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أعلن الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس 
المجلس األعلى للبيئة ســـمو الشيخ عبدهللا 
بن حمـــد آل خليفة عن فوز مملكة البحرين 
بمقعد رئاســـة اللجنة التنفيذية لبروتوكول 

مونتريال بشـــأن المـــواد المســـتنفدة لطبقة 

األوزون للعـــام 2022، وهو إنجاز يعد األول 

خليجيـــا منـــذ التصديـــق علـــى بروتوكـــول 

مونتريال في العام 1987.

البنـــك  أعلـــن 
األهلي المتحد، 
عن الفائز بالجائزة الكبرى الثالثة 
بقيمـــة مليون دوالر مع حســـاب 
حصـــادي 2021، وهـــو المتقاعـــد 

حديثا محمد جواد حسن.
وتضم جوائز النســـخة الجديدة 
4 جوائـــز كبـــرى بقيمـــة مليـــون 
ســـنوية  ربـــع  جوائـــز   4 دوالر، 

بقيمـــة 100 ألـــف دوالر، إضافـــة 
إلـــى 50 جائـــزة شـــهرية بقيمـــة 

1000 دوالر.

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

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   28 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.
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البحرين أول دولة خليجية تترأس “تنفيذية بروتوكول مونتريال”
المنامة - بنا

المنامة - بنا

بناًء على توصية الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
اللجنـــة  وموافقـــة   )19 )كوفيـــد 
شـــؤون  أعلنـــت  التنســـيقية، 
ســـيتم  أنـــه  المدنـــي  الطيـــران 
الدخـــول  إجـــراءات  تحديـــث 
مطـــار  عبـــر  البحريـــن  لمملكـــة 
البحريـــن الدولـــي بـــدًءا من يوم 
األحد الموافق 31 أكتوبر 2021، 
إذ ســـيتم اعتماد جميع شهادات 

التطعيم التـــي تحتوي على رمز 
QR للتطعيمـــات المعتمـــدة مـــن 
قبـــل منظمة الصحـــة العالمية أو 

مملكة البحرين.
وأشـــارت إلى أنه يمكن االطالع 
علـــى إجراءات الدخـــول لمملكة 
الموقـــع  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
اإللكتروني التابع لوزارة الصحة 

.)healthalert.gov.bh(

QR اعتماد جميع شهادات التطعيم المتضمنة رمز
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمس 
فـــي مقـــر إقامـــة جاللتـــه فـــي أبوظبـــي، 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  نائـــب 
المتحـــدة رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم 
دبـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم. وجرى تبادل األحاديث 
الوديـــة عن العالقـــات التاريخية الوثيقة 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  والمتجـــذرة 
اإلمـــارات  دولـــة  وشـــقيقتها  البحريـــن 
العربية المتحدة وسبل تنميتها وتعزيزها 
صاحـــب  وأشـــاد  جوانبهـــا.  جميـــع  فـــي 
الجاللـــة بخصوصيـــة العالقـــات األخوية 
الراســـخة بين البلدين الشـــقيقين، والتي 
تشـــكل نموذًجـــا متميـــًزا ومثـــااًل يحتذى 
بـــه للعالقة بين األشـــقاء الذيـــن تربطهم 
روابط األخـــوة ووحدة الرؤى والمواقف 

جاللة الملك مستقبال نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيوالمصير المشترك.

المنامة - بنا

)٠٢(

متقاعد حديثا يحصد مليون دوالر من “حصادي”

)17(

العالقات مع اإلمارات تمتاز بالخصوصية
جاللة الملك: “إكسبو 2020 دبي” حقق نجاحا باهرا ومشاركة عالمية واسعة

)٠٣(

تصوير: خليل إبراهيم

“األهلي المتحد”: 
محمد جواد المليونير 

الثالث لهذا العام

أثناء تسليم الجائزة

سمو الشيخ عبدالله بن حمد



المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
أمــس فــي مقــر إقامــة جاللتــه فــي أبوظبــي، نائــب رئيــس دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، بحضور ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية 
وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب األول 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة العامــة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وفـــي بدايـــة االســـتقبال رحـــب جاللـــة 
الملـــك بصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم، معرًبا جاللته عن 
شـــكره وتقديـــره لســـموه علـــى زيارتـــه 
الكريمـــة، متمنًيـــا لســـموه وافـــر الصحة 

والسعادة ودوام التوفيق والسداد. 
وجـــرى خـــالل اللقـــاء تبـــادل األحاديث 
التاريخيـــة  العالقـــات  بشـــأن  الوديـــة 
الوثيقـــة والمتجـــذرة التـــي تجمـــع بين 
دولـــة  وشـــقيقتها  البحريـــن  مملكـــة 
وســـبل  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
تنميتهـــا وتعزيزهـــا في جميـــع جوانبها 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والرخـــاء واالزدهـــار 

على شعبيهما الشقيقين.
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وأشـــاد 
بخصوصية العالقات األخوية الراسخة 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، التـــي تشـــكل 
بـــه  يحتـــذى  ومثـــااًل  متميـــًزا  نموذًجـــا 
للعالقـــة بيـــن األشـــقاء الذيـــن تربطهـــم 
روابط األخوة ووحدة الرؤى والمواقف 

والمصير المشترك.
كمـــا هنـــأ جاللـــة الملـــك صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم على 
إنجـــازات ســـموه العظيمـــة والمتواصلة 
ومـــن بينهـــا اســـتضافة معرض إكســـبو 
2020 دبـــي ومـــا حققه من نجـــاح كبير 

وباهر ومشاركة عالمية واسعة، مشيًدا 
جاللتـــه بدور ســـموه الريـــادي وجهوده 
الكبيـــرة في بنـــاء نهضة دبـــي الحديثة 

ومـــا حققته مـــن نجاحـــات متميزة وما 
تشـــهده من تطور وازدهـــار وتنمية في 
جميـــع المياديـــن ومـــا تحظـــى بـــه مـــن 

مكانـــة عالميـــة رفيعـــة، وهـــي مفخـــرة 
لألمة جمعاء.

وأعـــرب جاللتـــه عـــن أخلـــص تمنياتـــه 

المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
وشـــعبها الشـــقيق دوام التقـــدم والنماء 

والتطور تحت قيادتها الحكيمة.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة في مقر إقامـــة جاللته 
فـــي مدينـــة أبوظبـــي أمـــس، ولي 
عهـــد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة بدولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة صاحب 

زايـــد  بـــن  الشـــيخ محمـــد  الســـمو 
آل نهيـــان، بحضـــور ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والنائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة.

تبـــادل  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
األحاديـــث الودية بشـــأن ما يربط 
البلديـــن الشـــقيقين مـــن عالقـــات 
أخوية تاريخية راســـخة ومتميزة 
والحـــرص المتبـــادل علـــى دعمهـــا 
وتعزيزهـــا بمـــا يخـــدم مصالحهمـــا 

تطلعاتهمـــا  ويلبـــي  المشـــتركة 
المستقبلية.

ولـــي  ســـمو  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
عهـــد أبوظبـــي اعتزازهمـــا بأواصر 
الروابـــط األخويـــة المشـــتركة بين 
مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، ومـــا 
تشهده من تطور مستمر في جميع 

المجاالت لـــكل ما فيه خير ورفعة 
الشـــعبين الشـــقيقين، داعيين هللا 
عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى البلدين 

التقدم واالزدهار.
واســـتعرض جاللة الملك مع ســـمو 
التطـــورات  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي 
علـــى  والمســـتجدات  والقضايـــا 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

الروابط األخوية 
محل اعتزاز وتشهد 
تطورا مستمرا في 

جميع المجاالت
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المنامة - بنا

تأكيد بحريني إماراتي لتعزيز العالقات ودعم المصالح المشتركة
جاللة الملك يبحث مع محمد بن زايد التطورات اإلقليمية والدولية

جاللة الملك: “إكسبو 2020 دبي” حقق نجاحا باهرا ومشاركة عالمية واسعة

العالقات مع اإلمارات تمتاز بالخصوصية ونموذج يحتذى بين األشقاء

جاللة الملك يستقبل نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي



المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
وتستنكر بشدة إطالق ميليشيا الحوثي 
باليســـتية  صواريـــخ  أمـــس  اإلرهابيـــة 
تجـــاه مدينـــة جـــازان بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية الشقيقة في عمل إرهابي آثم 
يعكس إصراًرا على اســـتهداف المدنيين 
واألعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  مؤكـــدة 
المملكـــة العربية الســـعودية ومســـاندتها 
إجـــراءات  مـــن  تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي 
وتدابيـــر أمنية؛ مـــن أجل الحفـــاظ على 
أمنهـــا واســـتقرارها وســـالمة مواطنيهـــا 

والمقيمين على أراضيها.
بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  وتشـــيد 
ويقظـــة الدفاعـــات الجويـــة الســـعودية 
التـــي تمكنت من اعتـــراض وتدمير تلك 
الصواريـــخ، داعية المجتمـــع الدولي إلى 

إدانة هذه االعتداءات.

اإلرهاب الحوثي يعكس 
“إصرارا على استهداف 

المدنيين” في السعودية

local@albiladpress.com
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لقاء حكومي للتوافق على قوانين “اإلسكان”
اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
القانونية والتشـــريعية جواد العريض 
صبـــاح أمـــس بمكتبـــه بـــدار الحكومة 

وزير اإلسكان باسم الحمر.
وتنـــاول اللقاء الموضوعـــات الخاصة 
المرتبطـــة  والتشـــريعات  بالقوانيـــن 
ومراجعتهـــا والتوافـــق عليهـــا، وذلـــك 
مـــن خالل مـــا أبـــداه الطرفـــان خدمة 
لمصلحـــة المواطنيـــن المنتفعيـــن من 
خدمات وزارة اإلســـكان التي توفرها 

الحكومة للمواطنين.
وزيـــر  أعـــرب  المقابلـــة،  ختـــام  وفـــي 

لنائـــب رئيـــس  اإلســـكان عـــن شـــكره 
التعـــاون  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 

بالقوانيـــن  الخاصـــة  المجـــاالت  فـــي 
والتشريعات.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
وزارة  بمقـــر  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي، 
الدوســـري؛  عبـــدهللا  الخارجيـــة، 
لمملكـــة  ســـفيًرا  تعيينـــه  بمناســـبة 

البحرين معيًنا لدى مملكة بلجيكا.
وخـــالل اللقاء، هنأ وزيـــر الخارجية 
الملكيـــة  الثقـــة  بنيلـــه  الدوســـري 
الســـامية مـــن عاهل البـــالد صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، بتعيينـــه رئيًســـا للبعثـــة 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين لدى 
بجهـــوده  مشـــيًدا  بلجيـــكا،  مملكـــة 
بذلهـــا  التـــي  والدؤوبـــة  المخلصـــة 
خـــالل فتـــرة عملـــه مســـاعًدا لوزيـــر 
المقـــدرة  وإســـهاماته  الخارجيـــة، 
فـــي إعداد الخطـــة الوطنية لحقوق 
اإلنسان ومتابعة مراحلها المختلفة، 
متمنًيا له التوفيق والنجاح في أداء 

مهـــام عملـــه الدبلوماســـي الجديـــد، 
لتعزيـــز عالقات الصداقـــة والتعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــترك 
ومملكـــة بلجيـــكا بمـــا يعـــود بالخير 
والنفع علـــى البلدين الصديقين. من 
جانبه، أعرب عبدهللا الدوســـري عن 
بالغ اعتـــزازه وامتنانه للثقة الملكية 
الســـامية بتعيينه في هذا المنصب، 
معبـــرا عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيـــر 

الخارجيـــة وجميـــع منســـوبي وزارة 
الخارجيـــة والبعثـــات الدبلوماســـية 
في الخارج، على ما لقيه من تعاون 
مســـتمر أسهم في إنجاح مهام عمله 
كمســـاعد لوزيـــر الخارجيـــة، منوهـــا 
بمـــا يوليـــه الوزيـــر من اهتمـــام كبير 
متابعـــة  علـــى  متواصـــل  وحـــرص 
مملكـــة  وبعثـــات  الـــوزارة  شـــؤون 

البحرين الدبلوماسية في الخارج.

وزير الخارجية يهنئ مساعده السابق بنيله الثقة الملكية السامية

إسهامات الدوسري مقدرة في إعداد “وطنية حقوق اإلنسان”

البحرين أول دولة خليجية تترأس “تنفيذية بروتوكول مونتريال”
سمو الشيخ عبداهلل بن حمد: المملكة نفذت مشروعات بـ 3.8 مليون دوالر لحماية األوزون

أعلن الممثل الشــخصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، فــوز مملكــة البحريــن بمقعد رئاســة 
اللجنــة التنفيذيــة لبروتوكــول مونتريال بشــأن المواد المســتنفدة لطبقة 
األوزون وذلــك للعــام 2022، وهو إنجاز يعد األول خليجًيا منذ التصديق 

على بروتوكول مونتريال في العام 1987.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
االعتـــزاز  ببالـــغ  خليفـــة  آل  حمـــد 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بالمشـــاركة الفعالـــة للمملكة ضمن 
المنظمـــات والهيئـــات الدولية، بما 
يعزز من إسهامات المملكة الفاعلة 
في تعزيز أواصـــر التعاون الدولي 
ســـيما  ال  الملفـــات،  مختلـــف  فـــي 
ومكافحـــة  البيئـــي  المجـــال  فـــي 
التغيـــر المناخي وتداعياته، منوًها 
بالمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة في هذا الشأن.
وأوضح ســـموه أهمية الدور الذي 

تلعبه اللجنة التنفيذية لبروتوكول 
الجهـــود  دعـــم  فـــي  مونتريـــال 
إنهـــا  إذ  البيئـــة،  لحمايـــة  الدوليـــة 
اللجنـــة المعنية بوضع السياســـات 
واتخـــاذ  التوجيهيـــة،  والمبـــادئ 
القرارات المالية للصندوق المتعدد 
األطراف، والذي ساهم خالل أكثر 
مـــن 3 عقـــود بمبلـــغ وقـــدره 4.25 
مليـــار دوالر لمســـاعدة 145 دولـــة 
بروتوكـــول  لمتطلبـــات  لالمتثـــال 
مونتريال وحماية طبقة األوزون.

الشـــخصي  الممثـــل  ســـمو  وأكـــد 
المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
األعلـــى للبيئة أن مملكـــة البحرين 
قد نفـــذت 38 مشـــروًعا من خالل 
الصندوق المتعدد األطراف بقيمة 
لمســـاعدة  دوالر،  مليـــون   3.84

قطاعي التبريد والتكييف للتحول 
لطبقـــة  المســـتنفدة  للبدائـــل غيـــر 
المتوقـــع  مـــن  أنـــه  كمـــا  األوزون، 
صرف مبلغ مماثل خالل السنوات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  عنـــد  المقبلـــة 
التدريجـــي  بالخفـــض  المتعلقـــة 
كربونيـــة  الهيدروفلوريـــة  للمـــواد 
)HFC(. وأعرب ســـموه عن تطلعه 
بـــأن تكـــون الفتـــرة التي ســـتتولى 
فيها مملكة البحرين رئاسة اللجنة 
التنفيذية حافلـــة بالمنجزات، وأن 
المشـــروعات  مناقشـــات  تشـــهد 

المتعلقـــة بـــدول مجلـــس التعاون 
والـــدول  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
الشقيقة والصديقة، لوضع الخطط 
الثانيـــة  للمرحلـــة  اإلســـتراتيجية 
من مشـــاريع التخلـــص التدريجي 
الهيدروكلوروفلـــورو  المـــواد  مـــن 
المســـتنفدة   )HCFC( كربونيـــة 
ربـــط  وأهميـــة  األوزون،  لطبقـــة 
هذه المشـــروعات بالتكنولوجيات 
البديلة المالئمة للـــدول، خصوًصا 
المحيطـــي  المنـــاخ  ذات  الـــدول 
المرحلـــة  ســـتكون  كمـــا  الحـــار، 
األولى العتماد مشروعات التهيئة 
المـــواد  مـــن  التدريجـــي  للخفـــض 

.)HFC( الهيدروفلورية كربونية
وتقـــدم ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة بالشـــكر لجميـــع 
الدول التي دعمت مملكة البحرين 
وعبـــرت عـــن ثقتهـــا لتوليهـــا هـــذا 
فـــي  وســـاهمت  المهـــم  المنصـــب 
انتخابها لرئاسة اللجنة التنفيذية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

“موهبتك فالبيت” منصة حاضنة للمواهب
الرميحي يشيد بدعم خالد بن حمد للشباب البحريني

ثمن وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  دعـــم 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة، للشـــباب البحريني من خالل 
المبادرات المتنوعة التي يطلقها ســـموه، 
والتي تعكس حرص واهتمام سموه على 
تنفيـــذ توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بمواصلـــة الجهود الراميـــة لتهيئة المناخ 
المثالـــي لتمكيـــن الشـــباب، وتشـــجيعهم 
طاقاتهـــم  إلـــى  العنـــان  إطـــالق  علـــى 
وإبداعاتهـــم بمـــا يثـــري مختلف مجاالت 
الحياة. وأكد الرميحي في زيارته لموقع 

فالبيـــت”،  “موهبتـــك  مســـابقة  برنامـــج 
النوعيـــة  المبـــادرات  مـــن  المســـابقة  أن 
التـــي أطلقهـــا ســـموه، والتي تعـــد منصة 
حاضنـــة للمواهـــب البحرينية، مضيفا أن 

المســـابقة تمنح الفضاء للشـــباب لتقديم 
مواهبهم في قالب تنافســـي، يســـهم في 
تعزيز الثقة بالمشـــاركين، ويدفعهم نحو 
اكتســـاب المهـــارات ويعـــزز مـــن أواصـــر 

وقيـــم المحبـــة واأللفة بين أبنـــاء الوطن 
الواحـــد. وأشـــار وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم 
إلـــى أن مثـــل هـــذه المســـابقات تؤكـــد ما 
يتمتع به الشـــباب البحريني من مواهب 
الشـــكل  علـــى  صقلهـــا  يمكـــن  مختلفـــة، 
تنميـــة  فـــي  للمشـــاركة  تدفعهـــم  الـــذي 
وتطويـــر المجاالت المختلفـــة، مؤكدا أن 
الوزارة حريصة على تســـخير اإلمكانات 
والكـــوادر البشـــرية كافـــة لدعـــم جميـــع 
المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، على الشـــكل الذي 
يخـــدم تطلعات وأهداف ســـموه الرامية 
لخدمـــة المجتمع البحرينـــي، متمنيا في 
الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع 

المشاركين في المسابقة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من الزيارة

 المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيف الزياني، في مكتبه 
بمقـــر وزارة الخارجيـــة، ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  إســـبانيا  مملكـــة 
دولـــة  فـــي  والمقيـــم  البحريـــن 
الكويـــت ميغيل خوســـي مورو 

أغيالر.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وتـــم 
المتميـــزة  الثنائيـــة  العالقـــات 

التـــي تربط بين مملكة البحرين 
ومملكة إســـبانيا، وســـبل تنمية 
تلـــك العالقـــات إلى مســـتويات 
أشمل بما يعود بالخير والمنفعة 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 
الصديقيـــن. كما تـــم بحث عدد 
والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك علـــى  ذات االهتمـــام 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

بحث تنمية العالقات مع إسبانيا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة وولـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيتي تهنئـــة إلى رئيس 
طيـــب  رجـــب  تركيـــا  جمهوريـــة 

أردوغـــان؛ بمناســـبة ذكـــرى عيـــد 
الجمهورية لبالده.

عـــن  وســـموه  جاللتـــه  وأعـــرب 
لـــه  أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا 
موفور الصحة والسعادة ولشعب 
جمهوريـــة تركيـــا الصديـــق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ تركيا بعيد الجمهورية

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تعزية ومواســـاة إلى رئيس 
مـــون جـــاي إن،  جمهوريـــة كوريـــا 
وذلـــك في وفـــاة رئيـــس جمهورية 

كوريا األسبق روه تيه وو.
وأعرب جاللته وســـموه عن خالص 

تعازيهمـــا وصـــادق مواســـاتهما لـــه 
وألســـرة الفقيد ولشـــعب جمهورية 
كوريـــا الصديـــق، متمنييـــن ألســـرة 
وذوي الفقيد جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــة تعزيـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس 
بـــو  كيـــم  كوريـــا  وزراء جمهوريـــة 

كيوم.

البحرين تعزي في وفاة رئيس كوريا األسبق

المنامة - وزارة الخارجية

زار وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، ســـفارة جمهورية 
البحريـــن؛  مملكـــة  لـــدى  كوريـــا 
لتقديـــم واجـــب العزاء فـــي وفاة 
رئيـــس جمهوريـــة كوريا األســـبق 

روه تاي وو.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة لســـفير 
مملكـــة  لـــدى  كوريـــا  جمهوريـــة 
البحريـــن هـــاي كوان تشـــونغ، عن 

خالـــص تعـــازي ومواســـاة مملكـــة 
البحريـــن، ملكا وحكومة وشـــعبا، 
الكـــوري  والشـــعب  للحكومـــة 
الصديـــق، مشـــيًدا بعمـــق عالقات 
الصداقة والتعاون التي تربط بين 
البلديـــن، وحرص البلديـــن الدائم 
علـــى االرتقـــاء بهـــا آلفاق أشـــمل 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.

