلق فرص 
ســـياحية واعـــدة حيـــن تم افتتاح جســـر 
الملـــك فهـــد العـــام 1986 لربـــط البحرين 
بـــدول الخليـــج واســـتقطاب الســـياح من 
مختلـــف البلـــدان، واليـــوم نحـــن بحاجـــة 

إذ  وتطويـــره،  مســـتوانا  علـــى  للحفـــاظ 
أصبحت السوق السعودية منافسا قويا”.

وأشـــار الحلواجـــي إلـــى “ضـــرورة إدراك 
أفـــكار  وخلـــق  الحالـــي  الوضـــع  أهميـــة 
ســـوقا  لنكـــون  تقليديـــة  وغيـــر  مبتكـــرة 
مختلفة ســـياحًيا ونعمل بشـــكل متكامل 
مع المملكة العربية الســـعودية لنســـتطيع 
القطـــاع  مـــن  مواردنـــا  علـــى  الحفـــاظ 

السياحي”.
من جانب آخر، أشـــار المدير العام لفندق 
جولـــدن توليـــب عبدالرحيم الســـيد، إلى 
ضـــرورة إحياء فكـــرة الســـياحة العائلية 
التي أنشـــاها وزير اإلعالم في تســـعينات 
القـــرن الماضي طارق المؤيد، موضًحا أن 
مملكـــة البحرين تمتلـــك المقومات، ولكن 
ينقصهـــا زيـــادة االهتمـــام مـــن أصحـــاب 
لهـــا  العائليـــة  “الســـياحة  قائـــاًل  الشـــأن، 
متطلبـــات وتقع مســـؤولية توفيرها على 
مديـــري الفنـــادق والمنشـــآت الســـياحية، 

كان هناك اجتماع يعقد مرتين في الشهر 
لمديري الفنادق ويستقطع مبلغ 50 دينارا 

شهرًيا للمساهمة في إنعاش السياحة”.
مـــن  القديـــم  “الجيـــل  الســـيد  وأضـــاف 
مديـــري الفنـــادق لـــم يخلف بعـــده كوادر 
سياحية شـــبابية تملك قدرة اإلبداع في 
الجـــذب الســـياحي للبحريـــن، نحتاج إلى 
دورات تدريبيـــة مكثفة، وتنظيم جوالت 
سياحية لدول مختلفة لمديري المنشآت 
الســـياحية والترفيهيـــة شـــهرًيا لتســـويق 

البحرين في الخارج”.
ولفت إلى أن طبيعـــة البحريني مضياف 
بطبعه ويملك حب اآلخر بالفطرة، مؤكًدا 
أن هذه الصفة ثروة ال بد من استثمارها.

وعـــن االنفتـــاح علـــى قطـــاع الترفيه في 
يجعـــل  “ذلـــك  الســـيد  قـــال  الســـعودية، 
لدينـــا إصـــراًرا على التطويـــر لطرح أفكار 
مبتكرة ومختلفة لتنمية قطاع الســـياحة 

بالبحرين”.

األركان التكاملية للقطاع السياحي
بـــادئ ذي بدء، ال بـــد لنا من أن ننوه بجهود وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتسريع تعافي قطاع السياحة في البحرين، 
بعـــد أن كان األشـــد تضررا مـــن جائحة كورونا، فجميعنا نـــرى الجهود الحكومية 
لدعم قطاع الســـياحة بما في ذلك إعفاء المنشـــآت السياحية من بعض الرسوم، 
وإطـــالق حمـــالت ترويجيـــة خارج البحريـــن، وتشـــييد العديد من المشـــروعات 

السياحية مثل ساحل قاللي ومركز المعارض الجديد في الصخير وغيرها.
ولكـــن مـــا يزال معدل تشـــغيل منشـــآت القطاع الســـياحي في البحريـــن أقل من 
الطموح، إذ ال تتعدى نســـبة اإلشـــغال في المطاعم والفنادق 50 %، كما ال تصل 
نســـبة اإلشـــغال الفندقي إلى أكثر من ليلة أو ليلتين لعدم وجود برامج سياحية 
متكاملـــة تشـــجع الســـائح على البقـــاء أطول، وهو أمـــر يحد بطبيعـــة الحال من 

إنفاق السياح في البحرين.
لذا، ال بد من ضرورة تكامل أركان القطاع الســـياحي في البحرين، فكلما تفاعل 
هـــذا القطاع مع القطاعات األخرى تمكن من تحقيق النجاح المطلوب، وال يمكن 
لقطـــاع الســـياحة أن يحقـــق النجـــاح المنشـــود بمعـــزل عـــن مســـاعدة القطاعات 

األخرى. 
ونؤكـــد هنـــا أهميـــة منح مزيـــد مـــن التســـهيالت للراغبيـــن بزيـــارة البحرين، مع 
الحاجـــة إلضافـــة المزيد من الدول التـــي يمكن لرعايها التقـــدم بفيزا دخول في 
مطار البحرين وليس قبل الســـفر، إذ يجب أن نحرص جميعنا كل الحرص على 
األمـــن واالســـتقرار في البحريـــن كأحد أهم عوامـــل الجذب الســـياحي، لكن في 
الوقت ذاته كلما تمكنا من استخدام التقنيات الحديثة استطعنا منح الموافقات 
الالزمـــة الســـتصدار الفيـــز لـــزوار البحرين ســـريعا، وهـــذا ضروري ليـــس للقطاع 