الزياني يقدم العزاء في وفاة رئيس كوريا األسبق

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
آل خليفـــة، أمـــس، ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لـــدى المملكـــة المتحـــدة 
الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفة. 
فـــواز،  بالشـــيخ  الوزيـــر  ورحـــب 
مشـــيدا بدور الســـفارة فـــي تعزيز 
التعـــاون، وتقديـــم أفضـــل  أوجـــه 
الخدمـــات لرعايا مملكـــة البحرين 

بالمملكة المتحدة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث برامج 

مملكـــة  بيـــن  األمنـــي  التعـــاون 
البحرين والمملكة المتحدة وفتح 
المرحلـــة  خـــالل  جديـــدة  آفـــاق 
المقبلة، وذلك في إطار العمل على 
تطوير عالقات التعاون والتنسيق 

بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير مملكـــة 
البحرين لدى المملكة المتحدة عن 
شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة 
علـــى تواصله الدائم وحرصه على 

تطوير التعاون المشترك.

برامج تعاون أمنية مع المملكة المتحدة
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جناح البحرين بـ “إكسبو” نافذة لتعريف العالم على ثقافة المملكة
حميدان: احتضان اإلمارات الحدث العالمي يعكس مكانتها بتنظيم الفعاليات الكبرى

زار وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، 
ا في إمـــارة دبي بدولة  معـــرض أكســـبو 2020 المقـــام حاليًّ
االمـــارات العربيـــة المتحـــدة، علـــى هامـــش مشـــاركته في 
أعمال اللقاء الوزاري التشـــاوري السادس للدول اآلسيوية 
المرســـلة والمســـتقبلة للعمالة “حـــوار أبو ظبـــي 6”، وتفقد 
جنـــاح مملكـــة البحرين في المعـــرض، والذي يحمل اســـم 

“الكثافة تنسج الفرص”.
وأشـــاد حميدان بمـــا تميز به الجناح مـــن إظهار المقومات 
البحريـــن،  لمملكـــة  والتنمويـــة  والتاريخيـــة  الحضاريـــة 

خصوًصـــا أنـــه يشـــكل نافـــذة لتعريـــف العالـــم علـــى ثقافة 
المملكـــة ومـــا تزخـــر به من تـــراث عريـــق يعكـــس مكانتها 

الحضارية بين األمم.
وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ الوزيـــر حميـــدان دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة على احتضانها الحدث العالمي 
ا في تنظيم مثل هذه الفعاليات  الذي يعكس مكانتها عالميًّ
الكبرى، مؤكـــًدا أن إقامة المعرض على أرض اإلمارات هو 
محـــل فخر واعتزاز دول مجلـــس التعاون والدول العربية 

وجميع الدول المشاركة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة، منتســـبي المحافظـــة الجنوبية؛ 
بمناســـبة فـــوز المحافظـــة بجائـــزة التميـــز للحكومـــة 
اإللكترونيـــة 2021م عـــن فئـــة القطـــاع العـــام - أفضل 
ممارسة في المشاركة اإللكترونية المجتمعية لمشروع 
“المجلـــس االفتراضـــي للمحافظة الجنوبيـــة”، بحضور 

نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري.
وفي بداية اللقاء، أكد ســـمو محافظ الجنوبية أن نيل 
المحافظـــة لهذه الجائـــزة المرموقة لهو ترجمة واقعية 
لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، في تعزيـــز التواصـــل البّناء مع 
المواطنيـــن والمقيميـــن واألخـــذ باحتياجاتهم وآرائهم 
ومقترحاتهـــم لمواكبـــة الـــرؤى والتطلعـــات الرائدة في 
تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة والتقـــدم والنمـــاء، والدعـــم 
الالمحـــدود من قبل ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، في اســـتثمار التقنيات الحديثة لضمان توسيع 
مشاركة وتفاعل األهالي على أعلى المستويات، مؤكًدا 
أن تكريـــم المحافظـــة لهـــذه الجائـــزة يّعـــد دافًعـــا نحو 
مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين 
بتميز وجـــودة عالية، لضمان التواصل الدائم وســـرعة 

االستجابة وتلبية احتياجاتهم عن كثب.
وأعـــرب ســـموه عـــن بالـــغ فخـــر واعتـــزاز المحافظـــة 
بعـــد  المرموقـــة،  الجائـــزة  بهـــذه  بتكريمهـــا  الجنوبيـــة 
اختيارهـــا ضمـــن الجهـــات الحكوميـــة، مشـــيًدا بجهود 

فريق العمل المشـــرف على ملف التقديم للجائزة نظير 
تميـــز المشـــاركة، منوًها بأن هذا االســـتحقاق ينســـجم 
مـــع رؤيـــة المحافظة التـــي تنص علـــى “محافظة آمنة 
مزدهـــرة بالتواصـــل مـــع األهالـــي” ويتناغـــم كذلك مع 
التواصـــل  إلـــى تحقيـــق  الراميـــة  المحافظـــة  أهـــداف 
واإلبـــداع اإللكتروني، ومؤشـــر بـــارز للـــدور التواصلي 
الـــذي تقـــوم بـــه المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي التنســـيق 
والشراكة المجتمعية الفاعلة مع األهالي، وذلك تنفيًذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة لتحقيق الـــرؤى والتطلعات الرامية 

لتلبية ومتابعة احتياجات األهالي والمواطنين.
وعن اســـتحقاق المحافظة الجنوبية لهذه الجائزة، أكد 
ســـمو المحافـــظ أنه في ظـــل جائحة كورونـــا والتطور 
التكنولوجي الســـريع بادرت المحافظة إلى استحداث 
وطرح خدمة أخرى جديدة كوسيلة للتواصل وتسهياًل 
علـــى عمالئها أال وهي “المجلس االفتراضي للمحافظة 
الجنوبيـــة”، مشـــيًرا إلـــى أن القناة تعتبـــر اآلن من أهم 
المنصـــات اإللكترونية لاللتقاء المباشـــر مع المواطنين 
والمقيمين، األمر الذي يسهم في بناء صورة شاملة لما 
يتطلع له أهالي المحافظة، استناًدا إلى عوامل اإلبداع 
واالبتـــكار التـــي هـــي مـــن ســـلم أولويـــات المحافظـــة 
وأهدافهـــا، وفـــي ســـياق اســـتثمار اإلبـــداع اإللكتروني 
والتقنيـــات الذكية وتوفيـــر الحلول المبدعة والوصول 

بالخدمات إلى أرقى المستويات.
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن المجلـــس االفتراضـــي يمثل 
أحد األبواب المفتوحة أمام األهالي لاللتقاء والتشاور 

بشـــأن أحـــوال مناطقهـــم، ومـــن ثـــم رفـــع االحتياجات 
الواردة لمناقشـــتها في المجلس التنســـيقي الذي يضم 
ممثليـــن عـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة، مـــا يوّفـــر 
علـــى األهالي الجهـــد والوقت، إلى جانب للمجلس دور 
كبيـــر فـــي تعزيـــز وتعميـــق الهويـــة الوطنية والنســـيج 
المجتمعـــي وغـــرس وتعزيز قيـــم الوالء بيـــن مختلف 

مكونات المجتمع في المحافظة الجنوبية.
مـــن  العديـــد  الجنوبيـــة قّدمـــت  المحافظـــة  يذكـــر أن 
االســـتثنائية، حيـــث دشـــنت  اإللكترونيـــة  المبـــادرات 
المكتب الذكي والذي يقدم التطبيقات التقنية الذاتية، 
www.( الجديـــدة  حلّتـــه  فـــي  اإللكترونـــي  وموقعهـــا 
واللقـــاءات  االجتماعـــات  southern.gov.bh(، وعقـــد 
عبر منصـــة “زووم”، وتطبيق “الجنوبيـــة” عبر الهواتف 
الذكيـــة للتواصـــل المباشـــر مـــع المحافظـــة لإلبالغ عن 
احتياجـــات األهالـــي من خـــالل الصـــور، وكذلك خدمة 
 QR“ تلقـــي االشـــعارات الذكيـــة، وإحنـــا نوصلـــك عبـــر
code”، والبرودكاســـت الصوتـــي، باإلضافة إلى النظام 
الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل” كقناة أساسية 
وفاعلة، وخدمة البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي، 
ومنصـــات المحافظة عبر مواقـــع التواصل االجتماعي 
تشـــمل: “يوتيـــوب، تويتـــر، انســـتغرام، ســـناب شـــات، 
وواتـــس اب”، حيث وصل مجموع القنوات المباشـــرة 
واإللكترونيـــة 22 قناة مختلفة تأتي جميعها لتســـهيل 
عمليـــة التواصـــل والمتمثلة في تلقي واســـتالم اآلراء 

والمقترحات وإيصالها للجهات الحكومية المعنية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: استثمار التقنيات الحديثة لتوسيع مشاركة األهالي
المجلس االفتراضي أبرز المنصات اإللكترونية لاللتقاء المباشر مع المواطنين

مدينة عيسى - وزارة العمل

اإلرشـــاد  ملتقـــى  الـــوزارة  نظمـــت 
والتوجيـــه المهني، أمـــس، عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، تحـــت رعاية وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
حميدان، وبحضور عدد من الخبراء 
الملتقـــى  يأتـــي  إذ  والمتخصصيـــن، 
النوعي ضمن سلســـلة من المنتديات 
الـــوزارة فـــي مجـــال  التـــي تعقدهـــا 
المهنـــي  واإلرشـــاد  التوجيـــه  تعزيـــز 
وتطويـــر المـــوارد البشـــرية الوطنية 

وإعدادها مهنًيا للحياة العملية.
ويقـــام الملتقى بهـــدف التعرف على 
المهنـــي  والتوجيـــه  اإلرشـــاد  واقـــع 
مـــن  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
خالل االطـــالع على نتائج الدراســـة 
المســـحية التـــي تـــم إعدادهـــا بهـــذا 
الشـــأن، باإلضافـــة إلى التعـــرف على 
أفضل الممارسات العالمية في مجال 
التعليـــم والتدريـــب الفنـــي والمهني، 
مقاييـــس  علـــى  التعـــرف  وكذلـــك 
غاتسبي البريطانية للتوجيه المهني.

وبهذه المناسبة، أكد الوكيل المساعد 
اللجنـــة  رئيـــس  العمـــل،  لشـــؤون 

الوطنية لإلرشـــاد والتوجيه المهني، 
التعـــرف  أهميـــة  الحايكـــي،  أحمـــد 
العمـــل؛  ســـوق  احتياجـــات  علـــى 
بهـــدف مســـاعدة األفراد علـــى اتخاذ 
القـــرارات والتوجهات الســـليمة فيما 
يخص المســـارات المهنيـــة والتطوير 
فـــي الســـلم الوظيفـــي وغيرهـــا مـــن 
الصلـــة،  ذات  المهنيـــة  الموضوعـــات 

مـــن  االســـتفادة  بضـــرورة  منوًهـــا 
جلســـات اإلرشـــاد والتوجيـــه المهني 
التـــي تقـــدم خدمـــات مهنية بشـــكل 
احترافي للفئات المســـتهدفة ســـواء 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مقـــر  فـــي 
االجتماعيـــة والمـــدارس والجامعات 
التدريبيـــة  المراكـــز  فـــي  وكذلـــك 

والمؤسسات ذات الصلة.

الحايكي: لالستفادة من جلسات اإلرشاد التي تقدم خدمات مهنية بشكل احترافي

مساعدة األفراد على التوجهات السليمة للمسارات المهنية
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تقديم 603 طلبات صيانــة بقيمــة 23.3 مليــون دينــار
من يناير حتى األسبوع األول من أكتوبر الجاري

تـــرأس وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
االجتمـــاع الـــدوري )المرئي( للجنـــة فريق 
لخفـــض  الحكوميـــة  المبانـــي  صيانـــة 
المصروفات التشـــغيلية، بحضـــور الوكيل 
المساعد لمشـــاريع البناء والصيانة الشيخ 
مشـــعل بن محمد آل خليفـــة )نائب رئيس 
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  اللجنـــة(، 
الماليـــة والميزانيـــة بـــوزارة المالية عدنان 
المبانـــي  صيانـــة  إدارة  مديـــر  إســـحاق، 
بشؤون األشغال هدى ميرزا عباس، مدير 
إدارة المـــوارد الماليـــة بشـــؤون األشـــغال 
الكفـــاءة  إدارة  مديـــر  المطـــوع،  محمـــد 

المركزيـــة بـــوزارة الماليـــة هالـــة ســـيادي، 
التربيـــة  بـــوزارة  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 

والتعليم المهندسة خلود الكعبي. 
وخالل االجتماع تم تقديم عرض من قبل 
المعنييـــن بـــوزارة األشـــغال يتنـــاول عدًدا 
مـــن المبـــادرات المقترحـــة بهـــدف تغطية 
الحكوميـــة،  المنشـــآت  صيانـــة  تكاليـــف 
وســـيتم تحويل هذه المبادرات إلى لجنة 
تنميـــة اإلرادات الحكوميـــة برئاســـة وزير 
لدراســـتها  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
واتخـــاذ مـــا تراه مناســـًبا، علًمـــا أن البعض 
من هذه المبادرات تم تفعيلها مســـبًقا في 
بعـــض المرافـــق التابعة لشـــؤون البلديات 

وساهمت في تغطية تكاليف الصيانة لها. 
وقال الوزير إن هذه المبادرات تهدف إلى 
إشـــراك القطـــاع الخاص في المشـــروعات 
الصيانـــة  تكاليـــف  لتغطيـــة  الحكوميـــة 
والتشـــغيل واألمن والنظافـــة وغيرها من 
المصروفـــات، مؤكـــًدا أال يؤثـــر ذلـــك على 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
والمقيميـــن والمحافظـــة علـــى مســـتواها 
هـــذه  تؤثـــر  أن  ودون  واســـتدامتها، 
المبـــادرات علـــى الخطـــط االســـتراتيجية 

والتطويرية لكل جهة حكومية.
 كمـــا تـــم اســـتعراض تقريـــر مفصـــل عـــن 
أعمـــال فريـــق صيانـــة المبانـــي الحكومية 

خالل الفترة من شهر يناير حتى األسبوع 
األول من شـــهر أكتوبر خالل هذا العام، إذ 
بلغت طلبات الصيانة المقدمة لفريق عمل 
صيانـــة المبانـــي الحكوميـــة 603 طلبـــات 

بقيمة 23,314,599 دينارا، وكانت الطلبات 
المقبولـــة 561 طلًبـــا بقيمـــة 21,755,355 
دينارا، أمـــا الطلبات المرفوضة فبلغت 33 
طلًبـــا بقيمة 815,844 دينارا، في حين بلغ 

عدد الطلبات قيد الدراسة 9 طلبات. 
يذكر أن “فريق صيانة المباني الحكومية” 
تشـــّكل برئاســـة وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني بناء على 
قـــرار نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقم 
2 لســـنة 2018 بتاريـــخ 11 أكتوبـــر 2018، 
بتشـــكيل 6 فـــرق عمـــل حكوميـــة لخفض 
ضمـــن  وذلـــك  التشـــغيلية،  المصروفـــات 
المبادرات الســـت لبرنامج التـــوازن المالي 
الهـــادف لتحقيق التوازن بين المصروفات 
واإليرادات الحكومية بحلول العام 2022.

المنامة - وزارة األشغال

عــززت مملكــة البحريــن مكانتهــا كدولــة رائــدة فــي دعــم تقــدم المــرأة، إذ تعتبــر المملكة ذلــك عنصرا أساســا ضمن إســتراتيجيتها 
الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد وبما يتماشى وأهداف رؤية البحرين 2030. وضمنت التعديالت التشريعية 
التــي قدمهــا ميثــاق العمــل الوطنــي، حصول المــرأة على حقوقهــا الكاملة بحماية دســتور البحرين، فــي إطاٍر عادٍل من المســاواة 
وتكافؤ الفرص في جميع الميادين، إذ منع القانون البحريني أي شــكل من أشــكال التمييز بين الرجل والمرأة، الســيما فيما يتعلق 
باألجور، حيث أصدر مؤخًرا عاه البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، المرســوم بقانون رقم )16( لســنة 2021، 
الــذي ينــص علــى تعديــل بعــض أحــكام قانــون العمل في القطــاع األهلي، ليحظــر بموجبه التمييز فــي األجور بين الرجــل والمرأة، 

ويقدم الضمانة القانونية للمساواة في األجور بينهما.

تعزيز حقوق المرأة العاملة

وتولـــي مملكـــة البحرين االهتمـــام بكل ما 
هو من شأنه أن يعزز من حقوق المرأة في 
سوق العمل، بما يتوافق مع مبدأ المساواة 
وعـــدم التمييـــز بســـبب الجنـــس، ذلـــك ما 
العماليـــة  العالقـــات  إدارة  أكدتـــه مديـــرة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة 
قالـــت:  حيـــث  العســـمي،  حســـن  مـــي 

اتخـــذت البحريـــن العديد مـــن اإلجراءات 
والتشـــريعات الهادفـــة إلـــى تحقيـــق مبدأ 
المســـاواة وعـــدم التمييـــز بين الجنســـين، 
ومنهـــا مزايا المـــرأة العاملة التـــي تضمنها 
بإصـــدار   2012 لســـنة   )36( رقـــم  قانـــون 
قانون العمل في القطاع األهلي، باإلضافة 
إلـــى العديـــد من القـــرارات الوزاريـــة التي 
صـــدرت لترســـخ مبـــدأ عـــدم التمييـــز ضد 
المرأة وتسهم في تعزيز حقوقها العمالية، 

ولعـــل أفضـــل مثـــال على ذلك هـــو إصدار 
قـــرار بشـــأن تحديـــد األعمال التـــي يحظر 
فيها تشـــغيل النســـاء الحوامل تماشًيا مع 
معايير العمل الدوليـــة وتفعياًل لمبدأ عدم 
التمييز في االستخدام والمهنة. وأضافت 
العســـمي أن المرأة العاملـــة حققت العديد 
من المكتســـبات العمالية، وكانت وما تزال 
تحظـــى بدعـــم ومســـاندة قيـــادة مملكـــة 
المكتســـبات  تضمنـــت  حيـــث  البحريـــن، 

المســـتحقة للمـــرأة رفع إجـــازة الوضع إلى 
)60( يوًما مدفوعـــة األجر، فضاًل عن )15( 
يوًمـــا من دون أجر وفًقا لحاجتها، وإجازة 
مـــن دون أجـــر لرعايـــة طفلهـــا الـــذي لـــم 
يتجاوز عمره 6 سنوات مدتها 6 أشهر في 
المـــرة الواحـــدة، كما منح القانـــون العاملة 
المســـلمة الحق فـــي إجازة شـــهر مدفوعة 
األجر إذا توفي زوجها، ومنحها الحق في 
استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية 
إن وجـــدت أو إجـــازة مـــن دون راتب، كما 
جـــرم القانون التحرش فـــي أماكن العمل، 
وشـــدد على العقوبـــة إذا وقعـــت الجريمة 
مـــن صاحب العمـــل أو من يمثله، مشـــيرة 
إلـــى أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
قد قامت بتشكيل لجنة لمتابعه الشكاوى 
الخاصة بالتمييز، في إطار ســـعي الوزارة 
لتفعيـــل دورهـــا الرقابـــي؛ لضمـــان تطبيق 

القانون وااللتزام بنصوصه. 

التمكين االقتصادي للمرأة

ويعـــد التمكين االقتصـــادي للمرأة جزءا 
البحريـــن  مملكـــة  سياســـة  مـــن  رئيســـا 
المتســـقة مـــع رؤيتهـــا االقتصادية 2030 
المســـتدامة،  للتنميـــة  وإســـتراتيجيتها 
هـــذا ما أكـــده الخبير االقتصـــادي رئيس 
واالستشـــارات  للدراســـات  العـــال  مركـــز 
االقتصادية جعفر الصايغ، والذي أوضح 
أن مشـــاركة المرأة الواسعة في مجالس 
إدارات الشـــركات تمثـــل إحـــدى الســـبل 
الرئيسة لتحقيق الشراكة الكاملة للمرأة؛ 
األمـــر الـــذي مكنها من االرتقـــاء بقدراتها 
فـــي  المجـــاالت، وســـاهم  فـــي مختلـــف 

تعزيز دورها في إعالء راية الوطن.
وفيمـــا يتعلـــق بالتشـــريع الجديـــد، قـــال 
الصايغ إن المرسوم الملكي يخلق توجًها 
جديـــًدا يثبـــت التـــزام البحريـــن بتطبيق 
السياســـات واإلصالحـــات الهيكلية لدفع 

للمـــرأة،  االقتصـــادي  التمكيـــن  أجنـــدة 
ويعزز من التعاون بين األطراف المعنية 
لتشـــكيل رؤيـــة واضحة، ورســـم خطًطا 
االحتياجـــات  علـــى  قائمـــة  مســـتقبلية 
العملية، والســـعي إلى تنفيذها في سبيل 
تحقيـــق تكافـــؤ الفـــرص بين الجنســـين، 
مضيًفـــا أن توحيـــد األجور من شـــأنه أن 
ويضمـــن  األجريـــة  االختـــالالت  يعالـــج 
حصول الجميع على األجر نفســـه، طالما 
يـــؤدون المهـــام ذاتهـــا وفي ظـــل ظروف 
عمـــل متشـــابهة، مشـــيًرا إلـــى أن تحقيق 
الجنســـين  بيـــن  فـــي األجـــور  المســـاواة 
اإلنتـــاج،  رفـــع  مســـتويات  مـــن  يعـــزز 
ويثبت االســـتقرار النفسي في العمل، ما 
ينعكـــس إيجاًبا على بيئـــة العمل ويخلق 
فرًصـــا للتنافس والتميز بيـــن الموظفين 

والموظفات.

البحريــن تعــزز حقــوق المــرأة فــي ســـوق العمـــل
مرسوم ملكي يحظر التمييز في األجور بين الجنسين في القطاع األهلي

تعزيز التعاون بمجال االستزراع السمكي مع أميركا
أبوالفتح أشاد بجهود السفارة في تقوية أواصر العالقات

بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية 
في وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل محمـــد 
الســـفارة  مـــن  وفـــد  مـــع  أبوالفتـــح 
األميركيـــة في مملكة البحرين مكون 
السياســـية  الشـــؤون  مستشـــار  مـــن 
واالقتصاديـــة أبـــار ســـيدو والملحـــق 
االقتصادي للســـفارة جاســـيكا باتريز 
مجـــال  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
فـــي  وذلـــك  الســـمكي  االســـتزراع 
االجتمـــاع الذي عقد لهـــذا الخصوص 

بمبنى الوكالة في البديع. 
وحضر اللقاء من جانب الوزارة القائم 
بأعمال مديـــر إدارة الثروة الســـمكية 
عمار ياســـر وعدد من مسؤولي وكالة 

الزراعة والثروة البحرية.
الوكيـــل  رحـــب  اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي 
بالوفـــد األميركـــي، منوهـــا بالعالقات 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقين في 
جميع المجاالت، وتطويرها لما يخدم 

مصالح البلدين الصديقين. 
وأثنى الوكيـــل على الدور الذي تبذله 
الســـفارة في تقوية أواصر العالقات، 
منوهـــا إلـــى المســـتوى المتقـــدم الذي 
وصلـــت إليـــه العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين الصديقين.
الوفـــد  مـــع  الوكيـــل  واســـتعرض 
األميركي مجاالت التعاون المشـــترك 
فـــي مجـــال تطويـــر الثروة الســـمكية 
وخصوصا مناقشـــة أحكام االستيراد 

الثديـــات  حمايـــة  بقانـــون  الخاصـــة 
البحرية األميركية.

مـــن جهتـــه، أشـــاد الوفـــد األميركـــي 
بالتقـــدم المطرد الذي تشـــهده مملكة 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  البحريـــن 

متطلعـــا إلى تعزيز العالقـــات الثنائية 
معبـــرا  المشـــترك،  العمـــل  ومجـــاالت 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره للوكيل، 
متمنيـــا لمملكة البحريـــن دوام التقدم 

والرقي.

المنامة - وزارة األشغال

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  بالتعـــاون  المحـــرق  محافظـــة  نظمـــت 
واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخليـــة محاضـــرة توعويـــة بمناســـبة اليوم 

العالمي لمكافحة السرطان الثدي.
وأشـــار نائب محافظ المحرق العميـــد عبدهللا الجيران إلى أن إقامة 
مثل هـــذه المحاضرات التوعوية، يؤكد مـــدى حرص المحافظة في 
االهتمـــام بالصحة العامـــة للمواطنيـــن والمقيمين، مشـــيدا بالتعاون 
والتنســـيق مع إدارة الشـــؤون الصحية واالجتماعية في إقامة هذه 

الفعالية وتعاونها الدائم مع المحافظة.

االهتمام بالصحة العامة للمواطنين

فـــي إطـــار ما تضمنتـــه الكلمة الســـامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقـــاد العـــادي الرابـــع مـــن 
الشـــورى  لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
والنـــواب، والتي دعا فيها جاللتـــه أصحاب األعمال 
والخدميـــة  اإلنتاجيـــة  الدولـــة  قطاعـــات  ضمـــن 
واالقتصادية إلى اقتراح مزيد من المبادرات لتنمية 
اقتصاديـــة شـــاملة األبعـــاد، تواصلـــت االجتماعـــات 
التنســـيقية لمناقشـــة عدد من المبادرات التي تهدف 
لتنميـــة االقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، 
إذ اجتمـــع وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة مع رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وبحضور 

عدد من الجهات ذات العالقة.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أن مملكة 
البحريـــن بفضـــل التوجيهـــات الملكية الســـامية من 

جاللـــة الملـــك ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة تسير بخطى ثابتة بطرح وتبني المبادرات 
التي تعزز اســـتدامة النمـــو االقتصادي وتحفزه نحو 

زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات.
وشـــارك فـــي االجتمـــاع كل مـــن وزيـــر المواصـــالت 
مصـــرف  ومحافـــظ  أحمـــد،  كمـــال  واالتصـــاالت 
والبحرين المركزي رشـــيد المعـــراج، ووزير الصناعة 
والتجارة والســـياحة زايد الزيانـــي، ورئيس مجلس 
إدارة صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( الشـــيخ محمـــد بـــن 
لمجلـــس  التنفيـــذي  والرئيـــس  آل خليفـــة،  عيســـى 
والرئيـــس  حميـــدان،  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل )تمكين( حســـين رجب، 
والمديـــر العام لمكتب رئيس مجلس الوزراء األمين 

العام لمجلس الوزراء حمد المالكي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

البحرين تسير بخطى ثابتة بطرح وتبني المبادرات لتعزيز استدامة النمو وتحفيزه
وزير “المالية” يواصل االجتماعات التنسيقية ويؤكد خلق الفرص النوعية للمواطنين



علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  شـــهد 
النائـــب األول  العصفـــور، بحضـــور 
النائـــب  النـــواب  مجلـــس  لرئيـــس 
عبدالنبـــي ســـلمان ونائب المحافظ 
العميد خالد الدوســـري، حفل ختام 
مســـابقة الرابـــح األكبر فـــي صيف 
البحريـــن فـــي نســـختها الخامســـة، 
التـــي تهـــدف إلـــى تحســـين الحالة 
الصحية العامة للســـكان من خالل 
واالشـــتراطات  المعاييـــر  تطبيـــق 
للحصـــول علـــى االعتمـــاد كمدينـــة 
صحية فـــي تبني برامج وأنشـــطة 
النمـــاط  فـــي  التغييـــر  إلـــى  تدعـــو 
الســـلوك الصحـــي، وجعـــل الصحة 

ضمن أولوياتهم.
وفـــي كلمتـــه خـــالل الحفـــل، أشـــار 
مطابقـــة  أهميـــة  إلـــى  العصفـــور 
االعتمـــاد بنجـــاح مســـابقة الرابـــح 
األكبر في صيف البحرين من خالل 
االرتقـــاء بالصحة والغـــذاء وتأكيد 
التعاون والشـــراكة بين القطاعات، 
مؤكـــدًا أن قصـــة النجـــاح النســـخة 

الخامســـة كان أبطالهـــا المصابـــون 
باضطرابـــات طيـــف التوحد، وذلك 
بما أظهروه من تفاعل وعزيمة في 
تخفيـــض أوزانهـــم وإبداعاتهم في 
إنتـــاج أعمـــال الفيديـــو، مبيننـــا أنه 
خالل ســـنتين من إطالق المسابقة 
بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي جميـــع 
النســـخ الخمـــس ما يقـــارب الـ 122 

مشـــاركا و55 فيديو تسجيليا لهذه 
المشـــاركات الـــذي كان لها دور بارز 

في الترويج الصحي والبدني.
من جانبهـــا، أعلنت رئيـــس جمعية 
أصدقـــاء الصحـــة كوثـــر العيـــد عن 
الفائزين، إذ فاز بالمركز األول علي 
حسن عاشور بخسارة 14 سنتيمترا 
في محيط الخصر في فئة الرجال، 

بينمـــا فازت في فئة النســـاء زينب 
الســـيد كاظـــم بخســـارة 20.5 فـــي 
محيـــط خصرها، وفـــي فئة األوالد 
فاز جاســـم خليل بخاسرة وزن بلغ 
13.9، وفي فئة البنات فازت بتول 
جالل بخســـارة 8.7 مـــن وزنها، كما 
تـــم تكريم عـــدد 7 من المشـــاركين 
بجائـــزة الفيديـــو المؤثـــر، في حين 

تميزت هذه النســـخة من المسابقة 
المصابيـــن  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 
باضطـــراب طيـــف التوحـــد، حيـــث 
تميـــزت مشـــاركتهم بقصـــة نجـــاح 
األكبـــر،  الرابـــح  لمســـابقة  جديـــدة 
كان أبطالهـــا هـــم اآلبـــاء واألمهات، 
وفـــاز في هـــذه الفئة محمد ســـعيد 
بخسارة في الوزن بلغت 3.7 خالل 

شهر واحد فقط.
وفي ختـــام الحفل، كـــرم المحافظ 
الداعمـــة  والجهـــات  الفائزيـــن 
للمســـابقة والمشـــاركين، مبينـــًا أن 
مـــا تحقق في جميع النســـخ للرابح 
األكبـــر كان بفضـــل تضافـــر الجهود 
المشـــتركة بيـــن جميـــع القطاعات، 
كما قدم الشـــكر والتقدير إلى مركز 
جنـــان الطبـــي وجمعيـــة أصدقـــاء 
الصحة كشركاء إستراتيجيين في 
التنظيم طـــوال مراحل المســـابقة، 
وكانـــت مســـاهمتهم أحـــد المحاور 
الرئيسة في نجاحها واستمراريتها، 
كما أكد على دور مجمع الرملي في 
استضافتهم لحفل الختام وأسواق 
اللولو وأســـواق األســـرة، باإلضافة 
إلـــى مجموعـــة العريـــض القابضـــة 
وشركة النســـر للمقاوالت لما بذلوه 

من دعم وتقديم للجوائز.
حضر حفل الختـــام ممثلو الجهات 
الراعيـــة وجمعيـــة عالـــي الخيريـــة 

ومديرو اإلدارات بالمحافظة.
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ارتفاع االستخدام الخاطئ لألدوية مع الزيادة المطردة لألمراض
تنظم اللجنة الوطنية للشـــراء الموحد 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  لألدويـــة 
واليقظـــة  للســـالمة  األول  “المؤتمـــر 
الدوائيـــة” فـــي الفتـــرة مـــن 29 وحتى 
رعايـــة  تحـــت  الجـــاري،  أكتوبـــر   30
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
مـــن  واســـعة  وبمشـــاركة  خليفـــة،  آل 
الصيادلـــة واألطبـــاء والمختصين في 
الشأن الدوائي بمملكة البحرين ودول 
مجلس التعـــاون الخليجي ونخبة من 
المتحدثين لمناقشة مستجدات األمن 

الدوائي وسالمة الدواء.
ويبحـــث المؤتمـــر الـــذي يســـتمر لمدة 
يوميـــن عـــددا مـــن المحـــاور المهمـــة، 
مـــن أبرزهـــا آليـــة شـــراء المســـتلزمات 
الصيدالنيـــة والطبية في دول مجلس 
الشـــراء  وتأثيـــر  الخليجـــي،  التعـــاون 
الموحد على جـــودة الدواء، وتصنيف 
األدويـــة دون المســـتوى للحفاظ على 
صحة المرضى، فضالً عن بحث ســـبل 
الموحـــدة  الشـــراء  اتفاقـــات  تطبيـــق 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
والتحديات المتعلقة بتطعيم فيروس 
للمواطنيـــن   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
باإلضافـــة إلـــى عدد مـــن الموضوعات 

ذات الصلة.
وأوضحـــت اللجنـــة المنظمـــة أنـــه مـــع 
الزيـــادة المطـــردة في معـــدل اإلصابة 

باألمراض المختلفة، ارتفعت معدالت 
االســـتخدام الخاطـــئ لألدويـــة خالل 
الســـنوات األخيـــرة، وهو مـــا أوضحته 
العالميـــة  والدراســـات  اإلحصـــاءات 
لألدويـــة  الجانبيـــة  باآلثـــار  المتعلقـــة 
والتســـمم الدوائـــي، وبـــرزت الحاجـــة 
إلى وجود آليات تكفل سالمة األدوية 
الدوائيـــة  اليقظـــة  مبـــدأ  وتحقيـــق 
كتخصـــص إكلينيكي وعلمـــي؛ لتوفير 
المعلومـــات الكافية وضمان الســـالمة 
الصحيـــة من خالل التفاعل المشـــترك 
بيـــن األطبـــاء والمرضـــى فـــي اختيار 

طريقة العالج والدواء المناسبين.

ومن المقرر أن يشـــهد المؤتمر تدشين 
تتيـــح  دائمـــة،  إلكترونيـــة  منصـــة 
للمشاركين النقاش بشأن الموضوعات 
ذات الصلة، والبقـــاء على اطالع دائم 
بالوضـــع القائـــم لليقظـــة الدوائية، بما 
يعـــود بالنفع على الصحـــة العامة، كما 
ســـتتيح المنصـــة لجميـــع المشـــاركين 
إمـــكان التفاعل مع الخبراء ومناقشـــة 
المختلفـــة  والتحديـــات  التطـــورات 
واالبتكارات في هذا المجال، إذ يجمع 
المشـــاركين والممثليـــن مـــن مختلـــف 
مجـــاالت اليقظـــة الدوائيـــة وســـالمة 

األدوية تحت مظلة مشتركة.

المنامة - بنا

ختام مسابقة الرابح األكبر في صيف البحرين

أطلـــق مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعية 
وشـــؤون المجتمـــع بمحافظـــة العاصمـــة 
خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
أمـــان  “فحصـــِك  بعنـــوان  ماراثـــون 
واطمئنان” للتوعية بسرطان الثدي الذي 
أقيم بتنظيم من الجامعة الخليجية في 
واتـــر جـــاردن ســـيتي بضاحية الســـيف، 
وذلـــك تحـــت رعايـــة محافـــظ العاصمـــة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.

رئيـــس  بحضـــور  الماراثـــون  وانطلـــق 
الجامعـــة الخليجيـــة مهنـــد المشـــهداني، 

وعدد مـــن المشـــاركين، وفـــرق تطوعية 
شبابية بحرينية.

توعـــوي  معـــرض  الماراثـــون  وصاحـــب 
لتســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة الفحـــص 
المبكر لســـرطان الثدي وكذلك للتضامن 
مـــع جميـــع المرضى مـــا يعكـــس الصورة 
الفعليـــة للمجتمـــع البحرينـــي المتكاتف، 

وبما يتماشى مع هذه الحملة العالمية.
وأشـــاد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بمبـــادرة الجامعـــة الخليجية للمســـاهمة 
في رفـــع مســـتوى الوعي لـــدى المجتمع 
حـــول االهتمـــام بصحـــة األفـــراد، مؤكًدا 

علـــى  حريصـــة  العاصمـــة  محافظـــة  أن 
دعـــم شـــهر التوعية بســـرطان الثدي من 
خـــالل حزمـــة مـــن البرامـــج المتنوعـــة، 
إذ يأتـــي الماراثـــون ضمن هـــذه البرامج 

والفعاليات.
مـــن جانبـــه، أثنـــى المشـــهداني على دور 
المســـتمر  ودعمهـــا  العاصمـــة  محافظـــة 
للفعاليـــات والبرامـــج المجتمعية لجميع 
فئـــات المجتمـــع، مقدًما شـــكره وتقديره 
إلى الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
لمشـــاركته حفل إطـــالق هـــذا الماراثون 

التوعوي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ماراثــــون للتوعيـــة بسرطـــــان الثـــــدي

“الرابح األكبر” يشهد خسارة أوزان وصلت لـ 14 سم من محيط الخصر

شهد تسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر لسرطان

محافظ الشمالية: قصة النجاح بالنسخة الخامسة كان أبطالها المصابون بالتوحد
 مدير إدارة البرامج االجتماعية بمحافظة العاصمة يطلق الماراثون التوعوي “فحصِك أمان واطمئنان”

الشيخ محمد بن عبدالله

تدشين منصة 
إلكترونية دائمة 

لالطالع على الوضع 
القائم لليقظة الدوائية

المنامة - بنا

التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت 
جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا، التقـــت 
خاللها بمجلس إدارة الجامعة ورئيسها 
حســـن المال وأعضـــاء الهيئتين اإلدارية 

واألكاديمية.
وخـــالل الزيـــارة، تفقـــدت األميـــن العام 
مرافق الجامعة ومنشـــآتها ومختبراتها، 
الســـتقبال  جهوزيتهـــا  بمـــدى  منوهـــًة 

الطـــالب وتقديـــم الخدمـــات التعليميـــة 
بالجـــودة المطلوبـــة، وبمـــا يتـــواءم مـــع 
الحفـــاظ  ويضمـــن  الراهنـــة  الظـــروف 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع، معربـــًة 
عـــن تقديرهـــا لجهـــود جميـــع القائميـــن 
علـــى هذا الصـــرح التعليمـــي، وما يقوم 
بـــه مـــن دور مهم فـــي منظومـــة التعليم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن، مشـــيدًة بمـــا 
تقدمه الجامعة من برامج وتخصصات 
أكاديميـــة معتمـــدة، متمنيـــًة لهـــم دوام 

التوفيق والنجاح.

رنا بنت عيسى تتفقد جهوزية “البحرين للتكنولوجيا”

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية النسائية الدولية
تجديد الثقة في فاطمة الكوهجي للرئاسة

انتخبـــت الجمعيـــة العموميـــة للجمعية 
النسائية الدولية مجلس إدارة جديدا.

فـــي  الثقـــة  الجديـــد  المجلـــس  وجـــّدد 
فاطمة الكوهجي لوالية جديدة.

وتألـــف المجلـــس مـــن: زينـــب المهندس 
أمينـــة  شـــريف  ونـــدى  للرئيـــس،  نائبـــا 
للســـر، وفوزية إســـماعيل رئيســـة للجنة 
اإلعالميـــة والثقافيـــة، وماجـــدة أختـــر 
زادة مســـؤولة للعضويـــة، وكولـــي اختر 
االجتماعيـــة،  للجنـــة  مســـؤولة  زادة 
وفاطمة الســـيد عضـــوة إدارية، وزبيدة 
نـــور عضوة إداريـــة، وابتهاج المحروس 
عضـــوة إدارية. يشـــار إلـــى أن الجمعية 
رخصـــت فـــي 18 فبرايـــر 1975، وأعيد 

تسجيلها في 1 يوليو 1991.
ووفقا للنظام األساســـي للجمعية، فإنها 

تهدف إلى:
1. مســـاعدة المحتاجين من خالل قيام 
الجمعية باألنشطة الخيرية لتسود روح 

المحبة واإلخاء في المجتمع.
وجســـمانًيا  عقلًيـــا  األطفـــال  رعايـــة   .2

مـــن معـــدات  بمـــا يحتاجونـــه  ومدهـــم 
تســـاعدهم علـــى أخذ مكانهـــم الطبيعي 

في الحياة العملية.
3. رعايـــة المتقدميـــن فـــي الســـن مـــن 
الفقراء طبيا واجتماعيا حسب إمكانات 

الجمعية.
الثقافيـــة  باألنشـــطة  القيـــام   .4

واالجتماعية المختلفة.
العربيـــات  الســـيدات  تعريـــف   .5
البحريـــن  إلـــى  الوافـــدات  واألجنبيـــات 

بتاريخ ونهضة البحرين.
6. العمـــل على زيـــادة التقارب والتفاهم 
بيـــن الســـيدات المقيمات فـــي البحرين 

من مختلف الجنسيات.