السياحي فقط، بل لقطاع األعمال والتنمية االقتصادية ككل.
كمـــا ال ننســـى هنـــا ذكـــر المســـاعي الحثيثة التـــي تبذلهـــا دول المنطقـــة من أجل 
إصـــدار الكثير من اشـــكال الفيز للقادمين من خـــارج الدولة، واإلقامات لألجانب 
الموجوديـــن فيهـــا؛ بهدف تشـــجيعهم علـــى البقـــاء واإلنفاق وممارســـة األعمال، 
مضيفا أن هناك دول جعلت جميع معامالت الزيارات ومنح الفيز إلكترونية مئة 

بالمئة بهدف تسريع العملية.
ثمة منافســـة حادة يشـــهدها قطاع السياحة على مستوى المنطقة، خصوصا مع 
تزايد الوجهات السياحية حول العالم، واتجاه مزيد من الدول لتسريع خطواتها 
للنهوض بقطاعها الســـياحي، وامتالكها مقومات سياحية نوعية مثل المحميات 
الطبيعية والســـهول والجبال والفعاليـــات والمهرجانات ذات الصبغة العالمية، ما 

يفرض اإلسراع بخطى النهوض بواقع السياحة في مملكة البحرين.
إن جميـــع المنشـــآت الســـياحية في البحرين مدعـــوة لتطوير أنفســـها وإمكاناتها 
وتقديـــم مزيد مـــن البرامج الســـياحية المبتكرة وليس المكـــررة، وأخص بالذكر 
فنـــادق األربـــع نجوم التي تمثـــل وجهة مهمة لكثير من الســـياح من ذوي الطبقة 
المتوســـطة، إذ يســـاعد النهـــوض بواقـــع هـــذه الفنادق فـــي البحريـــن وتجديدها 

بشكل دوري يساعد على استقطاب مزيد من السياح.
ويمثل مطار البحرين الدولي الجديد وجها ســـياحيا حضاريا للبحرين، والسائح 
الـــذي يجتـــاز هذا المطار يأخذ أجمل انطباع عن البلد، وعلينا أن نضمن أن باقي 

محطات رحلته هي بنفس المستوى من التميز. 

أكرم مكناس

استثمار االنفتاح بالترفيه السعودي لتطوير السياحة العائلية بالبحرين
خبراء: المملكة تمتلك مقومات ومشروعات سياحية كبيرة لجذب الزوار

عبدالحميد الحلواجي عبدالرحيم السيدجهاد أمين

هبة محسن

إعداد :هبة محسن
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بنـــك  قـــام 
اإلســـكان، تحـــت 
وتوجيـــه  رعايـــة 
مـــن وزيـــر اإلســـكان رئيـــس مجلـــس 
الحمـــر،  باســـم  اإلســـكان  بنـــك  إدارة 
البحريـــن،  جامعـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
ومن أجـــل تشـــجيع وإظهـــار اإلبداع 
والموهبة لدى طلبة الجامعة؛ بإطالق 
الدورة التاســـعة من جائزته السنوية 
لإلبـــداع الهندســـي للعـــام األكاديمـــي 
خـــالل  مـــن  وذلـــك   ،2022  -  2021

تقنيـــة النقل المباشـــر نظـــًرا للظروف 
االســـتثنائية الحالية والتزاًما بقواعد 

التباعد االجتماعي.
وعّبر المدير العام لبنك اإلسكان خالد 
عبـــدهللا عـــن فخـــره بإبداعـــات طلبة 
العمـــارة في جامعـــة البحرين، والتي 
تجّلت في مشاركتهم خالل الدورات 
الثماني السابقة، وقال “إننا نفخر في 
بنك اإلسكان بمسؤوليتنا االجتماعية 
تجاه التطـــور اإلســـكاني، كما ونفخر 
الرئيســـين  الداعميـــن  أحـــد  بأننـــا 

الستراتيجية وخطط وزارة اإلسكان 
فـــي ســـعيها ليكـــون المســـكن للعائلة 
البحرينية أكثر من مجرد جدران، بل 
بيًتا يؤمن متطلبات الحياة المريحة”. 
مـــن جميـــع طلبـــة  “أتمنـــى  وأضـــاف 
العمارة في الســـنتين الثالثة والرابعة 
الحاليـــة  الـــدورة  فـــي  المشـــاركين 
المعماري، االهتمام بمحتوى وأهداف 
الجائـــزة مـــن خـــالل تنويـــع أفكارهم 
التحديـــات  علـــى  للتعـــرف  والبحـــث 
التـــي تواجههـــا الهندســـة المعماريـــة 

فيما يتعلـــق بالموازنة بيـــن التصميم 
والكلفـــة، والمعاييـــر الهندســـية التي 
أرض  علـــى  االعتبـــار  فـــي  تؤخـــذ 
الواقـــع”، مشـــيًرا إلـــى أن مشـــاركات 
الدورات الســـابقة مـــن الجائزة كانت 
مبهرة وذات مـــردود إيجابي.  وفيما 
يخـــص الـــدورة الحاليـــة، أشـــار خالد 
عبـــدهللا إلى أن التطوير العمودي هو 
مـــن المفاهيـــم المطبقـــة بشـــكل كبير 
ومتنـــام فـــي جميـــع دول العالـــم، لما 
فيه من توفير حلول إســـكانية تتسم 

بقدر أكبر من االســـتدامة في الشـــأن 
العمراني واإلسكاني. 