عدد من عضوات الجمعية 

محرر الشؤون المحلية
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“زين” و ”بتلكو” تدعمان تشجير ممشى االستقالل وعراد
أعلنت المبادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
وزارة  مـــن  كل  مـــع  بالتعـــاون  الزراعـــي 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي والمجلـــس األعلـــى للبيئة، عن 
تلقـــي دعم كريم من كل من شـــركة زين 
البحرين لتشـــجير ممشى االستقالل في 
المحافظـــة الجنوبيـــة، وشـــركة البحرين 
لالتصاالت الســـلكية والالسلكية “بتلكو” 
فـــي محافظـــة  عـــراد  لتشـــجير ممشـــى 
المحرق، ضمن الحملة الوطنية للتشجير 

“ُدمِت خضراء”.
وقالـــت األمين العـــام للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي الشـــيخة مرام 
بنت عيســـى آل خليفة “إننـــا اليوم نفخر 
بتدشين موقعين إضافيين ضمن الحملة 
خضـــراء(  )ُدمـــِت  للتشـــجير  الوطنيـــة 
بمرحلتهـــا األولـــى والتـــي نفـــذت ترجمة 
للتوجيهـــات الحكيمـــة مـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والرعايـــة الكريمة من قرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس االستشاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، والذي يعكس 
اهتمـــام ســـموها بالمشـــروعات التنموية 
الزراعية والبيئية التي تساهم في تطور 

القطاع الزراعي بمملكة البحرين”.
وأشـــارت إلى “الدور المهم والكبير الذي 
يلعبـــه القطـــاع الخاص في دعـــم الحملة 
الوطنية للتشـــجير عبر العطاء المستمر؛ 
اســـتجابة لتوجيـــه ولـــي العهـــد رئيـــس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بضـــرورة 
تعزيـــز الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن والتـــي 
أثمرت نتائجها اليوم بتبني 6 مواقع في 
مختلف محافظات المملكة من أصل 27 
في المرحلة األولى من الحملة. والشـــك 
أن هـــذه المســـاهمة الفاعلـــة ســـتعزز من 
الجهـــود الموجهة نحـــو تحقيق األهداف 
البيئيـــة التـــي تلتزم بها مملكـــة البحرين 
واألولويـــات  العالميـــة  للجهـــود  دعًمـــا 

الوطنية”.
وأكـــدت الشـــيخة مـــرام بنت عيســـى آل 
خليفـــة “أن المبـــادرة والبلديـــات المعنية 
قد قاموا باختيار األشجار بعد دراسة مع 
الخبراء وفق اشتراطات جمالية وبيئية 

حرصـــا علـــى تحقيـــق المنافـــع المرجوة 
واســـتدامة تلـــك األشـــجار، خصوصا أن 
الموقعين الجديدين يستفيد منهما عدد 
كبيـــر مـــن المواطنين والمقيميـــن؛ لكونه 
متنفســـا ألهالي تلك المناطق، وعليه تم 
اختيار زراعة أشـــجار البونســـيانا والنيم 
والرول، وأشـــجار الهبسكس تيلياسوس 
يحقـــق  الـــذي  األمـــر  فســـتوال؛  وكاســـيا 
مـــا تصبو لـــه هـــذه الحملـــة الوطنية من 
أهداف جمالية وبيئية، تســـهم في زيادة 
المســـطحات الخضـــراء المنســـجمة مـــع 

مناخ البحرين”.
فـــي  التشـــجير  تنفيـــذ  مراســـم  وجـــرت 
ممشى االســـتقالل بالمحافظة الجنوبية 
بحضـــور كل مـــن محمـــد زيـــن العابديـــن 

المدير المنتدب في شـــركة زين البحرين 
ممثـــال عـــن الشـــركة الداعمـــة لتشـــجير 
ممشى االســـتقالل، والمدير العام لبلدية 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيف وعدد من 
أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء 
المجالـــس البلدية وعدد من المســـؤولين 
المعنيين، وتم خالله اســـتعراض أهداف 
الحملـــة وآخـــر تطوراتهـــا منـــذ اإلعـــالن 
الرســـمي عن إطالقها واإلشـــارة للتصور 

المتوقع للموقع بعد عملية التشجير.
كما جرت مراســـم تنفيذ تشـــجير ممشى 
عـــراد بحضور كل مـــن المبعوث الخاص 
التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ  لشـــؤون 
للمجلـــس األعلى للبيئة محمـــد بن دينه، 
والشـــيخ بدر بن راشـــد آل خليفة المدير 

العام للتواصل المؤسســـي والمســـؤولية 
االجتماعية لدى “بتلكو” ممثال عن الجهة 
الداعمة للتشـــجير في الممشى، والمدير 
العـــام لبلدية المحـــرق إبراهيـــم الجودر، 
مـــن  وعـــدد  البلديـــة  مســـؤولي  وكبـــار 
أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء 
المجالـــس البلدية وعدد من المســـؤولين 
المعنيين، وتم خالله اســـتعراض أهداف 
الحملـــة وآخـــر تطوراتهـــا منـــذ اإلعـــالن 
الرسمي عن إطالقها والتصميم المتوقع 

بعد التشجير للمواقع الجديدة.
للتشـــجير  الوطنيـــة  الحملـــة  أن  يذكـــر 
 20 فـــي  أطلقـــت  قـــد  “دمـــت خضـــراء” 
أكتوبـــر 2021، برعايـــة كريمة من قرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس االستشاري 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
وتســـتهدف  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
تشـــجير ســـبعة وعشـــرين موقـــع حتـــى 
مـــارس مـــن العـــام المقبـــل فـــي المرحلة 
األولـــى من الحملـــة، على مســـاحة تقدر 
بأكثـــر مـــن 70 ألـــف متر مربـــع وأكثر من 
21 ألـــف متر طولـــي لزراعة ما يفوق عن 
50 ألـــف شـــجرة وشـــجيرة، تتـــوزع في 
المحافظـــات األربـــع بمقـــدار 10 مواقـــع 
مواقـــع  و6  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  فـــي 
مواقـــع  و6  الشـــمالية،  المحافظـــة  فـــي 
فـــي محافظـــة المحـــرق، و5 مواقـــع في 
تقديريـــة  بكلفـــة  العاصمـــة  محافظـــة 

تتجاوز نصف مليون دينار بحريني.

المالكية تستغيث بـ “األشغال” لوضع حد لمعاناتهم مع المستنقعات
الدرازي: لتسوية الشوارع المتضررة وشبكة تصريف قبل موسم األمطار

أكـــدت عضو مجلس البلدي الشـــمالي 
زينـــب الـــدرازي ضرورة إيجـــاد حلول 
ســـريعة لمشـــكلة تجمع األمطار، التي 
أصبحـــت معاناة مســـتمرة للمواطنين 

والمقيمين بمنطقة المالكية.
وأوضحـــت أن “أنصـــاف الحلـــول لـــم 
تعـــد فاعلـــة مع اقتراب فصل الشـــتاء 
وموســـم هطـــول األمطـــار والـــذي قد 
يكـــون قريبـــا وخـــالل الشـــهر المقبل”، 
داعيـــة الجميـــع إلى التعـــاون في حل 
هذه المشـــكلة والتي تشـــكل كابوســـا 

يعيشه أهالي المنطقة. 
وأوضحـــت الـــدرازي فـــي تصريحات 

لــــ “البالد” أن األهالـــي لديهم مطالبات 
مســـتمرة وعاجلـــة لضـــرورة تســـوية 
هطـــول  قبـــل  المتضـــررة  الشـــوارع 
األمطـــار، إذ إنهـــم تضـــرروا مـــن هـــذه 
الشـــوارع بشـــكل كبيـــر خصوًصـــا في 

فصول األمطار ومواسمها السابقة.
وأشـــارت إلـــى أن األهالـــي يتواصلون 
البلـــدي  المجلـــس  مـــع  دائـــم  بشـــكل 
الحلـــول  وضـــع  لســـرعة  وممثلتهـــم 
مـــن  اإلمكانـــات؛  وتوفيـــر  الناجعـــة 
أجـــل العمـــل لحل المشـــكلة، وتجنيب 
المواطنيـــن المشـــكالت التـــي تخلفها 

سقوط األمطار في منطقتهم.

وذكـــرت الـــدرازي إلـــى أن الموضـــوع 

تـــم طرحـــه فـــي اجتماعـــات المجـــل 

الســـابقة؛ من أجل الوقوف على وضع 
حلـــول ســـريعة للمشـــكلة، وتـــم رفـــع 
خطـــاب لـــوزارة األشـــغال الســـتعجال 
حل المشـــكلة في منطقة المالكية في 

مجمعي 1034 و1033.
ولفتـــت إلـــى أن المنطقـــة تفتقـــر إلـــى 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، مـــا 
علـــى  األمطـــار  لميـــاه  تجمـــع  يشـــكل 
مناطق شاســـعة وواســـعة في مناطق 
مختلفـــة في المالكية، مشـــيًرة إلى أن 
الـــوزارة تقـــوم بمعالجة المشـــكلة عن 
طريق شفط المياه بواسطة صهاريج 

خاصة.

زينب الدرازي

بلديـــة  عـــن  صـــادر  تقريـــر  أظهـــر 
 3 صيانـــة  تكاليـــف  أن  المحـــرق 
وهـــي حديقـــة  بالمحـــرق  حدائـــق 
بـــزة وحديقـــة الفاضـــل والحديقة 
كورنيـــش  جانـــب  إلـــى  المعلقـــة 

الغوص بلغت 37.7 ألف دينار.
وشـــملت أعمـــال الصيانـــة إصـــالح 
األلعاب وأســـوار الحدائـــق وتريب 

أسيجة للحدائق، إلى جانب تركيب 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  اإلنـــارات 
لمرتادي تلـــك المرافق، إضافة إلى 

أعمال الزراعة والتجميل.
بعـــض  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
األعمـــال تـــم إنجازهـــا عـــن طريق 
موظفـــي قســـم المنتزهـــات، فيمـــا 
بإعـــادة  المتبرعيـــن  أحـــد  تكفـــل 
تأهيـــل دورات المياه في كورنيش 

الغوص.

بلدية المحرق تؤهل كورنيش 
الغوص و3 حدائق بكلفة 37.7 دينار

خلف: إحالة مخالفات 
البناء للنيابة العامة 

لن تتوقف
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  رفـــض 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلـــف الموافقة على توصية 
مجلس بلـــدي المحرق بشـــأن وقف 
إجـــراءات مخالفـــات البنـــاء بجميع 
المناطـــق اإلســـكانية فـــي المحـــرق، 
لوقـــف  العـــام  النائـــب  ومخاطبـــة 

إجراءات المحالين للنيابة العامة.
وبيـــن خلـــف أن الـــوزارة فـــي حـــال 
ســـواء  بنـــاء  مخالفـــة  أيـــة  رصـــد 

مخالفـــة فـــي عقـــار خـــاص أو فـــي 
منطقة إســـكانية، فإنـــه يتم تطبيق 
مـــا نصت عليه أحكام قانون تنظيم 
المباني، والقاضي بإخطار المخالف 
بضرورة االلتزام بترخيص األعمال 

قبل البدء في أعمال البناء.
وأشار إلى أنه في حال عدم االلتزام 
بعـــد  المخالفـــة  إحالـــة  يتـــم  بذلـــك 
اســـتكمال اإلجراءات إلـــى الجهات 

القضائية.

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

مرام بنت عيسى: دور كبير لـ “الخاص” في دعم “دمت خضراء”
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العويناتي: ال مسؤولية جنائية لمن دون 15 سنة... وتدابير تقويمية لسلوكه
القانون أجاز استبدال عقوبة الطفل فوق 18 عاما

أكـــدت رئيســـة نيابة الطفل واألســـرة زينب 
ال  أن  قانوًنـــا  المقـــرر  مـــن  أنـــه  العويناتـــي 
مســـؤولية جنائيـــة علـــى الطفـــل الـــذي لـــم 
تتجاوز سنه 15 ســـنة ميالدية كاملة وقت 
ارتكاب الجريمـــة، وإنما يتخذ بحقه تدابير 
لتقويم ســـلوكه وتأهيله إلعـــادة دمجه في 

المجتمع.
مـــن  صـــدر  إذا  مداخلتهـــا،  خـــالل  وقالـــت 
الطفـــل بهـــذا الســـن فعـــل ُيشـــكل جناية أو 
جنحـــة ُعـــد معرًضـــا للخطـــر، حيـــث تتولى 
النيابـــة المختصـــة للطفل عـــرض أمره على 
اللجنـــة القضائية للطفولة لتتخذ في شـــأنه 
أحد التدابيـــر المنصوص عليها في القانون 
وفًقـــا للضوابـــط المقررة في المـــادة 29 من 

القانون.
وذكـــرت أنه يكـــون لنيابة األســـرة والطفل 
من تلقاء نفســـها أو بنـــاء على طلب الطفل 
أو ولـــي أمره أو ممثلـــه القانوني أن تعرض 
اللجـــوء إلـــى الوســـاطة الجنائيـــة للتوصل 
التـــي  الجرائـــم  فـــي  تســـوية  اتفـــاق  إلـــى 
يرتكبها الطفل والتي يجوز فيها الصلح أو 

التصالح.
وأوضحت أنه ال يجوز مطلًقا حبس الطفل 
الـــذي لم يتجاوز 15 ســـنة ميالديـــة كاملة، 
وإذا اقتضـــت ظـــروف التحقيـــق التحفـــظ 
على الطفل الذي لم يجاوز الخامسة عشرة 
ســـنة يجوز لنيابة األســـرة والطفل إيداعه 
إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية للمدة 

المقـــررة قانوًنـــا وهـــي ال تزيد عن أســـبوع، 
كمـــا يجـــوز بـــداًل مـــن ذلـــك األمـــر بتســـليم 
الطفـــل إلى ولي أمره أو المســـؤول عنه مع 

التعهد بإحضاره عند كل طلب.
وأشـــارت إلـــى أن القانـــون أجـــاز اســـتبدال 
الحبـــس االحتياطـــي للطفـــل الـــذي تجاوز 
عمـــره خمس عشـــرة ســـنة ميالديـــة كاملة 
بتدابيـــر بديلة، وذلك مـــع مراعاة أن تكون 
الجريمـــة من الجنايـــات أو الجنح المعاقب 
عليهـــا بالحبـــس مـــدة تزيـــد عـــن 3 أشـــهر، 
ومراعاة الظـــروف الصحية أو الشـــخصية 
أو غيرهـــا للطفل، ومدى بســـاطة الجرم أو 
خطورتـــه أو الظروف المحيطـــة بالجريمة 

أو الخشية من التأثير على األدلة.

مصادرة 3.4 مليون دينار بقضية استثمار وهمي
أعلــن رئيــس نيابــة الجرائم المالية وغســل األموال أن المحكمة الكبــرى الجنائية أصدرت حكمها أمس في واقعة 
قيــام متَهَميــن، أحدهمــا مــن جنســية عربيــة، باالســتيالء على أمــوال مجموعة أشــخاص بطــرق احتياليــة بقصد 
اســتثمارها لهــم مــن خالل شــركتين يملكها أحدهمــا دون الحصول علــى ترخيص من الجهات المختصة بالســجن 

لمدة 5 سنوات لكل منهما ومصادرة مليون و162 ألفا من أموال وأمالك المتهم األول.

بمصـــادرة  المحكمـــة  حكمـــت  كمـــا   
دينـــارا  و530  ألفـــا  و232  مليـــون 
مـــن أمـــوال وممتلـــكات الشـــركتين، 
ومصـــادرة 365 ألًفا و352 من أموال 
وأمـــالك المتهـــم الثانـــي، وتغريم كال 
دينـــار  ألـــف   100 بمبلـــغ  المتهميـــن 
لـــكل منهمـــا، كمـــا ألزمـــت المتهميـــن 
متضامنيـــن فيمـــا بينهـــم بـــأن يؤديا 

للمدعيين بالحق المدني ما مجموعه 
6600 دينـــار علـــى ســـبيل التعويض 

المدني المؤقت.
 وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
بالغـــا مـــن إدارة التحريـــات الماليـــة 
عما أسفرت عنه التحريات من قيام 
المتهم األول باالحتيال على عدد من 
األشخاص واســـتيالئه على أموالهم 

التـــي تجـــاوزت مليونـــا و100 ألـــف 
دينـــار بعـــد أن أوهمهـــم باســـتثمارها 
لهم من خالل شركاته غير المرخصة 
باالســـتثمار، ومـــن ثـــم أجـــرى عليها 
عمليات إيداعـــات وتحويالت مالية 
وتدوير تلـــك األموال في حســـاباته 
فـــي  شـــركاته  وحســـابات  الخاصـــة 
مملكـــة البحرين وخارجهـــا في دول 

أخـــرى عـــدة بقصد إخفـــاء مصدرها 
وإظهار أنها أموال مشروعة.

 وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
التحقيق وأصدرت قرارها بالكشـــف 
المتهـــم  حســـابات  علـــى  والتحفـــظ 
وأموالـــه وممتلكاتـــه ومنها شـــركتاه 
اللتان استخدمهما في الجريمة التي 

تأكـــدت نتيجتها بناًء على ما جاءت 
المجنـــي  وســـؤال  التحريـــات،  بـــه 
ضحايـــا  أســـقطهم  الذيـــن  عليهـــم 
ألفعالـــه، وباســـتجواب المتهم األول 
بتحقيقات النيابة العامة ومواجهته 
باألدلة اعترف باستيالئه على أموال 
المجنـــي عليهـــم بقصـــد اســـتثمارها 

دون حصولـــه على ترخيص، وبتتبع 
حركـــة أمـــوال الجريمة تبيـــن قيامه 
أمـــوال  مـــن  كبيـــر  جـــزء  بإرســـال 
الجريمـــة إلـــى المتهم الثانـــي خارج 
مملكـــة البحريـــن الذي بـــدوره تلقى 
أموال الجريمة علـــى أنها ناتجة عن 
اســـتثمارات مرخصـــة وذلـــك بغرض 
إخفـــاء مصدر تلك األمـــوال وإظهار 
أنهـــا أمـــوال مشـــروعة، وعليه أمرت 
النيابـــة العامة بإحالـــة المتهمين إلى 
المحكمـــة الجنائيـــة والتـــي حكمـــت 
بإدانتهم جميعا على النحو المتقدم.

المنامة - بنا

متهم يستولي على األموال بطرق 
احتيالية ويرسلها للخارج عبر شركتيه

اختتمـــت بقوة دفـــاع البحرين، 
فعاليـــات  الخميـــس،  أمـــس 
التمرين المشـــترك “أمن المملكة 
دفـــاع  قـــوة  نفذتـــه  الـــذي   ،”7
ســـالح  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 
البحرينـــي،  الملكـــي  البحريـــة 
وقيـــادة خفر الســـواحل بوزارة 
مســـاعد  بحضـــور  الداخليـــة، 
رئيـــس هيئـــة األركان للعمليات 
إبراهيـــم  غانـــم  الركـــن  اللـــواء 

الفضالة.
ويأتـــي التمرين ضمـــن الخطط 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــتركة 
الداخليـــة  ووزارة  البحريـــن 
في تنفيـــذ التمارين العســـكرية 
لتحقيـــق  المشـــتركة؛  البحريـــة 
األمـــن البحري للميـــاه اإلقليمية 

لمملكة البحرين.
البحـــري  التمريـــن  واشـــتمل 
المشـــترك على تنفيـــذ مجموعة 

مـــن التطبيقـــات البحريـــة فـــي 
والســـيطرة  والقيـــادة  التحكـــم 
في مناطق المسؤولية وحماية 
لمملكـــة  اإلقليميـــة  الميـــاه 
التدريـــب  وكذلـــك  البحريـــن، 
على إجـــراءات التعاون وتبادل 
المعلومات بين ســـالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي بقـــوة دفاع 
البحرين وقيادة خفر السواحل 

بوزارة الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية

تمارين عسكرية مشركة لتحقيق األمن لمياه للبحرين
تنفيذ مجموعة من التطبيقات البحرية في التحكم والقيادة والسيطرة

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك المدير العام لإلدارة العامة 
علـــي  العميـــد  المدنـــي  للدفـــاع 
الرابعـــة  الـــدورة  فـــي  الحوطـــي 
التنفيـــذي  للمجلـــس  والخمســـين 
للمنظمة الدولية للحماية المدنية 
والـــذي اســـتضافته مدينة جنيف 

السويسرية.
وفي كلمته خـــالل انعقاد الدورة، 
أكـــد المدير العـــام لـــإلدارة العامة 
للدفاع المدني أن مملكة البحرين 
تولي أهمية كبرى لتحقيق أهداف 
خـــالل  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة 
العمل المشترك والتعاون فيما بين 
الوزارات والهيئات بشكل تكاملي 
بما يضمن إيجاد بيئة آمنة محفزة 
للنمـــو، موضًحـــا أن اســـتراتيجية 
وزارة الداخليـــة تهـــدف دائما إلى 
تطويـــر الـــكادر البشـــري والتحلي 
بالجهوزيـــة واســـتخدام التقنيات 
فـــي  يســـهم  ممـــا  التكنولوجيـــة، 
مواجهـــة التحديـــات والحـــد مـــن 
اآلثار السلبية للكوارث والحوادث 
وفق منظومة استراتيجية أرسى 
قواعدها وزيـــر الداخليـــة الفريق 

أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة.

أهميـــة  إلـــى  الحوطـــي  وأشـــار 
االســـتعانة بالتكنولوجيا ووسائل 
الذكاء االصطناعي بما يدعم عمل 
أجهزة الدفاع المدني، إضافة الى 
العمـــل بشـــكل مشـــترك لتحقيـــق 
ودعـــم  لإلنســـان،  اآلمنـــة  البيئـــة 
المبادرات التي من شـــأنها حماية 
كوكـــب األرض لضمـــان مســـتقبل 

أكثر أمان لألجيال القادمة.

الـــدورة  هـــذه  انعقـــاد  أن  يذكـــر 
يأتـــي فـــي إطـــار التنســـيق القائم 
بيـــن أجهـــزة الدفـــاع المدني على 
يضمـــن  بمـــا  الدولـــي  المســـتوى 
والبرامـــج  الطواقـــم  جهوزيـــة 
وســـبل  المشـــتركة،  التدريبيـــة 
االرتقاء بمنتســـبي الدفاع المدني 
والحمايـــة المدنيـــة لتوفيـــر بيئـــة 
مـــن  والوقايـــة  للنمـــو  محفـــزة 
الكـــوارث والحـــوادث والطـــوارئ 

بمختلف أنواعها.

الحوطي: مستعدون لمواجهة التحديات والحد من اآلثار السلبية للكوارث

االستعانة بوسائل الذكاء االصطناعي لدعم عمل الدفاع المدني
المنامة - بنا

تفقد المفتش العـــام بوزارة الداخلية 
اللـــواء الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة اإلدارة العامة ألمن المنافذ، إذ 
كان في استقباله المدير العام لإلدارة 
العامـــة ألمـــن المنافـــذ العميـــد ماهـــر 

بوعلي وعدد من ضباط اإلدارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجوالت 
التفقديـــة التـــي يقـــوم بهـــا المفتـــش 
وزارة  وإدارات  لمديريـــات  العـــام 
الداخلية للوقوف على االستعدادات 
والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات 
والـــزوار  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
بمـــا يتناســـب مـــن تطلعـــات ومبادئ 

واستراتيجيات وزارة الداخلية.
المفتـــش  اســـتمع  الزيـــارة،  وخـــالل 
العـــام إلـــى إيجاز تضمـــن المهام التي 
تقـــوم بهـــا اإلدارة العامـــة، وعلى أهم 
اإلنجـــازات التـــي تـــم تحقيقها خالل 
الصعيديـــن  علـــى  الحاليـــة  الســـنة 
المحلي والعالمـــي، وما صاحبتها من 
تحديـــات جـــراء تداعيـــات فيـــروس 
كورونـــا على المنافذ، كما تضمن على 
عرض ألهم المشروعات قيد التنفيذ، 
المنافـــذ،  أمـــن  إحصائيـــات  وأبـــرز 

والجهـــود األمنيـــة المبذولة لمكافحة 
فايروس كورونا.