وبـــدوره، ثّمـــن عميـــد كلية الهندســـة 
األنصـــاري  فـــؤاد  البحريـــن  بجامعـــة 
اهتمـــام بنـــك اإلســـكان بتبني شـــعار 
ســـنوي لجائزة العمارة من أجل صقل 

مهـــارات الطـــالب فـــي هـــذا المجـــال، 
حققـــت  المســـابقة  هـــذه  “إن  وقـــال 
فـــي دوراتها الســـابقة نتائـــج ممتازة، 
وخلقت منافســـة خالقـــة بين الطلبة، 
المشـــروعات  فـــي  بوضـــوح  ظهـــرت 

التي قدمت للمسابقة”.

بنك اإلسكان يطلق جائزة اإلبداع الهندسي لطلبة العمارة

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي أن اجتمــاع وزراء التجــارة 
والصناعــة الخليجييــن فــي المنامة، وهو األول من نوعه الــذي يعقد حضورًيا، يحمل 
رســالة قويــة وواضحــة بتركيــز هــذه الــدول علــى إنعــاش االقتصــاد وتســريع مرحلة 

التعافي بعد التعامل مع جائحة “كوفيد 19”. 

وأكـــد الوزير على هامش مؤتمر صحافي 
لتسليط الضوء على االجتماع التشاوري 
اتخـــاذ  فـــي  مســـتمرة  الخليـــج  دول  أن 
الجائحـــة،  لمواجهـــة  الالزمـــة  التدابيـــر 
مشيًرا إلى أن األسوأ قد مر وأن المنطقة 
تشـــهد بـــوادر انتعاش اقتصـــادي وفق ما 
تظهره البيانـــات االقتصادية للربع الثاني 

من هذا العام لجميع الدول.
وأشـــار إلـــى أن دول فـــي العالـــم شـــهدت 
بوادر إيجابية اقتصادًيا، وهذا سينعكس 
علـــى اقتصـــادات الخليـــج ورفـــع التبادل 
التجـــاري، وهـــذا مـــا أظهـــر زيـــادة الطلب 
التوقعـــات  أن  إلـــى  الفتـــا  النفـــط،  علـــى 
العالميـــة بعودة النشـــاط لما قبـــل كورونا 
 .2023 وبدايـــة   2022 بنهايـــة  ســـتكون 

وأوضح الوزيـــر أن االجتماع هو اجتماع 
بين سلســـلة من االجتماعـــات التي تعقد 
بصـــورة دورية، إذ تم إضافـــة اجتماعين 
مصاحبيـــن قبـــل عدة ســـنوات، األول مع 
رؤســـاء غرف التجارة الخليجية إلشراك 
القطاع الخـــاص في الخطط االقتصادية 
فـــي  مرئياتهـــم  وأخـــذ  واإلســـتراتيجية 
القرارات التي تنعكس على األسواق، إلى 
جانـــب إضافـــة قطـــاع رواد األعمال؛ ألن 
دول الخليـــج تؤمـــن بأن هـــذا القطاع هو 
قطاع ناٍم وفيه جاذبية للتوسع واإلبداع 
ومن ضمـــن إســـتراتيجيات دول الخليج 
لدعـــم هذا القطاع وتحفيـــزه. واالجتماع 
المواصفـــات  هيئـــة  لمجلـــس  الثانـــي 
تضـــم  والتـــي  الخليجيـــة  والتقييـــس 

الوزراء، إذ تم عقد اجتماع مجلس إدارة 
الهيئـــة، وكانـــت هناك توصيـــات واضحة 
واالجتمـــاع، حيث تم الخـــروج بعدد من 

التوصيات.

أبرز التوصيات

وشرح الوزير أنه من بين أبرز التوصيات 
االســـتمرار في دعم المؤسسات الصغيرة 
صناعيـــة  وإســـتراتيجية  والمتوســـطة، 

للـــدول الخليج تركز علـــى قطاعات مثل 
التعدين، والبحـــث عن مصادر بعيدة عن 

النفط. 
وأشـــار أنه في نوفمبر وديســـمبر سيكون 
هنـــاك مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية، إذ 
تـــم االتفـــاق على عقـــد اجتماع تنســـيقي 
برئاســـة مملكـــة البحريـــن، حيـــث ســـيتم 
القضايـــا  تجـــاه  مشـــترك  موقـــف  صـــوغ 

التجارية بصوت واضح.

الخليـــج  كتلـــة  يعـــزز  ذلـــك  أن  وبيـــن 
 12 الترتيـــب  فـــي  اقتصاديـــة  كمنطقـــة 
بين اقتصادات العالم وأن المســـاعي ألن 
يكون اقتصاد الخليج رقم 10 في العالم، 

مع وجود 6 دول تعمل بشكل متناسق.

اتفاقات التجارة الحرة

فريـــق  تشـــكيل  إلـــى  الوزيـــر  وتطـــرق 
تفاوضـــي خليجـــي، إذ أعلـــن عـــن إطالق 
المفاوضات مع المملكة المتحدة لتوطيد 
والتجاريـــة،  اإلســـتراتيجية  العالقـــات 
حيث أشـــارت وزيرة التجارة البريطانية 
التـــي اتصلـــت باجتمـــاع المنامـــة هاتفًيا، 
وأكدت إطالق الحملة التشاوري لالتفاق 
أصـــداؤه  كانـــت  والـــذي  بريطانيـــا  فـــي 

إيجابية.
أكثـــر  هنـــاك  يكـــون  أن  الوزيـــر  وتوقـــع 
مـــن اتفاقيـــة العـــام المقبل 2022 ســـيتم 
توقيعهـــا مـــع دول مختلفة، حيث ســـيتم 
أول  توقيـــع  مـــع  أســـرع  بوتيـــرة  الســـير 

االتفاقات.

وتطـــرق الوزير إلى مشـــروعات مع غرف 
التجـــارة الخليجيـــة، إذ تـــم تبنيها ويأمل 
البـــدء فيها. وســـئل الوزير عـــن موضوع 
األمـــن الغذائـــي وموقـــف دول الخليـــج، 
فأشار إلى أنها من بين الموضوعات التي 
طرحـــت، إذ رأى أن هنـــاك دورا جوهريـــا 
للقطاع الخـــاص مع وجود إســـتراتيجية 

متكاملة مع هذا القطاع.
وبخصـــوص التجـــارة اإللكترونية، أشـــار 
تعـــد  لـــم  اإللكترونيـــة  التجـــارة  أن  إلـــى 
رفاهية، بـــل أصبحت حاجـــة ملحة، وأن 
معظـــم المعامـــالت ســـتتم عبـــر التجـــارة 
تصـــور  وضـــع  تـــم  حيـــث  اإللكترونيـــة، 

باالنتقال نحو هذه المرحلة. 
علـــى  الحفـــاظ  هـــو  الهـــدف  أن  وبيـــن 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وتلك 
التقليديـــة،  األدوات  مـــع  تتعامـــل  التـــي 
ومســـاعدتهم علـــى االنتقـــال، خصوصـــا 
أن هـــذه التجـــارة تلغـــي الحـــدود وتفتح 

اآلفاق. 

الزياني: دول الخليج تجاوزت األسوأ جراء الجائحة وبدأت االنتعاش االقتصادي
اجتماع الوزراء الخليجيين بالمنامة يحمل رسالة قوية لتسريع التعافي

وزير الصناعة والتجارة في المؤتمر الصحافي 
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 بـــدأت شـــركة يوســـف عبدالوهـــاب الحـــواج وأوالده عملهـــا 
علـــى يـــد المرحوم الوجيه يوســـف بـــن عبدالوهـــاب الحواج 
)رحمـــه هللا( والتي تخّصصت في مجاالت خياطة البشـــوت 
الراحـــل  العاليـــة، وكان  الجـــودة  النســـائية ذات  والعبـــاءات 
يهتـــم بنظام الجودة، وهذا مـــا انعكس إيجاًبا على أبنائه في 
المســـتقبل فـــي مجـــال العطور. وقـــد كانت غالبيـــة منتجات 
الشـــركة تقـــّدم وتعـــرض للمســـؤولين فـــي البحريـــن. وفـــي 
بدايـــة الســـتينات، أدخلـــت الشـــركة المجوهـــرات الصناعيـــة 

واألكسسوارات، وبعد ذلك تخصصت في مجال العطور.
لهـــا،  تابعـــة  عديـــدة  شـــركات  الحـــواج  مجموعـــة  وتمتلـــك 
ا تعمل في مجـــال العطور والتجميل،  فمحـــالت الحواج حاليًّ
واألكسســـوارات والســـاعات والحقائـــب اليدويـــة وحقائـــب 
السفر. وتمثل شـــركة الحواج لإللكترونيات والمواد المنزلية 

)الغســـاالت والمكيفـــات والثالجـــات( قســـًما كبيًرا مـــن أعمال 
المجموعة. 

كمـــا أن مجموعـــة الحواج تعمـــل في مجال حقـــوق االمتياز 
)الفرنشـــايز( ولديهـــا مجموعـــة كبيـــرة مـــن محـــالت التجزئة 
بأســـماء مـــاركات عالميـــة، منها كريســـتاالت سواروفســـكي، 
 )Massimo Dutti(و )ZARA( ومحـــالت مالبس عالمية منهـــا
و)Bershka( و)Pull&Bear( وكيكـــو. كمـــا تمتلـــك المجموعة 
شركة تابعة لها تعمل في مجال إدارة المطاعم هي مجموعة 
آزاديـــا، التـــي تديـــر مطاعـــم )ذي بوتشـــر شـــوب انـــد غريـــل( 

ومطعم كوشي باشي، ومطعم بول، وكولومبوس كوفي.
وســـتعمل مجموعـــة الحواج في الفترة المقبلة على توســـعة 
فـــي  الحـــواج  لمحـــالت  جديـــدة  فـــروع  وافتتـــاح  أعمالهـــا 

المجمعات الجديدة ومنها وادي السيل وديار المحرق.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

مجموعة الحواج من الشركات التجارية العريقة التي اشتهرت في مجال تجارة البيع بالتجزئة في مملكة البحرين، بخياطة 
البشــوت والعبــاءات النســائية، تجــارة العطــور، وكالء للعديد من العطور واألكسســورات والحقائــب والمطاعم والمالبس 
وغيرها. وكانت المجموعة قد بدأت بشركة يوسف عبدالوهاب الحواج وأوالده على يد مؤسسها المرحوم الوجيه يوسف 

بن عبدالوهاب الحواج في العام 1942. وتنشر “البالد” نبذة عن المجموعة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية. 