كمـــا زار مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
بمطار البحريـــن الدولي لتفقد أجهزة 
اســـتخدامها  يتـــم  التـــي  التفتيـــش 
فـــي أمن المطـــارات حســـب المعايير 
غرفـــة  لتفقـــد  باإلضافـــة  الدوليـــة، 
العمليات، حيث اســـتمع إليجاز بشأن 
مواصفـــات أبـــرز التقنيـــات الحديثـــة 
واألنظمة األمنية المتوافرة بالغرفة.

وفـــي ختـــام الزيـــارة، أشـــاد المفتش 

العـــام بالـــدور األمنـــي المتميـــز الـــذي 
تقدمـــه اإلدارة العامـــة ألمـــن المنافذ 
واإلدارات التابعـــة لهـــا فـــي النهوض 
لالرتقـــاء  والســـعي  األمنـــي  بالعمـــل 
بمســـتوى األداء وجودتهـــا من خالل 
االعتماد علـــى التكنولوجيا الحديثة، 
معرًبـــا عـــن شـــكره وتقديـــره لجميـــع 
منتســـبي اإلدارة العامة ألمن المنافذ 
لما يقدمونه من عمل وجهد متواصل 
فـــي حماية وحراســـة منافـــذ المملكة 

على مدار الساعة.

أجهزة تفتيش أمنية بمواصفات عالمية في مبنى المسافرين الجديد

االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة الستقبال الزوار في “المنافذ”



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

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

�������� ���������� ����

إلدارة الممتــــــــلكات
�������������������
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مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة شركة مصنع آيس كويك كونو ذ.م.م 

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن    
عبدالرحمن حمدي فتوح المتولي عبدالعال والي نيابة عن السادة شركة مصنع آيس كويك 
كونو ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 129337 ، طالبين تغيير اإلسم التجاري للشركة 

من :   مصنع آيس كويك كونو ذ.م.م 
                     ICE QUICK CONO FACTORY  CO. W.L.L

إلى :  شركة مصنع جولدن شيف ذ.م.م 
                       GOLDEN CHEF FACTORY  CO. W.L.L 

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

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2021- 156872 إعالن رقم 
 معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حسين جاسم محمد السكران     

االسم التجاري الحالي:  هيكل الخيمة لتأجير الخيام  
االســـــم التجـــاري :  هيكل الخيمة للمقاوالت      

رقم القيد: 30775-3 

التاريخ 24 / 10 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2021 -153064 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مراد بيبي مراد بخش نور محمد

االسم التجاري الحالي : صور لأللكترونيات والهواتف
االسم التجاري الجديد : نانغولكوت مواد غذائية

رقم القيد : 51204 – 1

التاريخ 26 / 10 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2021 -155995 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فضيله حسن عبدالمحسن الحايكي
االسم التجاري الحالي : بهارات فرجان المحرق
االسم التجاري الجديد : خياطة فرجان المحرق

رقم القيد : 64879 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مجموعة جوز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ محمد اقبال جوز محمد دين جوز نيابة عن السادة شركة مجموعة جوز ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 3993 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1  

من: ام دي جوز الكترونيك ) مجموعة جوز التجارية ذ.م.م (
M. D. JOZ ELECTRONICS W.L.L

الى: ام دي جوز للتجارة ذ.م.م
M.D.JOZ TRADING W.L.L

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

التاريخ 26 / 10 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2021- 155728 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد عيسى عبدالحسين حسن

االسم التجاري الحالي : مؤسسة محمد عيسي التجارية
االسم التجاري الجديد : محمد عيسي للمصاعد

رقم القيد : 20694 – 6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ابراج الخميس للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد حسين خميس محمد علي يوسف نيابة عن السادة شركة ابراج الخميس 
للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 73693 ، طالبين تغيير اسم الشركة 

من: شركة ابراج الخميس للتجارة ذ.م.م
ABRAJ ALKHAMIS TRADING W.L.L

الى: شركة ابراج الخميس للتجارة العامة ذ.م.م
ABRAJ ALKHAMIS GENERAL TRADING W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -     إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية
تاتيانا للتسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 117146

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيده / زهور 
الزو نيابة عن السادة شركة تاتيانا للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 117146 

، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيده زهور الزو مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي :
عنوان المصفي :

زهور الزو     -   رقم الهاتف   36450563      
waleed.shaban.1982@gmail.com  : ايميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم  137666 لسنة 2021 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  

شركة ماريا لالنشاءات ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم  السيد / فهد عيسى محمد الشيخ عبد العزيز ال محمود باعتباره 
كشركة  والمسجلة  ذ.م.م  لالنشاءات  ماريا  لشركة  القانوني  المصفي 
انتهاء  القيد 137666 طالبا إشهار  ذات مسئولية محدودة  بموجب 
اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري 
وذلك وفقا الحكام قانون الشركات  التجارية الصادر بالمرسوم بقانون   

21   لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة نادية بوبناد  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 146136

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد / حسين 
ميرزا عبد الوهاب حسن مدن نيابة عن السادة شركة نادية بوبناد ذ.م.م  المسجلة بموجب 
القيد رقم 146136 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة نادية بوبنا . 
نورية الغالم وحسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن  مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن 
سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
من   335 المادة  بنص  عمال  و   ،  2001 لعام     21 رقم    بقانون  بالمرسوم  الصادر 
إليه، مدعومة  قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات 

التالي :
عنوان المصفي

نادية بوبنا . نورية الغالم وحسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن 
33353444

SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM

التاريخ  27 /اكتوبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021 -152276   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 146608 – 1

اسم التاجر : سكينه السيد محمود حسن هاشم الحسيني
االسم التجاري الحالي : بنات البحرين ايس كريم كيك

االسم التجاري المطلوب : اللقمه المخبوزة للكيك والحلويات والمعجنات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  
شركة ازير للتجارة  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  السيد 
/ عيسى يعقوب علي يعقوب محمد الكليب باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ازير للتجارة  ذ.م.م بموجب القيد 134310 طالبا إشهار انتهاء اعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون 

الشركات  التجارية الصادر بالمرسوم بقانون   21   لسنة 2001

  القيد  8 -  92074   -    التاريخ : 2021/10/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

 اعالن رقم   CR2021-142836  لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع رقم 8
لشركة عطيه امانت علي هللا بدو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة عطيه امانت علي هللا بدو ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
جيدة  روابط  من   8 رقم  للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  92074 رقم 
للتجارة العامة ذ.م.م الى سبيد اليت للنقليات ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض 
يوما من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 113285     -     التاريخ : 2021/09/21
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم )000(  لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة

شركة يونيفايد للمقاوالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة شركة يونيفايد للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم  113285، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثاني من شركة اف زد كيو 

للديكور الداخلي ذ.م.م إلى ستي وايد التنظيف والصيانة ذ.م.م   
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ : 26/10/2021
)CR2021-   155271( إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة حسن محسن عباس نوروز فراز 
غلوم  نرجس  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب 

حسين محمد
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 130933 – 1

االسم التجاري : شوغر ثرابي للحلويات

تاريخ   27 /اكتوبر / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن تنازل
 CR2021 -156169   طلب رقم

تقدم إلينا السادة حبيب احمد محمد علي الهملي الرقم الشخصي 690055358 
طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة / مروه حبيب 
احمد محمد علي الهملي الرقم الشخصي 030305802 ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 96153 – 1

االسم التجاري : مؤسسة عالم االفكار لالستشارات

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة وجهات السياحة لحجز الرحالت عن طريق االنترنت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 129443

بناء على قرار الشركاء في شركة وجهات السياحة لحجز الرحالت عن طريق االنترنت 
السادة  129443 ، بتصفية الشركة اختياريا  وتعيين  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م 
ناصر    السيد شبر حسين  فريدة  والسيدة  احمد عبد هللا محمد درويش  / زهراء  رياض 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21  لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي :
عنوان المصفي :

zrdarwish@gmail.com     -   tofoofalmansoor@gmail.com
38889518      -     32228473
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11 الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع األول 1443 - العدد 4763 Vacancies Available
M Z INTERNATIONAL Packaging W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17694844  or  IS3M14BH@GMAIL.COM 

ISA SALIM  Bicycle 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17413470  or  sabah_talaq@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35990678  or  LOIYZAKA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590969  or  NOWAB29@GMAIL.COM 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232610  or  MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

High Technology Electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233277  or  HUSSAINASRY@HOTMAIL.COM 

Milani slice Pizza 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422231  or  MILANISPIZZA@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

KOOKITO SECON FAND EQUIBMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

AEROBIC SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39244464  or  AEROBICSFITNESSBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

DHAKA DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 36640509  or  hussain_597@icloud.com 

Jehan grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17715550  or  MMHNRH430@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

Pablo Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833439  or  FRASCO.SERVICE@GMAIL.COM 

AL HAGYAT GENTILMIN SAIRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@yahoo.com 

DIGGING & CONSTRACTION SPECIALST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  INFO@SSS.BH 

MONA MOHMMED EBRAHIM MATTAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  LIFELONG.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MANHATEN CITY CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  MANHATENGROUP@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ICE CREAM BISCUITS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251700  or  a-zulaikh@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.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 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

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

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

ALSHAKAR UNIFORM CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292822  or  INFO@ALSHAKAR.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  GHULAM135287@GMAIL.COM 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

GOLDEN CODES SOFTWARE SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 33090834  or  KFROSHAN@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 

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

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

Leila Bahrain restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

AL TAWHEED JEWELLERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39800866  or  ALTAWHEEDJEWELLERY@gmail.com 

Saudi door for glass and mirrors 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66764404  or  saudidoorbahrain@gmail.com 

TAIBA GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66764404  or  saudidoorbahrain@gmail.com 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

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

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

GECO H.V.A.C SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33662554  or  gecohvacbh@gmail.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

MADA AL ARAB GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39300902  or  RBSHA7@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

Grill Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311301  or  gom@allseasongroup.com 

Altadamon laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36613203  or  EMALSADA@MOIOFF.BH 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

Scone flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169527  or  NAHRALAMAL@HOTMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

K N STEEL & ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37336682  or  RAJENDRANNAIR680@GMAIL.COM 

BAHRAIN  BRANCH  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270909  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

QUTBI LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17737722  or  SHABBIR@KOTHAMBAWALA.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

HAMAD KHALIL EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

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

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

FAHAD ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33271272  or  fahadalawadhi6889@gmail.com 

ANAYA STAR SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36270854  or  USMANQASIM497@GMAIL.COM 

Almanafa transportation for heavy equipments 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33399580  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  HR@FAKHRO.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 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

SMILE  HOME  SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33463888  or  MANAGEMENT@SMILEHOMEBH.COM 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

AL AZAN AC MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262403  or  SAGEER91189@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 

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

Aamal Asqalan for the sale and trade of food and beverages 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36443982  or  SARA@A-ASQALAN.COM 

BRILLIANZ EDUCATION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17404812  or  INFO.BRILLIANZBAHRAIN@GMAIL.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

LYALLPUR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17478287  or  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM 

WADI AL BADAEA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413470  or  ALHADDAR123@HOTMAIL.COM 

Touch Welding And Smithery Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

HOBBYIST BRAND CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Scone flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169527  or  NAHRALAMAL@HOTMAIL.COM 

AL AQMAR BUILDING MAINTENANCE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39404530  or  AL.AQMAR@HOTMAIL.COM 

BAIT ALHUDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33878555  or  HANI85558@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36362402  or  BHPANORAMA87@HOTMAIL.COM 

CAVE DU ROI 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  falconplaza@yahoo.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GREEN STAR ISRAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33645871  or  RAKHA813@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

WALAD MADAN FOR AIR CONDITIONING SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725188  or  NADERJUMAH@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI MOH ALDOSERI(FAL ALTAWAEM-7836) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  ABUALI201@OUTLOOK.COM 

GRM ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34139344  or  grmadvertising@gmail.com 

VEGAT GARMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34448370  or  ZTOUCHSALON@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17402274  or  JENINSTONES@GMAIL.COM 

A.AZIZ SHAHEEN KHALFAN 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17340842  or  abdulazizshaheen1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

RAS ZUWAYED RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39847080  or  BB12BB@HOTMAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17332808  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

NEW PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(COMPANY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17246653  or  ISMAYIL@GIMCOMPANY.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 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

SIAM FOR MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  JASIMFAKHROO@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

SHERLOCK PARTS & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

FASS CUSTOM AND CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  SAFEPACK@BATELCO.COM.BH 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

Alsheryas Mens Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34317424  or  HWAY_ANTA_6@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

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

EZ SHINE Car Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact
 36640600  or  EZSHINEBH@GMAIL.COM 

ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33910288  or  H93_H@HOTMAIL.COM 

IDEAL REFRIGERATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17442629  or  jaffalbahrain@gmail.com 

DIGITAL SIGN ADVERTISING & CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34034091  or  DIGICO.BH@GMAIL.COM 

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

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

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

BAKAMAL PROPERTY HUBB CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34169035  or  BAKAMALPROPERTYHUBB@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

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

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

VENICIA POOLS AND CONSTRUCTION Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ZAYAN CONTRACTING AND REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17470964  or  AQEELSHAHZAD79@GMAIL.COM 

DISCOVERY CARGO COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275771  or  DISCOVERYCARGO@HOTMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  HR@FAKHRO.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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700911  or  lmra@mmetc.com 

ALEESHA PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 16171617  or  WAQASTANOLI028@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WINDER (YARN، THREAD) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

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

  WINDER (YARN، THREAD) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

NATIONAL PAPER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17735444  or  NAPLAS@BATELCOM.COM.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 

LIFE POINT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  mariamcr2005@gmail.com 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Turkish Airlines co 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17516107  or  mtasci@thy.com 

FAWAL RANOOSH 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631630  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

Elegant Marble & Ceramic Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32234485  or  z.alhaiki@elegant-palace.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220055  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

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

JAMA CONTRACTNIG 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

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

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.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 

BAHRAIN WELDING WIRE PRODUCTS MANUFACTURING C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255414  or  JAteeq@EAGLE.ORG 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH  
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AL RUQAH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of
  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33468977  or  SABEEHA100@YAHOO.COM 

SHAFIQ DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALFA OMEGA TRADING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39171171  or  ALIJAFFAR1981@HOTMAIL.COM 

Saif Line Valet Car Parking 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39297117  or  SAIF.0073@YAHOO.COM 

NATHAN BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  RIGHTWINGBH07@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

Isfahani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIRESTAURANTS.COM 

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

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

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

LIFE SHIN CLEANING BUILDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13633413  or  MEENAMOHAMMED996@GMAIL.COM 

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

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

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 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36337222  or  HANADECOR@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39422988  or  hiba@teleservs.com 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Morocan qaftan tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045279  or  ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

HAS ZONE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66755077  or  FAISAL_NAEEM45@YAHOO.COM 

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

Bonyan limitless contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  support@bonyanlimitless.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

SHABER SPICY ALOO SAMOSA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36701769  or  SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

Hankook Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34588556  or  SHAHNAZAMJAD748@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

AL MEZAN BUREAU CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17537787  or  INFO@RSM-MEZAN.COM 

SALMAN S.S.ALSHAJJAR(ALNAWRAS ALHAZEEN-7249) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39668440  or  SAEEDSALMAN-NASSER@HOTMAIL.COM 

FARHAT TOURS & TRANSFERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275929  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM 

AL QAMAR TEXTILES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252789  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

Versai AlAnsari Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252707  or  VERSAISECURITY@GMAIL.COM 

ARYA UPHOLSTERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39688395  or  ARYAUPHOLSTERY@GMAIL.COM 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

SHARIF PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66998542  or  SHARIFHOOSEN123@GMAIL.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

Tassawer  Electronic Repairing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37118687  or  AKHTARNASREEN801@GMAIL.COM 

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

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

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI / RIAD1 - 7717 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39141414  or  MDALPHA33@YAHOO.COM 

Rehab Leather Products WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(PAINT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 35520196  or  rehab.shoe@gmail.com 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

ASLAM FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466817  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

SALMAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39848748  or  BIRD.BAHRAIN@YAHOO.COM 

Scissorhands salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33335119  or  ALIISHAQ881@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  Contact@amwellme.net 

AL MADED CARGO HANDLING.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37233572  or  ALMADEDCARGOWLL@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

GULF CAPITALS CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77017070  or  hakeemkamel@hotmail.com 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

Mak gallery decorative painting and ornametation contract 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33384343  or  MAK.GALLERY1@GMAIL.COM 

India palace restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696411  or  ABUHASSANS600@GMAIL.COM 

Bahrain Line Transport 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39272625  or  MALAK.GEZLAN@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

Horizon Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39892735  or  NAZEER.NAHMED123@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Power Links Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

ARAB SWEETS FOR TRADING SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447235  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

AZIZA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36006364  or  UM.AHMED1115@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33628081  or  accountsbh@floors-me.com 

Dar Al Helwa Abbayat Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33488704  or  NAIF12345545@GMAIL.COM 

CLASSICO AL EMARAT CAR SEAT UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

A H S   CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33148713  or  HUBERT.HCT@GMAIL.COM 

UNIQUE AL HOORAIN CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35643715  or  SAADGUJJAR005@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

ALFUDHALA BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39227472  or  CAPTAINMARINESERVICES@GMAIL.COM 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33761989  or  SALAHCHENGAL788@GMAIL.COM 

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39425758  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

KHOOSH MESHAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36322255  or  BUTAQI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ELITE PALACE SECURITY SYSTEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17422800  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.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 

Lite world marketing and promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33984439  or  MANGA29051987@GMAIL.COM 

Golden Interface for Offshore Contracting Bahraini partnership c 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34057970  or  Goldeninterfacebh@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

NADRAN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39663112  or  NADHEM.ISMEEL@HOTMAIL.COM 

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

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39630418  or  a_almalki@live.com 

PARADISE STEEL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38162441  or  ILYASAWAN433@GMAIL.COM 

SWEEP FOR LIBRARIES AND ARCHIVES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  HISHAMKHAWAJA85@GMAIL.COM 

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17006170  or  JEANSHOUSESKT1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

ALNAJJAR GATE WORKSHOP FOR STAINLESS STEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162416  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

Gharnatah gate garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

SOQOOR ALKHALEJ ALTHAHABYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  S.JAFFAR1963@HOTMAIL.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

SUPER LINE  LOGESTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39447289  or  madeenaspc@gmail.com 

GOLDEN BELT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39932361  or  FAS.HAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

HASAN EBRAHIM HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33305345  or  MARIAMALAMRY93@GMAIL.COM 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

ALNAKHWAH MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  mrifty.bh@GMAIL.COM 

W A S SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38974616  or  Srwaqas@yahoo.com 

AL HARMI GROUP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  WADYALSIL@GMAIL.COM 

Qasr Alshabab Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

PAPA KANAFA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

ANWAR ALKAWTHAR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  alwani007@hotmail.com

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

KAMBOH MART CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

FOOD JUNCTION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645333  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

CHELSEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114991  or  MIZOOOAMEERAA@GMAIL.COM 

Agro Food Trades Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39849070  or  BABU1452@YAHOO.COM 

AL WAJEEHTAWER GYPSON CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

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

EXPERIENCE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPMASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39423030  or  mj@scubalife.bh 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Tangier Contracting Est. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17533778  or  TANGERBH@YAHOO.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 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ALIKER ALGARBI ELECTRCAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39028602  or  rameesagz@gmail.com 

Bab almadina stationery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39281282  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

CAPITAL SCRAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39609288  or  A.HAKEEM_ALAIDI@OUTLOOK.COM 

NB INTERIOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

GIR LINING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

FIORI FOR FLOWERS AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33991392  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

MANAMA MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33999883  or  kaled110614@gmail.com 



international@albiladpress.com 12
الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع األول 1443 - العدد 4763

باريس - وكاالت

سكاي نيوز عربية

باريزيـــان”  “لـــو  صحيفـــة  قالـــت 
الفرنســـية إن الســـلطات األمنية في 
البـــالد أحبطت محاولة انقالب، كان 

يقودها سياسي يميني متطرف.
أن  الشـــهيرة  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المخابـــرات العامـــة أحبطـــت انقالبا 
خطـــط لـــه النائـــب الســـابق للحركة 

الديمقراطية “موديم” ريمي داييه.
الفرنســـية  الســـلطات  أن  وأبـــرزت 
الشـــخصية  داييـــه،  وضعـــت 
اليمينيـــة المتطرفة، رهـــن االعتقال 
االحتياطـــي لالشـــتباه فـــي ضلوعه 
انقالبيـــة  لعمليـــة  التخطيـــط  فـــي 

وأعمال عنف.
وأوضحت أن داييه، البالغ من العمر 

55 عاما، تـــم اتهامه يوم 22 أكتوبر 
باإلرهاب. وكشـــفت التحقيقات عن 
“انقـــالب مثير للقلق كان يســـتهدف 
اإلليزيـــه،  قصـــر  علـــى  االســـتيالء 
بمســـاعدة العديـــد من أنصـــار داييه 

ومنظمة شبه عسكرية كبيرة”.
مـــن جهتـــه، كشـــف موقـــع “فرانـــس 
داييـــه  مخطـــط  أن  أنفـــو”  تيفـــي 
يوصـــف بأنه “ســـري”، وأطلـــق عليه 
“منظمـــا  وكان  أزور”  “عمليـــة  اســـم 

للغاية”.
عمليـــة  يقـــود  داييـــه  “كان  وتابـــع: 
أزور مـــن منزلـــه في ماليزيـــا، حيث 
كـــّون منظمة ســـرية تضم عشـــرات 
األشخاص للمشاركة في مشروعه”.

قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنســـية إن الســـلطات 
األمنيـــة فـــي البـــالد أحبطـــت محاولـــة انقـــالب، كان 

يقودها سياسي يميني متطرف.
وذكـــرت الصحيفـــة الشـــهيرة أن المخابـــرات العامـــة 
أحبطـــت انقالبـــا خطـــط لـــه النائـــب الســـابق للحركة 
الديمقراطيـــة “موديـــم” ريمـــي داييـــه. وأبـــرزت أن 

الشـــخصية  داييـــه،  وضعـــت  الفرنســـية  الســـلطات 
االحتياطـــي  االعتقـــال  رهـــن  المتطرفـــة،  اليمينيـــة 
لالشـــتباه في ضلوعه فـــي التخطيط لعملية انقالبية 
وأعمال عنف. وأوضحت أن داييه، البالغ من العمر 55 
عاما، تـــم اتهامه يوم 22 أكتوبر باإلرهاب. وكشـــفت 
التحقيقـــات عن “انقـــالب مثير للقلق كان يســـتهدف 
االســـتيالء على قصر اإلليزيه، بمســـاعدة العديد من 

أنصار داييه ومنظمة شبه عسكرية كبيرة”.
مـــن جهتـــه، كشـــف موقـــع “فرانـــس تيفـــي أنفـــو” أن 
مخطط داييه يوصف بأنه “سري”، وأطلق عليه اسم 

“عملية أزور” وكان “منظما للغاية”.
وتابـــع: “كان داييـــه يقـــود عملية أزور مـــن منزله في 
ماليزيـــا، حيـــث كـــّون منظمـــة ســـرية تضم عشـــرات 

األشخاص للمشاركة في مشروعه”.

الكشف عن إحباط محاولة انقالب في فرنسا

الجامعة العربية: الحوار هو الحل الوحيد لخالفات السودانيين

بيروت - ا ف ب

العدلـــي فـــي انفجـــار  عّلـــق المحقـــق 
مرفـــأ بيـــروت القاضي طـــارق بيطار، 
أمـــس الخميـــس، جلســـة اســـتجواب 
كانـــت مقـــررة لالســـتماع إلـــى رئيس 
الحكومة األسبق حسان دياب، بعدما 
تبّلـــغ بمضمـــون دعوى قضائيـــة تقّدم 
بها األخير ضـــده، وفق ما أفاد مصدر 
قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس 
بـــرس إن بيطـــار “تبلـــغ دعـــوى ديـــاب 
لجلســـة  اإلجـــراءات  وأوقـــف  ضـــده 
االســـتجواب التي كانت مقررة امس 
الخميس إلى حين بـــّت الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز بالدعوى”.
ديـــاب  عـــن  الدفـــاع  فريـــق  وكان 

اســـتبق جلســـة اســـتجوابه بدعوى 
قّدمهـــا، األربعـــاء، أمام الهيئة 

التمييز  لمحكمـــة  العامة 
الدولـــة  “لمخاصمـــة 
اللبنانية عن أخطاء 
منســـوبة  جســـيمة” 
العدلـــي.  للمحقـــق 

مصـــدر  وفـــق  الدعـــوى،  واســـتندت 
أن  األولـــى  نقطتيـــن،  إلـــى  قضائـــي، 
جريمـــة انفجـــار المرفـــأ “ليســـت مـــن 
اختصـــاص المجلس العدلي” والثانية 
تتهم البيطار “بمخالفة نّص دستوري 
يحصـــر مالحقـــة الرؤســـاء والـــوزراء 
بالمجلـــس األعلى لمحاكمة الرؤســـاء 
والوزراء دون ســـواه”. ويفـــرض تبّلغ 
بيطار، أمس، بمضمون الدعوى، وفق 
المصدر، وقـــف كّل إجراءات مالحقة 
ديـــاب، اســـتنادًا إلـــى المـــادة 751 من 
قانـــون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة، 
بأســـاس  المحكمـــة  تبـــّت  أن  إلـــى 

الدعوى.
وسبق لدياب أن امتنع عن حضور 
عـــّدة  اســـتجواب  جلســـات 
حددهـــا بيطـــار منذ تســـلمه 
وادعائه  التحقيـــق  ملـــف 
مســـؤولين  علـــى 
سياســـيين وأمنيين، 

حاليين وسابقين.

لبنان.. تعليق إجراءات مالحقة دياب
باريس - وكاالت

وّجهـــت فرنســـا رســـالة تحذيـــر إلـــى 
بريطانيا إثر تصاعد أزمة الصيد بين 
البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة 
إضافة إلـــى مجموعة مـــن العقوبات 
يمكـــن أن تؤثر على إمدادات الطاقة 
إلى لنـــدن. وتصاعدت أزمـــة قوارب 
تمـــارس  التـــي  البريطانيـــة  الصيـــد 
عملها بصورة غير قانونية في المياه 
الفرنسية، بحســـب تقرير عن األزمة 
التي تســـببت بين فرنســـا وبريطانيا، 
أمـــس  “رويتـــرز”،  وكالـــة  نشـــرته 
الخميـــس. وقالت الوكالة إن فرنســـا 
بريطانيـــا  صيـــد  قـــارب  احتجـــزت 
باســـتخدام القـــوة أثنـــاء عملـــه فـــي 
مياههـــا اإلقليمية من دون ترخيص، 

بينمـــا أصدرت تحذيرا شـــفهيا 
إلى قارب صيد آخر.

أزمـــة  وأصبحـــت 
الصيـــد  قـــوارب 
مصـــدر  البريطانيـــة 
بيـــن  كبيـــر  خـــالف 

بعـــد  وفرنســـا  بريطانيـــا  الجارتيـــن 
االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 

األوروبي.
األوروبيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الفرنســـي كليمنـــت بيـــون إن فرنســـا 
ستســـتخدم مـــن اآلن لغـــة القوة مع 
بريطانيـــا، مضيفـــا: “يبدو أنهـــا اللغة 

التي يفهمها البريطانيون”.
ولفتت الوكالة إلى أن مصير القارب 
البريطاني الذي احتجزت الســـلطات 
الفرنســـية أصبـــح رهـــن التحقيقـــات 
التـــي تجريها فرنســـا وفقـــا للقوانين 
البحرية، مشيرة إلى أن قائده يمكن 

أن يواجه تهما جنائية.
وذكر تقرير ســـابق لــــ “رويترز” 
أن فرنســـا أصـــدرت قائمـــة 
بريطانيا،  عقوبـــات ضـــد 
مشـــيرة إلى أنها يمكن 
حيـــز  تدخـــل  أن 
بداية من  التنفيذ 

يوم 2 نوفمبر.

فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة
بروكسل - وكاالت

اســـتئناف  علـــى  إيـــران  وافقـــت 
المفاوضات النووية الشـــهر المقبل مع 
دول الغـــرب، حســـبما أعلن نائب وزير 
خارجيتها مساء األربعاء بعد اجتماع 
مع وســـطاء من االتحاد األوروبي في 

بروكسل.
وال يزال يتعين على األطراف األخرى 
المشـــاركة في المحادثات التي تشمل 
مفاوضات غير مباشـــرة بين الواليات 
تأكيـــد  إعـــالن  وطهـــران،  المتحـــدة 

العودة إلى طاولة التفاوض.
وكتـــب علـــي باقـــري وهو أيضـــا كبير 
المفاوضيـــن اإليرانييـــن فـــي تغريـــدة 
بـــدء  علـــى  “نوافـــق  تويتـــر  علـــى 

المفاوضـــات قبـــل نهايـــة نوفمبر، 
وسيتم اإلعالن عن الموعد 

المحدد خالل األسبوع 
مضيفـــا  المقبـــل”، 
“لدينـــا حـــوار جدي 
حـــول  وبنـــاء  جـــدا 

الرئيســـة  العناصـــر 

لمفاوضات ناجحة”.
ويبذل االتحاد األوروبي ودول الغرب 
جهودا حثيثة إلعادة مفاوضات فيينا 
الهادفـــة إلى إحياء اتفـــاق 2015، إلى 
مســـارها بعـــد انتخاب رئيس متشـــدد 

في طهران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة حســـين أمير 
“ســـتقّيم”  طهـــران  إن  عبداللهيـــان 
نتيجة اجتماع بروكســـل قبل تحديد 
موعـــد، مضيفـــا فـــي مؤتمـــر صحافي 
في العاصمـــة اإليرانية “لكن لن يكون 

الموعد متأخرا جدا”.
وباتـــت مفاعيـــل االتفـــاق بيـــن إيران 
والقـــوى الكبـــرى إليجـــاد حـــل طويـــل 
األمد ألزمة البرنامج النووي المثير 
للجـــدل، في حكـــم الالغية منذ 
انســـحاب الرئيس األميركي 
ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
 2018 منـــه فـــي مايـــو 
فـــرض  وإعادتـــه 

عقوبات مشددة.

وساطة أوروبية قد تعيد طهران لمفاوضات فيينا

تدمير 5 صواريخ حوثية 
أطلقت نحو جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس 
السعودية  الجوية  الدفاعات  أن  الخميس، 
ميليشيات  أطــلــقــتــهــا  صـــواريـــخ   5 ــرت  دمــ
بيان،  فــي  وشــدد  جـــازان.  باتجاه  الحوثي 
ــازمــة لتحييد  عــلــى اتــخــاذ اإلجـــــراءات ال
القانون  مع  يتوافق  بما  النوعية  الــقــدرات 
الدولي اإلنساني. كما أكد إحباط محاوالت 
الستهداف  العدائية  الحوثية  الميليشيا 

المدنيين واألعيان المدنية.
ــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن،  وكـ
أعلن قبل أسبوع، أن الدفاعات السعودية 
ــًا بــالــيــســتــيــًا  ــاروخــ ــرت صــ ــ اعــتــرضــت ودمــ

أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

تصاعد الضغوط الدولية.. والبرهان يقيل سفراء ويعين وكيًل للخارجية

7 قتلى.. ودعوات لـ “مليونية” في السودان
أمـــس  الســـودان،  فـــي  عـــدة  هيئـــات مدنيـــة  دعـــت 
الخميـــس، إلـــى التحضيـــر لتظاهـــرات واســـعة حتى 
إســـقاط االنقـــالب، تحت شـــعار مليونيـــة 30 أكتوبر، 
من أجل المطالبة بتسليم الحكم في البالد للمدنيين، 
كمـــا دعـــا موظفي الحكومـــة لالنضمام إلـــى العصيان 
المدني. ويشـــهد الســـودان لليوم الرابـــع على التوالي 
مظاهـــرات وتحـــركات احتجاجية رافضة الســـتيالء 

الجيش على السلطة.
وأعلـــن في وقت ســـابق عـــدد من النقابـــات وموظفو 

عدد من الشركات الدخول في عصيان مدني.
أن  الخميـــس،  أمـــس  طبيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
االحتجاجات أســـفرت حتى اآلن عن سقوط 7 قتلى 
فـــي صفـــوف المتظاهريـــن، باإلضافة إلـــى جندي من 

قوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق أمهل ائتالف القوى المدنية الداعم 
للجنـــاح المدنـــي فـــي الحكومـــة الســـودانية، الجيش 
حتـــى يـــوم 17 من الشـــهر المقبل للتخلي عن رئاســـة 
المجلـــس لســـيادي، الـــذي كان مكونـــا مـــن جناحيـــن 
عســـكري ومدني. هـــذا ويواجـــه المجلس العســـكري 
منـــذ اســـتيالئه على الســـلطة يـــوم اإلثنيـــن الماضي، 
ضغوًطـــا داخليـــة وكذلك دولية تعتبر مـــا وقع انقالبا 

على الحكومة وعلى مسار االنتقال الديمقراطي.
مـــن جانبـــه، كلـــف قائـــد الجيـــش الســـوداني، الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان، أمس، الســـفير علي الصادق 
بمنصـــب وكيـــل وزارة الخارجية. وذلك بعد ســـاعات 
علـــى حملة إقـــاالت طالت 6 ســـفراء علـــى األقل في 
المتحـــدة،  الواليـــات  لـــدى  ســـفراء  بينهـــم  الخـــارج، 
واالتحـــاد األوروبـــي، وفرنســـا، عقـــب إدانتهـــم لحـــل 
مجلس الـــوزراء وتســـلم الجيش إدارة البـــالد مؤقًتا 

حتى تشكيل حكومة جديدة.

كما أقال البرهان ســـفراء السودان لدى قطر والصين 
واألمم المتحدة في جنيف، بحســـب ما أكد مسؤول، 
لوكالـــة أسوشـــييتدبرس، أمـــس الخميـــس، شـــريطة 

التكتم على هويته.
فـــي المقابـــل، تحـــدى الســـفير فـــي جنيـــف، علـــي بن 
يحيـــى، قـــرار إقالتـــه. وقال فـــي مقطع مصـــور على 
اإلنترنـــت إنـــه لـــن يدخر جهـــًدا فـــي شـــرح الحقائق، 
ومقاومة التعتيم الذي فرضه مســـؤولو الجيش على 

ما حدث يوم اإلثنين الماضي.
بـــدوره، أعلن نـــور الدين ســـاتي، الســـفير الســـوداني 
لـــدى الواليـــات المتحدة، أنـــه يعمل مع دبلوماســـيين 
وجنيـــف،  وباريـــس،  بروكســـل،  فـــي  ســـودانيين 
ونيويـــورك، مـــن أجل “مقاومـــة ما وصـــف باالنقالب 

العسكري”.
يذكـــر أن مجموعـــة تضـــم أكثـــر مـــن 30 دبلوماســـيا 
ســـودانيا داخل وخـــارج البالد كانت دانـــت في بيان 

مشـــترك هـــذا األســـبوع مـــا اعتبرتـــه “اســـتيالء مـــن 
قبـــل الجيـــش” علـــى الســـلط. كما أكـــدت أن ســـفراء 
الخرطـــوم فـــي بلجيـــكا وسويســـرا وفرنســـا تعهـــدوا 
باســـتمرار والئهـــم لحكومة حمـــدوك. وكانـــت وزيرة 
الخارجية مريم الصادق المهدي شـــددت على رفضها 
اإلجـــراءات االســـتثنائية وحل الحكومـــة، واصفة ما 
جرى في الخرطوم يوم 25 أكتوبر “انقالب تام” على 
الســـلطة المدنية. كما اعتبـــرت في تصريحات الحقة 

أن حكومة حمدوك هي الحكومة الشرعية.
يذكر أن البرهان أعلن في 25 الشـــهر الجاري )أكتوبر 
2021( حـــل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، وتعليق 

العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
وزراء  طالـــت  توقيفـــات  حملـــة  عقـــب  ذلـــك،  جـــاء 
ومســـؤولين حكوميين عـــدة، وقيادييـــن في أحزاب 
عـــدة، فضال عن ناشـــطين في قـــوى الحرية والتغيير 

المدنية.

الخرطوم - وكاالت

محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم

بغداد - وكاالت

بعد أن شـــهدت محافظة ديالى هجمات متفرقة أدت إلى مقتل 
العشـــرات، عـــاد شـــبح العمليـــات االنتقاميـــة ليطـــل برأســـه في 

العراق.
ففـــي حين أســـفر الهجـــوم الذي تبنـــاه تنظيم داعـــش في قرية 
الرشـــاد عـــن مقتل 15 شـــخًصا وإصابة 26 آخريـــن بجروح في 
حصيلـــة نهائية، أكدت مصـــادر أمنية لوكالة فرانس برس اليوم 

الخميس، وقوع عمليات “انتقامية” ردا على هذا الهجوم.
وكان 11 شخًصا قتلوا، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في هجوم 
اســـتهدف فجر األربعاء قريـــة نهر اإلمام ذات الغالبية الســـنية، 
شـــّنه مســـلحون يعتقد أنهـــم من قرية الرشـــاد المجـــاورة )ذات 
الغالبية الشـــيعية( بعد اتهامهم سكان نهر اإلمام بالوقوف وراء 

الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر.
مـــن جهته، أكـــد وزير الداخليـــة العراقي عثمـــان الغانمي أمس، 
أن تحقيقا شـــامال فتح حـــول الهجوم، قائال بحســـب ما أفادت 
وكالة األنباء العراقية “ســـيتم إنزال أشـــد العقوبات بالمجرمين 

من داعش”.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الـــوزراء العراقـــي القائـــد العـــام للقـــوات 
المســـلحة مصطفى الكاظمي، أمـــس، إن عصابات داعش كانت 

تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى.
وعقـــد المجلس الوزاري لألمن الوطني، أمس، اجتماعا برئاســـة 
مصطفـــى الكاظمـــي، وبحضـــور عـــدد مـــن القيـــادات األمنيـــة 

والعسكرية.
وُخّصـــص االجتمـــاع لبحـــث األوضـــاع األمنيـــة التـــي تشـــهدها 
محافظة ديالى، ومســـتجدات عمل اللجنة األمنية المشكلة من 

قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.

داعش ينفخ في رماد الحرب.. والكاظمي يوجه بتثبيت األمن

ديالى تنزف.. وشبح عمليات انتقامية يقلق العراقيين

من تشييع ضحايا قرية الرشاد في ديالى

أنقرة - األناضول

حمـــل وزيـــر الخارجيـــة التركي مولـــود تشـــاووش أوغلو، 
الواليـــات المتحدة وروســـيا مجددا المســـؤولية عن “عدم 
الوفـــاء بوعودهمـــا” في شـــمال ســـوريا، ملوحا باســـتعداد 

أنقرة لشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة.
وأشـــار تشـــاووش أوغلـــو، أمـــس الخميـــس، فـــي حديـــث 
إلـــى قناة “ســـي إن إن ترك”، إلى تكثيـــف وتيرة الهجمات 
مـــن قبـــل “حزب العمـــال الكردســـتاني” و”وحـــدات حماية 
الشـــعب” الكرديـــة )اللذين تعتبرهما أنقـــرة تنظيما إرهابيا 

موحدا(، مشددا على أنهما يشكالن خطرا على الجميع.
المتحـــدة  تـــف روســـيا والواليـــات  لـــم  “لألســـف،  وقـــال: 
بوعودهما بســـحبهم )المقاتلين األكراد( مـــن حدود تركيا، 

وفي وضع كهذا يجب علينا فعل ما يلزم”.
وذّكـــر تشـــاووش أوغلو بـــأن االتفـــاق الذي توصلـــت إليه 
أنقرة مع واشنطن وموسكو في ختام عملية “نبع السالم” 
التركية بشمال سوريا العام 2019 يقضي بإبعاد المقاتلين 
األكـــراد لمســـافة 30 كلم على األقل عن الحـــدود التركية، 
مؤكدا أن هذا الوعد لم يطبق حتى اآلن، وبالضد من ذلك 

واصلت الواليات المتحدة دعمها للوحدات الكردية.

وأكـــد الوزيـــر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه 
ناقش هذه المســـألة مـــع نظيره الروســـي فالديمير بوتين 
خـــالل لقائهما األخير في مدينة سوتشـــي، كما ســـيبحثها 

خالل لقائه القادم مع نظيره األميركي جو بايدن.
في الوقت نفسه، أعرب تشاووش أوغلو عن التزام تركيا 
بوحدة أراضي ســـوريا، محمال حكومة دمشق المسؤولية 

عن “التعويل على الحل العسكري”.