مجموعة الحواج
تأّسست العام 1942

عنوان الشركة:

العنوان: مبنى 282، طريق 5616، مجمع 356، الصالحية.
هاتف: 16160000

office@alhawaj.com :البريد اإللكتروني
alhawajbh :وسائل التواصل االجتماعي      www.alhawaj.com :الموقع اإللكتروني

علي الفردان من المنامة

علي الفردان

كشف وزير التجارة والصناعة والسياحة 
منطقتيـــن  إنشـــاء  عـــن  الزيانـــي  زايـــد 
صناعيتيـــن جديدتين فـــي المملكة لدعم 

احتياجات القطاع الصناعي لألراضي.
وأبلـــغ الوزيـــر الصحافييـــن علـــى هامش 
دول  خطـــط  بحـــث  خليجـــي  اجتمـــاع 
الخليـــج لتنميـــة التجـــارة واالقتصاد، أن 
الحكومـــة وافقـــت علـــى إقامـــة منطقـــة 
صناعيـــة جديدة بمســـاحة 400 ألف متر، 
الفتـــا إلـــى أن الـــوزارة تعمل على إنشـــاء 
المخطـــط الرئيـــس لهـــا. وأوضـــح الوزير 
إلـــى أنه جـــرى اإلعالن عـــن إقامة منطقة 
صناعيـــة أخرى بالقرب مـــن ميناء خليفة 
بـــن ســـلمان فـــي الحـــد، حيـــث ســـتكون 
المنطقـــة علـــى مســـاحة 1.2 مليـــون متر 
مربـــع، حيـــث ســـتخصص هـــذه المنطقة 
للشـــركات الصناعية التي مقرها الواليات 

المتحدة األميركية.

التجارة البينية الخليجية تزدهر 
وتتجاوز ترليون دوالر

وكان وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
قـــد تـــرأس أعمـــال االجتمـــاع )61( للجنة 
التعاون التجـــاري بمملكة البحرين والذي 
بـــدول  التجـــارة  وزراء  بحضـــور  عقـــد 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
والوفود الخليجية المشـــاركة،  بمشـــاركة 
األميـــن العـــام لمجلس التعـــاون نايف بن 
فـــالح الحجرف والذي عقـــد صباح أمس 
بفنـــدق الفورســـيزون - خليـــج البحريـــن 
بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة 

واألمانة العامة والوفود المشاركة.
ورحب الزياني بـــوزراء التجارة واألمين 
تلبيتهـــم  علـــى  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام 
للجنـــة   )61( االجتمـــاع  لعقـــد  الدعـــوة 
التعـــاون التجـــاري فـــي مملكـــة البحرين، 
والمثمـــرة  الجـــادة  بالجهـــود  مشـــيدا 

فـــي  التجـــاري  التعـــاون  لجنـــة  ألعمـــال 
دورتهـــا الســـابقة التي عقدت عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي والتي ترأســـت أعمالها 
البحريـــن، معربـــا عن شـــكره لألمين العام 
واألمانـــة العامـــة لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة على مســـاهماتها الفنية 
والتنظيميـــة التـــي تبـــرز ما تحققـــه هذه 
اللجنة المهمة من تقدم يواكب ما يشهده 
مجلـــس التعـــاون مـــن إنجـــازات متتابعة 
في جميع المجاالت التجارية والصناعية 
واالقتصاديـــة والحضارية لـــكل من دول 

وشعوب مجلس التعاون الكريمة. 
بذلـــت  التـــي  “الجهـــود  الوزيـــر  وثمـــن 
فـــي اجتماعـــات مجلـــس التعـــاون علـــى 
مســـتوى اللجـــان الفنيـــة واألمانـــة العامة 
للمجلـــس والتي أقيمت في ظل الظروف 
أعـــدت  والتـــي  العالميـــة  االســـتثنائية 
التوصيات التي توصلوا إليها والمرفوعة 
هـــذا  اجتماعنـــا  فـــي  الموقـــرة  للجنتكـــم 
والـــذي يتضمـــن جـــدول أعمالـــه العديـــد 
أن  أمـــل  المهمـــة، وكلنـــا  المواضيـــع  مـــن 
تترجـــم هـــذه إلى واقـــع ملمـــوس؛ بهدف 
تحقيق مصالح دول المجلس وشـــعوبها، 
والتوصـــل إلـــى نتائـــج إيجابيـــة وعملية، 
منهـــا بما يعـــزز الجهـــود المبذولـــة لتنمية 
التعـــاون التجـــاري الخليجـــي المشـــترك، 
الوطنيـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى 