محملة روسيا وأميركا المسؤولية عن “عدم الوفاء بوعودهما”

تركيا تلوح بشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

قوات عسكرية تركية في شمال سوريا

دبي - العربية.نت
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جورج قرداحي.. نحن ال نرقص فوق األرصفة
تســـتحضرني مقولـــة للكاتبة فريـــدة النقاش عن كلمـــة األدب وهي 
“بحثـــت عن هذه الكلمة في دائرة المعارف بعد أن شـــاعت المباهاة 
بســـوء األدب فـــي حياتنـــا، وأصبـــح انعـــدام الخلـــق كأنـــه فضيلـــة، 
والخـــروج على كل تحضـــر كأنه اجتهاد إضافي، كما اتســـعت الهوة 
بيـــن األقـــوال واألفعـــال، وأصبـــح بعـــض المحســـوبين علـــى التقدم 
دعاة ســـافرين باســـم هذا التقدم، لكن ما ليس كذلك، واســـتخدموا 

تاريخهم ومساهماتهم السابقة أداة لعملية تضليل واسعة للناس”.
التصريحـــات الكاذبـــة التـــي أدلى بها وزيـــر اإلعـــام اللبناني جورج 
قرداحي تجاه الشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية، ودولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، وتمجيـــده عصابة الحوثـــي اإلرهابية، 
ال تعتبـــر ســـقطة بقدر ما هي انحطاط أخاقـــي وروحي، بل وعاهة 
أخاقيـــة كشـــفت الوجـــه الحقيقـــي لهـــذا اإلعامي الذي اســـتخدم 
حنجرته على مدى ســـنوات طويلـــة وبكثير من الجهد في التضليل 
والمشـــاعر الزائفة ألهل الخليج، ويأتي اليوم ومن على منبر رسمي 
حكومي ليســـيء عـــن قصد لدول تحالف دعم الشـــرعية في اليمن، 

ويتباهـــى بمواقـــف فكرية وسياســـية ذيلية ومتخاذلـــة، في صورة 
تؤكـــد تبعيتـــه الكاملـــة لجماعـــة الحوثـــي اإلرهابية ومن يـــدور في 

فلكها.
األميـــر عبدالرحمن بن مســـاعد صفقت له األمـــة حينما رد عليه في 
تغريدة وهي “صرحت بأنك لم تقصد اإلساءة للسعودية واإلمارات. 
1 هل تظننا حمقى، 2 هل أنت أحمق، 3 هل تصدق أنك وزير، 4 هل 
تعتقـــد أنك ذكي، بإمكانك االســـتعانة بجمهور الضاحية أو االتصال 
بصديـــق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي”. وأنا أضيف على 
كام األمير، لقد نهض مهندســـو وفاســـفة دعـــم اإلرهاب على دول 
الخليـــج إلى اختاق الذرائع والمبـــررات، وموقفهم الوقح ومحاولة 
تزييف صفحات التاريخ لن تؤثر فينا أبدا، فقد انكشفت أمام الرأي 

العام حقيقة المؤامرة بكل أبعادها.
يا قرداحي.. أرض الســـعودية واإلمارات زاخرة بالمواقف البطولية، 
والتضحيات الجسام، وليست من عادتنا نحن الرقص فوق األرصفة 

كما تفعلون في الضاحية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ا يحدث في إيران؛ فـــي معظم مجاالت الحياة  يعجـــز اللســـان عن التعبير عمَّ
اإلنسانية، تحت وطأة حكم نظام المالي الشرير، نظًرا ألن النظام المتخلف 
الحاكـــم فـــي إيـــران يلقي مخالبه علـــى كل مكان في إيـــران مثل األخطبوط 

األسود، والكلمات عاجزة عن التعبير عن الوضع كما ينبغي.
إذ إن الفقـــر والغـــاء والوضـــع المعيشـــي المتـــردي والمصيـــر المؤلـــم الـــذي 
يصارعه المواطنون في مثل هذه األرض يمزق قلب كل إنسان حزًنا، وابتلي 
المواطنـــون بهـــذا الوضـــع األكثر إياًمـــا ممـــا كان عليه في الماضـــي إلى حد 
بعيد، ويتفاقم كل يوم أيًضا. وقبل استياء خميني على السلطة عنوة كان 
يقطـــع على نفســـه للمواطنين وعوًدا وهمية تتعلق بتوفيـــر المياه والكهرباء 
والمسكن مجاًنا، ونجد اآلن، رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، دمية الولي 
الفقيه، يقطع على نفســـه وعوًدا وهمية أيًضا على غرار خميني؛ تتعلق ببناء 
1,000,000 وحـــدة ســـكنية كل عـــام. ولـــم يمر حتى اآلن 3 أشـــهر منذ توليه 
منصبـــه إال وأعـــرب عن ندمه وتملصه مـــن الوفاء بوعده، قائـــًا “يجب على 
المواطنيـــن أن يســـاعدوا فـــي هذه القضيـــة، وإذا كان البعـــض يعتقد أنه من 
المفتـــرض أن تقـــوم الحكومـــة بتوفيـــر األرض وبنائهـــا بنفســـها، فاألمر ليس 
كذلـــك، أي أن دور الحكومة يقتصر على التوجيه واإلشـــراف”. )قناة “شـــبكه 

يك” المتلفزة، 18 أكتوبر 2021(.
واعتـــرف حميـــد رضـــا حاجي بابائـــي، عضو لجنـــة التخطيـــط والموازنة في 
مجلـــس شـــورى المالـــي، فـــي مقابلة مـــع التلفزيـــون الحكومي، مشـــيًرا إلى 
الوضـــع االقتصـــادي اإليراني المنهار تحـــت وطأة حكم المالـــي بأن “حوالي 
40,000,000 نســـمة من ســـكان الباد بحاجة ماســـة إلى المســـاعدة الفورية 
المؤقتة، ومن غير الممكن التســـتر على حجم اســـتياء المواطنين من الوضع 

االقتصادي للباد”. )وكالة “فارس” الحكومية لألنباء، 23 أكتوبر 2021(. 
وقال أحد الوزراء السابقين في النظام اإليراني ويدعى “محمد غرضي” في 
مقابلـــة مـــع وكالة “إيلنا” الحكومية لألنباء، في 30 أبريل 2021: “يبلغ الدخل 
السنوي اعتباًرا من عام 2005 حتى اليوم 75 مليار دوالر، ولم يسهم أي منها 

في إنعاش موائد سفرة المواطنين، وتم منحها لألجهزة المتربحة ريعًيا”. 
وعلى الرغم من زيادة دخل الحكومة عدة أضعاف اعتباًرا من الثلث األخير 
مـــن عـــام 2006، بيـــد أن موائد ســـفرة اإليرانييـــن تقلَّصـــت، وكتبت صحيفة 
“همشـــهري” الحكوميـــة فيمـــا يتعلـــق بزيـــادة تأثيـــر ارتفـــاع معـــدل التضخم 
وارتفاع أسعار السلع األساسية على معيشة األسر العاملة: “إن تكلفة معيشة 

األسرة العاملة بلغت 11,000,000 تومان”. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

إيران تحت وطأة حكم والية الفقيه تعاني من فقر ال يمكن أن يتصوره عقل )1(

إْن أبقينا أبوابنا ونوافذنا ُمْشرعة ال يحُق لنا إذًا التباكي على سرقة ممتلكاتنا 
واســـتباحِة أعراضنا، ليس العيب فـــي التطور التكنولوجي والمعرفي، بل في 
طـــرِق اســـتخدامنا التكنولوجيـــا. إنَّ ســـهولَة التواصل مع اآلخريـــن في عصِر 
التفجـــِر المعرفـــي، أغـــرت كاً من األفراد والشـــركات على اســـتخدام وســـائل 
التواصل المختلفة للتعارف أو للترويج واالتجاِر بالسلع المختلفة بأقِل وقٍت؛ 
وأدنـــى تكلفـــة، هذا ما شـــجع علـــى ظهور شـــخصياٍت عامة ومشـــهورة ُتروُج 
لنفســـها ومنتجاتها، وقد يدفُع الجوُع للشـــهرة والثراء المفاجئ ببعِض هؤالء 
المشـــاهير لتصويـــر تفاصيـــِل حياتهم اليوميـــة وعاقاتهم الشـــخصية كذلك؛ 
لحصد أكبِر عدٍد من المشـــاهدات في تســـابٍق واضٍح مع غيرهم من المشاهير 
حبًا في الظهور والتميز، ومحاولًة دؤوبة ومســـتمرة لتسويِق المنتجات التي 

جون لها. ُيروِّ
قـــد يبلُغ األمر بهؤالء المشـــاهير لتغييـــِر خلقتهم، بإجـــراِء المزيد من عمليات 
التجميـــل أو التشـــويه أحيانـــًا، مـــا يجعـــل منهـــم حديـــَث المتابعيـــن لهم على 
السوشـــال ميديـــا. إنَّ كوَن هؤالء المشـــاهير شـــخصيات عامة يضـــُع حياَتهم 
تحـــت الضـــوء والتحليـــل والتســـاؤالِت والرفـــِض والقبـــول لـــكل مـــا يفعلونه 

وُيطلقونه بألســـنتهم، هكذا نرى كيف أنَّ مشاهيَر السوشال ميديا ُيعانوَن من 
التدخـــات المســـتمرة للمتابعين فـــي حياتهم، وتأتي تعليقـــاُت الجمهور على 
طريقِة كامهم ومابسهم وحتى أشكالهم الخارجية الذعة ال ترحم.. السؤال 

الذي يطرُح نفسه هنا، من المخطُئ الحقيقي، المتابُع أم المشهور يا ترى؟
إنَّ شـــكوى مشـــاهير السوشـــال ميديا من التنمر اإللكترونـــي الذي يتعرضون 
له بات شـــائعًا جدًا في اآلونة األخيرة، وإْن كان المشـــهوُر محبوبًا في وسائل 
التواصـــل، فبعض هؤالء المشـــاهير ُيقحمَك في يومياته ويستشـــيرَك في ما 
يشكُل عليه من أمور، لكأنك أٌخ له أو صديق، وال غضاضَة في ذلك طبعًا، لكن 
من غير المعقول أْن ُيقحمَك في مشاكله العائلية الخاصة، أو في مشاكله مع 
أصدقائـــه؛ فتراه يســـجُل الحادثة بـــكل تفاصيلها، ويرد عليـــه الخصُم بصورة 
مباشـــرة أو غير مباشرة، ليبدأ العراُك االفتراضي على مرأى ومسمع متابعيه، 
الذيـــن ُيعطوَن ألنفســـهم الحق بالتدخـــل والتعليق، ويقوم أولئـــك المتتبعون 
لســـلوكات المشـــاهير بتســـليط الضوء على مشـــاكلهم وطريقـــة تعاطيهم مع 
تلك المشكات بأســـاليب حادة وجارحة أحيانًا ومتنمرة وساخرة في أحياٍن 

أخرى. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

التنمُر اإللكتروني.. حٌق أم خطيئة؟

برنامج “درب”
ال يختلف اثنان على أن التجربة الديمقراطية في البحرين تجربة لم تأخذ 
مداهـــا الكافـــي لتتبلور بالشـــكل المقنع، وينعكس ذلـــك بطبيعة الحال على 
مســـتوى الثقافة االنتخابية والبرلمانية بشـــكل عام، والتي تشـــكل العصب 
المؤثر في التجربة الديمقراطية برمتها، وتهيمن على الحصص المتشكلة، 

ومصير المجالس.
ونحـــن علـــى أعتـــاب انتخابـــات 2022، والتي تشـــهد بها البحرين ســـادس 
انتخاباتها منذ انطاق المشروع اإلصاحي لجالة الملك المفدى، فإنه من 
الضروري جدًا العمل على بناء وتطوير الثقافة االنتخابية والبرلمانية بين 
أفـــراد المجتمع بمختلف أعمارهـــم ومســـتوياتهم وآيديولوجياتهم، وليس 
األطفال ممن ال يسمح لهم باالنتخاب أو الترشح بمنأى عن هذه الضرورة، 
وذلـــك لتأســـيس جيل بـــل وأجيال مثقفـــة انتخابيـــًا وبرلمانيًا قـــادرة على 
تحمل المسؤولية، واســـتكمال مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في الباد، 

جنبًا إلى جنب مع القيادة الحكيمة.
كما أن بعض المعايير والشروط والطبيعة االنتخابية زمانًا ومكانًا قد تؤثر 
بشـــكل كبير على سير العملية االنتخابية ونتائجها؛ فقد توصل أشخاصًا – 
على ســـبيل المثال - ليســـوا بحجم المســـؤولية المناطة بأعضاء المجالس 
النيابيـــة، وبالتالـــي فإن التوجيه والتدريب، وما إلـــى ذلك من جهود كفيلة 
بترســـيخ الثقافـــة الصحيحـــة واإليجابية فـــي هذا المجال، يمنـــح الرصانة 

للتجربة الديمقراطية، ويؤسس لمجالس قوية، أكثر وعيًا ودراية.
ويأتـــي برنامـــج “درب”، والذي ينظمه معهد التنمية السياســـية ليكون أحد 
الروافد المهمة، والمســـاعي الصادقـــة الهادفة لتطويـــر التجربة االنتخابية 
والبرلمانية في البحرين، ومكرسًا الجهود لتثقيف األفراد المعنيين بالعملية 
االنتخابيـــة، أو عامـــة الناس، فشـــكرًا جزياً للكـــوادر القائمة على مثل هذه 

البرامج الوطنية، لما تحققه من فوائد جمة على مستوى التجربة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

قمة غالسكو والفرصة األخيرة
يترقب العالم بعد أيام قليلة المؤتمر الســـادس والعشرين لألطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن التغير المناخي في مدينة غاســـكو باســـكتلندا، 
ويعتبـــر المؤتمـــر الفرصـــة األخيـــرة لبحث الجهود التـــي توصل إليهـــا العالم في 
مكافحة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة األرض، والذي تسبب في إحداث 
كوارث وفيضانات وشح في كمية مياه األمطار وزيادة التصحر وذوبان الجليد، 
ما نتج عنه ارتفاع منسوب سطح البحر، وقد يؤدي إلى إغراق الدول الجزرية، 

وملوحة التربة.
وقد كشـــف تقرير أممي أن الجهود بشـــكلها الراهن لمكافحة التغير المناخي لن 
تـــؤدي إلـــى تراجع االنبعاثات الكربونية بنســـبة 1 % في عام 2030 مقارنة بعام 
2010، ويعول المشـــاركون على ما ستشـــهده القمة من تبن لخطط واقعية نحو 
وقف االنبعاثات الكربونية الســـامة ومعالجة أشكال التلوث الصناعي المتعددة، 
وصـــدور قرارات جريئة وحاســـمة ووضع الحلول المناســـبة للدول كافة إليجاد 
طريقة لتطبيق االتفاقية إذا ما أرادوا حماية األرض من مشاكل التغير المناخي.
واالتفاقيـــة اإلطاريـــة هي في األســـاس بمثابـــة خطة لتجنيب اإلنســـانية كارثة 
مناخية، فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب األرض بمقدار 1.5 درجة 
مئويـــة مقارنـــة بدرجة الحـــرارة التي كانت ســـائدة قبل الثـــورة الصناعية، فإن 

الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة وال رجعة فيها.
وتحتـــوي االتفاقيـــة التـــي تعهدت بهـــا دول العالم كافة على البنـــود اآلتية: أوال 
تخفيـــض انبعـــاث غـــازات الدفيئـــة، ثانيا زيـــادة إنتـــاج الطاقة المتجـــددة، ثالثا 
الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بهدف إيصالها إلى 1.5 درجة مئوي، 
رابعا االلتزام بضخ مليارات الدوالرات لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع 
تأثير تغير المناخ. ويقتضي اتفاق باريس أن تخفض الدول انبعاثاتها الكربونية 
بواقـــع 45 – 50 % فـــي عـــام 2030، علـــى أن يتم الوصول إلى مســـتوى الحياد 
الكربوني في عام 2050، كما تعهدت بعض الدول بالوصول إلى مستوى الحياد 

الكربوني في عام 2060 ومنها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. 
ويحـــذر الخبـــراء مـــن أن الوقـــت ال يقبل التأخير فـــي اتخاذ الخطـــوات الازمة 
لخفـــض االنبعاثات الكربونية فـــي الجو، والعمل بخطوات جادة لزيادة االعتماد 
علـــى الهيدروجيـــن األخضـــر واألزرق بـــدل الوقـــود األحفـــوري، إذا مـــا رغـــب 
العالـــم فـــي تجنـــب كارثة بيئيـــة تهدد الحـــرث والنســـل، كما على الـــدول األكثر 
تســـببًا باالنبعاثـــات، وهي دول مجموعة العشـــرين، االلتزام واإليفـــاء بتعهداتها 
بتخفيـــض االنبعاثات الكربونيـــة في الجو، وتقديم المســـاعدات المالية الازمة 
والتكنولوجيا الحديثة للدول النامية والفقيرة للتغلب على مشـــاكلها البيئية اذا 

ما رغبت في تجنيب العالم كوارث ومشاكل ال تحمد عقباها.

رشاد الشيخ
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اعـــــتـــــمـــــد مـــجـــلـــس 
المنامة  نادي  إدارة 
يوسف زمان رئيًسا 

الحصول  بعد  لــلــنــادي 
الهيئة  موافقة  على 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
ــمـــادة  ــلـ وتـــنـــفـــيـــذا لـ

ــم 38 مــن الــائــحــة  رقـ
األساسي  للنظام  النموذجية 

وزارة  إلشــراف  الخاضعة  لألندية 
شؤون الشباب والرياضة.

واختار نادي المنامة وفقا لحسابه 
الــرســمــي عــبــر اإلنـــســـتـــغـــرام علي 
للرئيس من  نائبا  األنصاري  عيسى 
ألعضاء  الــســري  التصويت  خــال 
مجلس اإلدارة، كما انضم رسميا كل 

الجوهري  أحــمــد جــاســم  مــن 
ــود  ــمــ ــحــ وجــــــــــــــــواد مــ
جــــــــــــواد لـــعـــضـــويـــة 
النادي  إدارة  مجلس 
ــن  ــديـ ــعـ ــقـ ــمـ إلكــــــمــــــال الـ
الـــشـــاغـــريـــن بــصــفــتــهــمــا 
ــاط  ــ ــي ــ ــت أعــــــضــــــاء احــ
بــعــد خــســارتــهــمــا في 

االنتخابات.
ويــــأتــــي تــعــيــيــن يــوســف 
رئيًسا  سابقا(  الرئيس  )نائب  زمان 
السابق زهير  الرئيس  بعد استقالة 
إدارة  مجلس  رئاسة  من  كازروني 
الرئيس  واستقالة  المنامة،  نــادي 
الــدورة  في  القصير  حسين  الثاني 
ثالث  ليكون  الحالية  االنتخابية 

رئيس في اإلدارة الحالية.

علي األنصاري نائًبا لرئيس المنامة
حسن علي

ناصر بن حمد: مشوار قرطبة في كأس االتحاد اإلسباني مميزالجمعة 29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع األول 1443 - العدد 4763

اليوم “ديربي” كرة اليد البحرينية

تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على خيريز بهدف

سماهيج يفاجئ باربار بدوري خالد بن حمد

أعرب ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
بالغ ســـعادته بتأهل فريق قرطبة اإلســـباني بالرئاسة 
البحرينيـــة إلـــى نصف نهائي كأس االتحاد اإلســـباني 
بعـــد فـــوزه علـــى فريـــق خيريـــز )1/ 0( في الـــدور ربع 

النهائي. وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فريـــق قرطبـــة اإلســـباني ضـــرب أروع األمثلـــة فـــي 
الـــروح القتاليـــة التي يتمتـــع بها الاعبيـــن والتطبيق 
المميـــز لتعليمـــات الجهازيـــن الفنـــي واإلداري، مبيًنـــا 
ســـموه أن دعـــم اإلدارة للفريـــق فـــي هـــذا المشـــوار 
ســـاهم في تحقيق االنتصار والتأهل. وأوضح ســـمو 

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة أن التأهل ســـيزيد 
مـــن رغبة الاعبين في مواصلـــة التألق وحصد مزيد 
من االنتصارات، متمنًيا ســـموه للفريق دوام التوفيق 
والنجـــاح. وتمكـــن قرطبة من التأهـــل بعد فوزه على 
خيريـــز )1/ 0( فـــي الدور ربع النهائي، إذ ســـجل هدف 

المباراة الوحيد الاعب محمد بو زيدي.

تتجه األنظار اليوم )الجمعة( نحو ديربي كرة اليد البحرينية الذي يجمع فريقّي 
األهلي والنجمة في ختام الجولة الجولة السادسة من دوري خالد بن حمد في 

تمام الساعة 6.30 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

مدرجـــات  تشـــهد  أن  المؤمـــل  ومـــن 
الصالـــة أكثـــر وأكبر حضـــور جماهيري 
الفريقيـــن  وعشـــاق  أنصـــار  ِقبـــل  مـــن 
خصوًصـــا مـــن محبـــي اللعبـــة عموًمـــا؛ 
كون المواجهة دائًما ما تحظى وتتسم 
باإلثـــارة والمتعـــة والقـــوة فـــي ظل ما 
يمتلكـــه الطرفـــان مـــن أفضـــل وأقـــوى 

العناصر الفنية.
“حامـــل اللقـــب” يدخـــل هـــذه الموقعة 
وهو متربع على عرش الصدارة برصيد 
)15 نقطـــة( مـــن 5 انتصـــارات متتالية 
وآخرها أمام البحرين، واألهلي يمتلك 
)12 نقطـــة( مـــن 3 انتصـــارات وتعادل 

وخســـارة تحققـــت بالجولـــة الماضيـــة 
أمـــام التضامن. النجمة لعب المباريات 
السابقة وهو منقوص الصفوف بسبب 
ولكـــن حقـــق  لديـــه  اإلصابـــات  بعـــض 
النتائـــج المأمولـــة منه، واألهلـــي الذي 
يعتبـــر جاهـــزا تماًمـــا باعبيـــه داخـــل 
وخـــارج الملعـــب، يعاني علـــى الصعيد 
الفنـــي مـــن خـــال الجـــوالت الســـابقة 
الشـــباب  أمـــام  األخيرتيـــن  خصوًصـــا 
والتضامـــن. مواجهـــة اليوم دون شـــك 
أنها ال تخضع ألية مؤشرات ومعطيات 
مسبقة، كونها “ديربي”، ُتلعب بأجوائها 
الملتهبـــة ومـــا يصاحبهـــا مـــن حمـــاس 

سيشـــعل  ومـــا  الاعبيـــن،  واندفـــاع 
الموقعة أن “الرهيب” يســـعى إلســـقاط 
الصـــدارة،  بمركـــز  واالبتعـــاد  غريمـــه 
واألهلـــي يأمـــل بتصحيح المســـار من 

بوابة النجمة.