واإلقليمية والدولية”. 
البينيـــة  التجـــارة  أن  الزيانـــي  وأضـــاف 

بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
خـــالل  ونمـــت  ازدهـــرت  قـــد  العربيـــة 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة والتي فاقت 
ما مقداره ترليون دوالر ما يعطي مؤشرا 
إيجابيـــا علـــى حجـــم التعـــاون الكبير في 
المجال االقتصادي والتجاري والصناعي 

بين دولنا الخليجية.
مرحلـــة  بصـــدد  “إننـــا  الوزيـــر  وقـــال 
جديـــدة فـــي إطـــار توقيـــع التفاقات 
التجـــارة الحرة كمنظومـــة اقتصادية 
المناســـبة  وبهـــذه  متحـــدة،  واحـــدة 
أرفـــع باســـمكم أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات بمناسبة تدشين انطالق 
مفاوضـــات التجارة الحـــرة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي مع المملكة 

المتحدة”. 
وتمـــت مناقشـــة مذكـــرة األمانـــة العامـــة 
بشـــأن نتائـــج دراســـة وتقييـــم الهيئـــات 
التجـــاري،  التعـــاون  للجنـــة  التابعـــة 
دول  بيـــن  البينيـــة  التجـــارة  وانســـيابية 
بشـــأن  المتعلقـــة  والمذكـــرة  المجلـــس، 
القوانيـــن التجاريـــة الموحـــدة، باإلضافة 
إلـــى مذكـــرة ظاهـــرة الشـــركات الوهمية، 
ومســـتجدات  اإللكترونيـــة،  التجـــارة 
الفريـــق التفاوضي مع الـــدول والتكتالت 
باإلضافـــة لمبـــادرات دعـــم رواد األعمـــال 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  والمشـــروعات 
وعـــدد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة على 

جدول األعمال.

بمساحة إجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع

منطقتان صناعيتان جديدتان إحداهما للشركات األميركية

وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي
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التغييرالسعر 0.001-0.210 دوالر
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

التغييرالسعر 0.003+0.950 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب

التغييرالسعر 3.23+0.511 دينار
شركة البحرين للسينما ش.م.ب

التغييرالسعر 0.69+0.725 دينار
المنيوم البحرين ش.م.ب

التغييرالسعر 0.58+0.349 دوالر
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب

وزارة  تخطـــط 
الشـــباب  شـــؤون 
والرياضـــة لتنفيـــذ 
الثانيـــة  المرحلـــة 
من تجديد 8 مالعب في مواقع 
مختلفـــة ضمن مشـــروع مالعب 
الفريج، وطرحـــت مناقصة بهذا 
الخصـــوص فـــي موقـــع مجلس 

المناقصات والمزايدات.
القيـــام  إلـــى  الـــوزارة  وتتطلـــع 
بتجديـــد 8 مالعـــب قائمـــة فـــي 
الحدائـــق فـــي مواقـــع مختلفـــة 
لضمهـــا لمبادرة مالعـــب الفريج، 
المواصفـــات  حســـب  وذلـــك 
المناقصـــة  أوراق  فـــي  المعـــدة 
ونطاق العمـــل وجدول الكميات 

والرسومات التفصيلية.
اســـتالم  يتـــم  أن  المقـــّرر  ومـــن 
الشـــركات  عطـــاءات  مظاريـــف 
المتقدمـــة للمناقصـــة إلى تاريخ 
أن  علـــى  المقبـــل،  نوفمبـــر   10
يتـــم فتـــح المظاريف فـــي اليوم 

التالي.
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وأطلـــق 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، مبادرة 
رياضـــي  ملعـــب   100 إنشـــاء 
متعـــددة األغـــراض فـــي فرجان 
البحرين لتشمل أنشطة مختلفة 
في مختلف مدن وقرى المملكة.

المناقصـــات  مجلـــس  أن  يذكـــر 
شـــهر  فـــي  أرســـى  والمزايـــدات 
الماضـــي،  العـــام  مـــن  يوليـــو 
مناقصة إلنشاء 4 مالعب ضمن 
فـــي  الفريـــج  مشـــروع مالعـــب 
مواقع مختلفة على شـــركة برج 
مشـــرف للمقـــاوالت بنحـــو 100 
ألف دينار. كما أرســـيت في شهر 
فبراير الماضي، مناقصة إلنشاء 
4 مالعب ضمن مشروع مالعب 
الفريـــج في مواقع مختلفة على 
شـــركة الســـرايا للمقاوالت بنحو 

99 ألف دينار.

تجديد 8 مالعب بمشروع مالعب الفريج

انخفاض حركة الحاويات في الميناء بالتزامن مع أزمة الشحن
14.8 % نسبة التراجع خالل 9 أشهر

انخفضـــت حركـــة مناولـــة الحاويـــات 
عبـــر مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان خالل 
األشـــهر التســـعة الماضيـــة مـــن العـــام 
أزمـــة  خليفـــة  علـــى  وذلـــك  الجـــاري، 
الشـــحن والنقص الحاد في الحاويات 
في الســـوق العالمية والتي أثرت على 

مستويات األسعار في العالم.
وبلغـــت نســـبة االنخفـــاض فـــي حركة 
الحاويـــات عبـــر ميناء خليفـــة، والذي 
تمر عبره أكثر من 90 % من البضائع، 

نحو 14.8 %.
وقفزت أســـعار الشـــحن خالل الشهور 
الماضيـــة مـــن العام الجـــاري خصوصا 
آالف   9 قرابـــة  لتبلـــغ  الصيـــن  مـــن 
دوالر للحاويـــة، والـــذي جـــاء بســـبب 
التغييرات التي شـــهدتها الســـوق في 
فتـــرة الجائحـــة؛ األمـــر الـــذي أدى إلى 

نقص عالمي في الحاويات. 
وبحسب بيانات مالحية حديثة، فقد 
قامت شـــركة “بـــي أم ايـــه تيرمينالز”، 
المشـــغل لمينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان، 
بمناولة ما مجموعه 304 آالف حاوية 
خالل األشهر التسعة األولى من العام 

الجـــاري مقارنـــة بــــ 357 ألـــف حاويـــة 
للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت 
التـــي  المملـــوءة  الحاويـــات  إجمالـــي 
تمت مناولتها نحو 222308 حاويات، 

فـــي حين جرى مناولة 82265 حاوية 
فارغة.

وفيمـــا يتعلق بحركـــة البضائع العامة، 
فقـــد اســـتقبل المينـــاء خالل األشـــهر 

التســـعة الماضيـــة مـــا مجموعـــه 385 
سفينة محملة بالبضائع. وبلغ إجمالي 
البضائع العامة والتي عادة ال تستورد 
عـــن طريـــق الحاويـــات مـــا مجموعـــه 
األشـــهر  خـــالل  نوليـــا  طنـــا   977828
تصـــدرت  حيـــث  الماضيـــة،  التســـعة 
بنحـــو  القائمـــة  الحديـــد  منتجـــات 
346106 طنا نوليا، وبلغ حجم مناولة 
بضائـــع المشـــاريع نحـــو 156547 طنا 

نوليا.
وســـيطرت الحاويـــات ذات األربعيـــن 
خـــالل  المناولـــة  حركـــة  علـــى  قدمـــا 
األشـــهر التســـعة الماضيـــة بواقع 130 
ألف حاوية مملـــوءة و54 ألف حاوية 
فارغـــة، ثم حاويات 20 قدم بنحو 91 
ألف حاوية مملـــوءة و27 ألف حاوية 

فارغة.

الصائغ: غالبية العمليات ببطاقات االئتمان أو التحويل البنكي

مبيعات الذهب لن تتأثر بقرار عدم استالم مبالغ نقدية تتجاوز 3 آالف دينار

أكـــد صاحـــب مجوهـــرات أصيلـــة علـــي 
الصائـــغ لـ “البالد االقتصـــادي” أن غالبية 
عمليـــات البيع عبر بطاقـــات االئتمان أو 
التحويـــل البنكي أو اســـتالم الشـــيكات، 
فـــي حيـــن أن عملية دفـــع مبالـــغ نقدية 
)كاش( تكـــون قليلـــة خصوًصـــا للمبالـــغ 
النقديـــة الكبيرة، مشـــيًدا بالقرار الصادر 
زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مـــن 
الزيانـــي المتعلـــق بعـــدم اســـتالم مبالـــغ 
نقدية تتجاوز 3 آالف دينار أو ما يعادلها 
لمزاولـــي  بالنســـبة  األخـــرى  بالعمـــالت 

أنشطة بيع الذهب والمجوهرات.
وأكد تأييده لقرار حظر اســـتالم المبالغ 
دينـــار  آالف   3 تتجـــاوز  التـــي  النقديـــة 
خصوًصـــا أنـــه مـــن أجـــل منـــع عمليـــات 

غسل األموال.
وأشـــار إلى أن مبيعـــات الذهب لن تتأثر 
بهذا القرار، مستدركا أن مبيعات الذهب 
ســـوف تتأثـــر مـــن قـــرار رفـــع “القيمـــة 
المضافـــة” إلى 10 % مطلع العام المقبل 
2022، موضًحـــا أن “القيمـــة المضافـــة” 
بنســـبة 10 % علـــى مبلـــغ 3 آالف دينـــار 
نحـــو 300 دينـــار، وهـــو مـــا يعتبـــر مبلًغا 

كبيًرا على الزبون وال يفضل دفعه.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــرار  وكان 
حظـــر  قـــد    )103( رقـــم  والســـياحة 
اســـتالم مبالـــغ نقديـــة تتجـــاوز 3 آالف 
دينـــار أو مـــا يعادلهـــا بالعمـــالت األخرى 
بالنســـبة لمزاولـــي أنشـــطة بيـــع الذهـــب 

والمجوهرات.
أوضـــح  الذهـــب،  أســـعار  وبخصـــوص 
الصائـــغ أن ســـعر غرام الذهـــب عيار 21 

وصـــل أمس إلى 19 ديناًرا، مشـــيًرا إلى 
أنها في مرتفعة قليال.

وأشـــار إلـــى أن الزبـــون كلمـــا نزل ســـعر 
الذهـــب كان أفضل بالنســـبة لـــه ويكون 
هنالـــك إقبـــال، وكلمـــا ارتفـــع ينخفـــض 
اإلقبال، موضًحا أن اإلقبال على السوق 
انخفـــض كثيًرا، بنســـبة تقـــدر بنحو 90 

.%
عالمًيـــا، ارتفعـــت أســـعار الذهـــب، أمس 
الـــدوالر  فـــاق ضعـــف  األربعـــاء، حيـــث 
الضغـــط الناجـــم عـــن ارتفـــاع عائـــدات 
والمخـــاوف  األميركيـــة  الســـندات 
المســـتمرة من رفـــع أســـعار الفائدة قبل 

الوقت المتوقع.
وزاد الذهـــب فـــي التعامـــالت الفوريـــة 
0.4 % إلـــى 1775.21 دوالر لألونصـــة. 
وارتفـــع المعـــدن األصفـــر نحـــو 1.2 % 

أمـــس األول )الثالثـــاء( قبـــل أن يتخلى 
عـــن معظم تلـــك المكاســـب مـــع ارتفاع 
وارتفعـــت  الخزانـــة.  ســـندات  عوائـــد 
العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.3 % 

إلى 1776.20 دوالر.
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304 آالف حاوية 
حجم مناولة 

الحاويات في 
ميناء خليفة

“الشباب 
والرياضة” تطرح 
مناقصة لتنفيذ 
المرحلة الثانية

المحرر االقتصادي

نوه بجهود “المركزي” في طرح الخدمات المالية المبتكرة

يوسف: البنوك جاهزة للتعامل بـ “الشيكات اإللكترونية”
مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
إدارة جمعيـــة مصـــارف 
عدنـــان  البحريـــن 
البنوك  يوسف جهوزية 
للتعامـــل  البحرينيـــة 
بنظام الشـــيكات اإللكترونية الذي أصدره 
المصرف المركـــزي، وامتالك البنوك للبنية 
التحتيـــة الرقميـــة واألنظمـــة الحاســـوبية 
المتطورة ذات التقنية العالية، إضافة إلى 
أعلـــى درجـــات األمن اإللكترونـــي، إضافة 
إلـــى ثقـــة المتعامليـــن بالنظـــام المصرفي 
البحريني وثقافتهم الكبيرة في المســـائل 
التقنية، وهو ما يمهد الطريق أمام انتشار 
أوســـع وأســـرع لهـــذا النوع من الشـــيكات 
في البحرين. ونوه يوســـف بالجهود التي 
يبذلهـــا مصرف البحريـــن المركزي؛ لتعزيز 
التحول الرقمي وطـــرح الخدمات المالية 
المصـــرف  إطـــالق  أن  المبتكـــرة، مؤكـــدة 
خدمة الشيكات اإللكترونية كوسيلة دفع 
مكملـــة للشـــيكات التقليديـــة يمثل بالفعل 
انطالقة نحو مسيرة التحول إلى مجتمع 
غيـــر نقـــدي، خصوصـــا أن نظـــام البحرين 
للشـــيكات اإللكترونية )BECS( أول نظام 

شـــيكات إلكترونـــي متكامـــل فـــي العالـــم، 
مشـــيدا بالعمل المتكامل الذي ساعد على 
توفيـــر المتطلبـــات القانونيـــة والتنظيمية 
لمشـــروع إطـــالق الشـــيكات اإللكترونيـــة 
في مملكـــة البحرين بما فيها وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، وهيئة 
المعلومـــات  وهيئـــة  االتصـــاالت،  تنظيـــم 
إلـــى  باإلضافـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 

شركة “بنفت” المشغل للنظام.
وقـــال فـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة إطـــالق 
العمل بالشيكات اإللكترونية في البحرين 
إن مـــن شـــأن العمل بهذه الشـــيكات تنمية 

االقتصـــاد الرقمـــي بجميـــع جوانبـــه وبمـــا 
ينعكـــس إيجابـــا علـــى النمـــو االقتصـــادي 
التجـــارة  مجـــاالت  فـــي  خصوصـــا  ككل، 
اإللكترونيـــة ومـــا تطلبـــه مـــن ســـرعة في 
إنجاز العمل التجـــاري والربط مع التجارة 

اإللكترونية العالمية.
اإللكترونيـــة  الشـــيكات  أن  وأوضـــح 
تعالـــج الكثيـــر مـــن المنازعـــات والمخاطر 
المرتبطة باستخدام الشـــيك التقليدي لما 
يصاحبـــه مـــن إمكان عـــدم وجـــود رصيد 
لقيمتـــه أو عـــدم اشـــتماله ألحـــد العناصـــر 
اإللزاميـــة التـــي يجـــب أن يشـــتمل عليهـــا 
الشـــيك  بينمـــا  المكتـــوب،  الشـــيك  ذلـــك 
اإللكتروني ال يحتاج سوى برنامج تصفح 
علـــى اإلنترنـــت، وحســـاب بنكـــي، وتوفير 
نمـــاذج بيـــع وفواتيـــر متوافقة مـــع خدمة 
الشـــيك اإللكترونـــي، إضافـــة إلـــى تعزيـــز 
الثقـــة بيـــن المتعاملين من خـــالل تضمين 
هذه الشـــيكات البيانات األساســـية موثقة 
يقـــوم  المصـــرف  أن  ذلـــك  ذات مرجعيـــة 
بالتحقق من البيانات المدونة في الشـــيك 
ومرجعيتـــه اإللكترونية وبعـــد التأكد منها 

يقوم بعملية المقاصة.

 عدنان يوسف