نتائج األمس

واســـتكملت منافســـات الجولة مســـاء 
أمـــس الخميس، وأســـفرت النتائج عن 
فـــوز ســـماهيج المفاجـــئ علـــى باربـــار 
بنتيجة )22/ 23( بعدما انتهى الشـــوط 

أصبـــح  وبذلـــك   ،)11 /11( بالتعـــادل 
 10( الثانـــي  بفـــوزه  ســـماهيج  رصيـــد 
نقاط( وباربار الذي خســـر للمرة الثانية 
)10 نقاط(. وفـــي مباراة أخرى، واصل 
االتفـــاق صحوتـــه وحقق الفـــوز الرابع 
على التوالي وهذه المرة على حســـاب 
البحرين )28/ 35( بعدما انتهى الشوط 
األول لصالحـــه أيًضـــا )11/ 18(، وبذلك 
نقطـــة(   14( االتفـــاق  رصيـــد  أصبـــح 
والبحرين تلقى الخسارة الرابعة وصار 

رصيده )9 نقاط(.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد فرحة الفريق صورة جماعية

أولمبينا يتخطى المالديف بثالثية
حقـــق منتخبنا األولمبي لكرة القدم فوًزا 
مســـتحًقا على حســـاب نظيره المالديفي 
بثاثـــة أهداف دون مقابـــل، في المباراة 
التـــي جمعـــت الطرفين، الخميـــس، على 
استاد الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة، 
مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات  ضمـــن 
المجموعـــة الثالثة لتصفيات كأس آســـيا 
تحت 23 عاًما 2022، والتي يســـتضيفها 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم حتى 31 

أكتوبر الجاري.
وأنهى أولمبينا الشوط األول من المباراة 
بهـــدف حمل إمضاء الاعب عدنان فواز 
فـــي الدقيقـــة )16(، فيما ســـجل منتخبنا 
األولمبـــي الهدفيـــن الثانـــي والثالـــث في 

الشوط الثاني، وذلك في الدقيقتين )54( 
و)69( عبـــر الاعبيـــن محمـــد عبدالقيوم، 

وعباس العصفور من ركلة جزاء.
وتســـاوى منتخبنـــا األولمبـــي مـــع نظيره 
فـــوز  مـــن  نقـــاط   3 برصيـــد  العراقـــي 
يـــوم  لـــكل فريـــق، وســـيلتقي الطرفـــان 
األحـــد المقبـــل فـــي لقاء تحديـــد صدارة 
المجموعة، ومهمـــة لمنتخبنا نحو الظفر 
ببطاقة الصدارة والترشح إلى النهائيات 

اآلسيوية.
وتمكن أولمبينا من فرض سيطرته على 
مجريـــات المباراة، وكان الطرف األفضل 
من خال الفرص المتعددة التي سنحت 
لـــه طـــوال الشـــوطين، وأضـــاع منتخبنا 

ركلة جزاء في الدقيقة )52( عبر الاعب 
صالح محمد.

أدار المبـــاراة الحكـــم الســـعودي شـــكري 

هشـــام  مواطنـــه  وعاونـــه  الحنفـــوش، 
الرفاعـــي، واألردنـــي حمـــزة عبدالمجيد، 

والحكم الرابع األردني أحمد فيصل.

علي بن خليفة يترأس اجتماعا دوريا لمجلس إدارة اتحاد الكرة
اعتماد تشكيل اللجان... والمناعي رئيسا لوفد “األحمر” في كأس العرب

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تـــرأس 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة اجتماًعا دورًيا 

لمجلس إدارة االتحاد.
وفـــي بدايـــة االجتماع، رحب الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة بأعضاء 
مجلـــس اإلدارة، شـــاكًرا جهودهـــم الكبيرة 
في خدمة منظومـــة كرة القدم البحرينية. 
وناقـــش المجتمعون موضوعـــات مختلفة 
مدرجة على جدول األعمال، وجاءت أبرز 

القرارات كالتالي:
لجنـــة  تشـــكيل  المجلـــس  اعتمـــد  أوالً: 
المنتخبـــات الوطنية التي يترأســـها رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بـــن أحمد آل خليفـــة، وعضوية 
كل مـــن: نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن 

عيسى آل خليفة، الشيخ عبدهللا بن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، محمد عبداللطيف بن 

جال، محمود جناحي وأحمد جوهري.
ثانًيـــا: عيـــن المجلس عضو مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة 
الشواطئ والصاالت عارف المناعي رئيًسا 
لوفـــد منتخبنـــا الوطني األول لكـــرة القدم 
المشـــارك فـــي كأس العـــرب - الفيفا 2021، 
الـــذي ســـيقام في قطر خال شـــهر نوفمبر 

وديسمبر المقبلين.
لجنـــة  تشـــكيل  المجلـــس  اعتمـــد  ثالًثـــا: 
المناقصـــات برئاســـة عضـــو مجلـــس إدارة 
محمـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الحمـــادي، وعضوية كل من: عضو مجلس 
إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم محمد 
رشـــدان، عادل عيسى وســـعيد اإلسكافي، 
كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة الشواطئ 
والصـــاالت التـــي يترأســـها عضـــو مجلـــس 

إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم عارف 
المناعي، وعضوية كل من: ياسر الذوادي، 
رائد بابا، محمد عاشور، بدر شمسان، ناصر 
العبـــري )مقـــرر اللجنـــة(، واعتمـــد المجلس 
تشـــكيل اللجنـــة اإلعاميـــة التي يترأســـها 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم ياســـر الرميثـــي، وعضويـــة كل من: 
حمـــود الجيب، أحمد العامر، فهد بوجيري، 
عبدالرســـول حســـين، أحمـــد مهـــدي )مقرر 
اللجنة(، كما اعتمد المجلس تشـــكيل لجنة 
أوضاع وانتقاالت الاعبين التي يترأســـها 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم عبدالرضـــا حقيقـــي، وعضويـــة كل 
من: الرائد خالد بوقيس، المستشـــار محمد 
بوعبجـــل، وليـــد عصـــام، محمـــود عدنـــان، 
علي معيوف، ســـعد عبدهللا )مقرر اللجنة(، 
الرقابـــة  لجنـــة  تشـــكيل  اعتمـــاد  تـــم  كمـــا 
والحوكمـــة التـــي يترأســـها عضـــو مجلـــس 

إدارة االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم أيمن 
الفـــردان، وعضويـــة كل مـــن: محمـــد علـــي 
أكبر تقي ســـلمان الشـــيخ، عبدالعزيز أحمد 
يوســـف  قمبر ومحمد مكي عبدهللا سلمان 
الشـــيخ. واعتمـــد المجلـــس تشـــكيل لجنة 
كرة القدم النســـائية التي تترأسها الشيخة 

حصـــة بنت خالد آل خليفـــة، وعضوية كل 
مـــن: الشـــيخة ضوى بنت خالـــد آل خليفة، 
خليفـــة،  آل  خالـــد  بنـــت  نـــوف  الشـــيخة 
آل  عبدالرحمـــن  بنـــت  شـــيخة  الشـــيخة 
خليفـــة، فجر جاســـم، دانة نـــور، باإلضافة 
إلـــى ممثل عـــن مراكز تمكين الشـــباب، كما 

تـــم اعتمـــاد تشـــكيل لجنة االنضبـــاط التي 
يترأســـها يوســـف يعقوبـــي، وعضويـــة كل 
من: المستشار حمد الظهراني، خالد أحمد، 
عـــادل حميـــد، فضـــل خليفـــة، علـــي غانـــم 
البنعلي، عبدهللا يوســـف حســـن، باإلضافة 
إلى اعتماد تشـــكيل لجنة فـــض المنازعات 
برئاســـة عبدهللا ناصر السويدي، وعضوية 
كل من: إبراهيم سامي البوسميط، عبدهللا 
عيسى مال هللا، حمد عبدالمنعم الخالدي، 
سلمان محمد المحمود، خالد يوسف زويد، 
عبدالعزيـــز المعـــاودة، خالد حمـــد الرميثي 
ومحمـــد عبدالوهـــاب ناصـــر. وتـــم اعتماد 
تشكيل لجنة االستئناف برئاسة المستشار 
مصعـــب بوصيبـــع، وعضوية كل مـــن: بدر 
أميـــر العصفـــور، يوســـف خالـــد البنفـــاح، 
جمعـــة  طـــال  الشـــرجي،  محمـــد  باســـم 
الكعبـــي، يوســـف عقيل، نايـــف عبدالحميد 

كويتي ويوسف عقيل يوسف إسحاق.

االتحاد البحريني لكرة القدم

جانب من االجتماع

أحمد الجوهرييوسف زمان

علي مجيد

في افتتاح مشواره بالتصفيات اآلسيوية

أحمد مهدي
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كؤوس راشد بن عيسى تشعل صراع الجياد
اليوم انطالقة موسم الخيل وسط تنافس مثير

للفروســـية وســـباق  نـــادي راشـــد  يفتتـــح 
الخيل عند الواحـــدة و40 دقيقة من ظهر 
اليـــوم “الجمعة” موســـمه الجديـــد 2021 -  
2022 بتنظيـــم الســـباق االفتتاحي والذي 
ســـيقام على كؤوس المغفـــور له بإذن هللا 
تعالى ســـمو الشـــيخ راشـــد بن عيســـى آل 
خليفة طيب هللا ثراه على مضمار ســـباق 
النـــادي بمنطقـــة الرفـــة بالصخيـــر، وذلـــك 
وســـط تطلعات وترقب متابعي ســـباقات 
الخيـــل بـــأن يكـــون موســـًما متميـــًزا فـــي 
ظـــل االســـتعدادات التنظيميـــة التـــي قام 
بهـــا النـــادي وكذلك االســـتعدادات الجيدة 
جاهـــزة  لتكـــون  المختلفـــة  لإلســـطبالت 
النطالقـــة اإلثـــارة والمنافســـة فـــي أولـــى 

صراعات المضمار. 

ويكتســـب الســـباق االفتتاحـــي أهمية من 
حيـــث إقامتـــه علـــى كـــؤوس المغفـــور له 
ســـمو الشـــيخ راشد بن عيســـى آل خليفة، 
والتـــي تشـــكل دافًعـــا لجميع اإلســـطبالت 
المشـــاركة والتي دفعـــت بمجموعة كبيرة 
بلغـــت “87 جـــواًدا“ في األشـــواط الثمانية 
ممـــا يعكـــس حماســـة وتطلع اإلســـطبالت 
إلى خـــوض منافســـات الســـباق والســـعي 
إلى تحقيق االنتصارات بكؤوس الســـباق 
االفتتاحي وحصد الجوائز المالية، وســـط 
توقعـــات بأن تكـــون المنافســـات مفتوحة 
ومتكافئـــة فـــي ظـــل تقـــارب مســـتويات 
الجيـــاد المرشـــحة فـــي أغلـــب األشـــواط، 
فيما ينتظر أن يشـــهد الشـــوطان السادس 
والســـابع أقوى وأبرز أشـــواط المســـتورد؛ 
نظـــًرا لمشـــاركة عـــدد مـــن الجيـــاد القوية 
بإمكاناتها وانتصاراتها، في حين ســـيكون 

الشـــوط الثامـــن مفتوًحـــا للمنافســـة بيـــن 
مجموعـــة من جيـــاد النتـــاج المحلي التي 
تسعى للفوز بكأس االفتتاح للمرة األولى، 
كمـــا ســـتلعب جهوزية الجيـــاد دوًرا مؤثًرا 
في مستوياتها ومسار المنافسة في بداية 

الموسم.
وســـينطلق الســـباق بالشـــوط األول الـــذي 
ســـيقام على كأس المغفور له سمو الشيخ 
راشد بن عيســـى آل خليفة لجياد الدرجة 
الرابعـــة والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن 
العربيـــة األصيلـــة “الواهو“ مســـافة 1000 
دينـــار   2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر 

وبمشاركة 11 جوادا.
ويقام الشـــوط الثاني علـــى كأس المغفور 
له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة 
لجيـــاد الفئة الثانية “نتاج محلي“ مســـافة 
1000 متر مســـتقيم والجائزة 2000 دينار 

وبمشاركة 5 جياد.
ويقام الشـــوط الثالث علـــى كأس المغفور 
بـــن عيســـى آل  الشـــيخ راشـــد  لـــه ســـمو 
خليفة لجياد ســـباق التوازن “نتاج محلي“ 
 2000 والجائـــزة  متـــر   1800 مســـافة 
دينـــار وبمشـــاركة 9 جياد. ويقام الشـــوط 
الرابع لجيـــاد الدرجة الرابعـــة والمبتدئات 
“مســـتورد“ مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 15 جـــواًدا بينهـــا 
األولـــى  للمـــرة  تشـــارك  جديـــدة  جيـــاد   6
فـــي المضمـــار البحرينـــي. ويقام الشـــوط 
لـــه ســـمو  المغفـــور  الخامـــس علـــى كأس 
الشـــيخ راشد بن عيســـى آل خليفة لجياد 
الدرجـــة الرابعـــة والمبتدئـــات “مســـتورد“ 
مســـافة 1400 متر والجائـــزة 2000 دينار 

وبمشاركة كبيرة بلغت 15 جواًدا.
ويقام الشوط السادس على كأس المغفور 

له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة 
لجيـــاد ســـباق التوازن “مســـتورد“ مســـافة 
1200 متر مســـتقيم والجائزة 2000 دينار 

وبمشاركة 7 جياد.
ويقام الشـــوط الســـابع على كأس المغفور 
له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة 
والمخصص للفئة الثانية من جياد الدرجة 
متـــر   1600 مســـافة  “مســـتورد“  األولـــى 

والجائزة 5000 دينار وبمشاركة 7 جياد.
الثامـــن  الشـــوط  نحـــو  األنظـــار  وتتجـــه 
واألخير الذي ســـيقام علـــى كأس المغفور 

له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة 
للجيـــاد  والمخصـــص  الموســـم“  “افتتـــاح 
المبتدئـــات “نتـــاج محلـــي“ مســـافة 1600 
وبمشـــاركة  دينـــار   5000 والجائـــزة  متـــر 
كبيرة بلغت 18 جواًدا ســـتخوض منافسة 
مفتوحة سعًيا للفوز بكأس االفتتاح للمرة 
األولـــى، علًمـــا أن جميـــع الجياد لم يســـبق 
لها الفوز في مشـــاركاتها لكـــن مع أفضلية 
للحصان “هارد توك“، والفرس “ديمة“ بناء 
على ظهورهما بصـــورة جيدة وتحقيقهما 

مراكز متقدمة الموسم الماضي.

الصخير- نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات قوية سيشهدها السباق

للريشـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  اعتمـــد 
القائمـــة  واإلســـكواش  الطائـــرة 
النهائية لمنتخبي الريشـــة الطائرة 
للرجال والســـيدات الذي سيشارك 
العـــرب والتـــي  فـــي بطولـــة كأس 

ســـتقام بضيافـــة مملكـــة البحريـــن 
فـــي الفترة مـــن 13 لغايـــة 15 نوفمبر 

المقبل.
وتضم قائمة الالعبين كال من جعفر إبراهيم، 

عدنـــان إبراهيـــم، إليـــاس جعفـــر، والالعبات لميـــس محمد، غديـــر العريض، 
أميمة محمد، أنوار رمضان، فيما يقود المنتخب المدرب أحمد الجالد.

واعتمـــد االتحاد العربي للريشـــة الطائرة مشـــاركة 52 العبـــا والعبة يمثلون 
10 دول عربية، وهي: البحرين واألردن وسوريا وفلسطين ولبنان والجزائر 

والعراق واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان.
واعتمد االتحاد الحكمة حذام إســـماعيل من العراق لتكون الحكم العام في 

البطولة مع 3 حكام آخرين سيديرون منافسات كأس العرب.
ويتطلـــع منتخبنـــا الوطنـــي للريشـــة الطائـــرة للتحضير واالســـتعداد؛ بهدف 
تحقيق أفضل النتائج والمستويات ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية 
بيـــن جميع المشـــاركين العرب، خصوصا أن آخر نســـخة من البطولة أقيمت 
في العام 2010 قبل أن يعيد االتحاد العربي برئاسة سوسن تقوي تنظيمها 

من جديد.

اعتماد قائمة منتخب الريشة الطائرة لبطولة كأس العرب

علي مجيد

حسن علي

حلبة البحرين الدولية تفتح أبوابها
تنطلــق اليــوم علــى مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات بالشــرق األوســط” ســباق بابكو البحرين للتحمل 6 ســاعات 
التابعــة للبطولــة العالميــة للتحمــل، الــذي ستســتمر فعالياتــه حتى يوم الســبت 30 أكتوبر، وســتفتح الحلبــة أبوابها للجماهيــر اليوم من 
10 صباحــا حتــى 8 مســاء. وتدعــو الحلبة الجماهير للحضور واالســتمتاع بعطلة نهاية أســبوع مميزة ومتكاملة بين الســباقات الدولية 

والفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة.

وســـتتركز أنظـــار العالـــم علـــى مملكـــة 
البحريـــن خـــالل أيـــام الســـباق، حيـــث 
ســـتنطلق جولتين متتاليتيـــن للبطولة 
أيضـــا  تحديـــد  ســـيتم  كمـــا  العالميـــة، 
أبطال الموســـم العاشـــر 2021 للبطولة 

العالمية.

فعاليات ترفيهية مميزة

كمـــا عودتكـــم حلبـــة البحريـــن الدولية 
بإثارة الفعاليـــات أيضا خارج المضمار، 
فســـينطلق جـــدول حافـــل بالفعاليـــات 
المنطقـــة  ســـتكون  حيـــث  الترفيهيـــة، 
المـــدرج  خلـــف  الواقعـــة  الترفيهيـــة 
الرئيـــس ممتلئـــة بالعديـــد مـــن الفـــرق 
االســـتعراضية العالميـــة التـــي ســـتبهر 
وبرامجهـــا  بعروضهـــا  الجماهيـــر 

االستعراضية المثيرة.

الفرقـــة  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  وأبـــرز 
االســـتعراضية “هاكونـــا ماتاتا” ســـيرك 
قادم مـــن إفريقيا يقـــدم عروضا رائعة 
ومذهلـــة مـــن الموســـيقى والكوميديـــا 
والمهـــارات البهلوانيـــة ويتميـــز بالقوة 
فاألزيـــاء  الحركـــة.  وخفـــة  والمرونـــة 
اإلفريقية الملونة والموسيقى الجذابة 
والرقـــص اإلفريقي إلى جانب مهارات 
تحّدي الجاذبية تجعل من هذا السيرك 
عرًضا من الدرجة األولى مليًئا بالمتعة 
والطاقـــة العاليـــة إلســـعاد جميـــع أفراد 

العائلة.
وســـيقدم الســـيرك اإلفريقـــي “هاكونـــا 
ماتاتا” عروضه مباشـــرة على المســـرح 
الرئيس فـــي المنطقة الترفيهية طوال 
جانـــب  إلـــى  األســـبوع،  نهايـــة  عطلـــة 
الفرقتيـــن الموســـيقيتين “ذا ليجنـــدز” 

و ”كشـــري باند” التي ســـيتمتع جماهير 
السباق بموسيقاهم المتنوعة.

كمـــا ســـتجوب القريـــة الترفيهية عددا 
من العروض المتجولة وأبرزها العرض 
الراقـــص  الضوئـــي  والعـــرض  النـــاري، 
والموســـيقي بونجـــو، وســـتكون الفرق 
فرصة مثالية اللتقاط الصور التذكارية 

معهم.
وســـيكون لألطفـــال نصيـــب وافـــر من 
الفعاليـــات الترفيهيـــة، إذ تم تخصيص 
منطقـــة كبيـــرة لهـــم وأبـــرز الفعاليـــات 
علـــى  التزلـــج  فعاليـــة  لهـــم،  المقدمـــة 
الجليد، الرســـم علـــى الوجوه، ســـفينة 
المتاهـــة،  الترامبوليـــن،  القراصنـــة، 
السيارة الطائرة، حلبة تسابق لألطفال 
سيســـتمتع  لـــذا  تومـــاس؛  والقطـــار 
األطفـــال الصغـــار بجـــدول حافـــل مـــن 

الترفيه والمتعة.
إلى جانـــب توافر العديد من الخدمات 
األطعمـــة  كمحـــالت  األساســـية 
والمشـــروبات طول يومي الســـباق؛ لذا 
ســـتكون فعاليـــة عائليـــة متكاملة، فال 

تفوتوا حضورها واالستمتاع بها.

إمكان شراء التذاكر اآلن

للحضـــور  الجماهيـــر  الحلبـــة  وتدعـــو 
واالستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة 
الدوليـــة  الســـباقات  بيـــن  ومتكاملـــة 
والفعاليـــات الترفيهية الموجهة لجميع 
أفـــراد األســـرة، حيـــث ســـتفتح الحلبة 
أبوابها ليومي الجمعة والسبت من 10 

صباحا حتى 8 مساء.
وتعتبـــر أســـعار التذاكـــر لحضـــور هـــذا 

السباق العالمي رمزية، إذ تبلغ 5 دنانير 
فقـــط للكبـــار )8 دنانيـــر لكال الســـباقين( 
و2.5 دينـــار مـــن 3 حتـــى 12 عامـــا )4 
دنانيـــر لكال الســـباقين( واألطفـــال أقل 
مـــن 3 أعوام ســـيكون دخولهـــم مجانا، 
كما ســـيكون هناك مزيد من التخفيض 
الســـن،  وكبـــار  الهمـــم،  وذوي  للطلبـــة، 
كمـــا تتوافـــر أيضا باقـــات الضيافة لكال 
الســـباقين، ولمزيد من المعلومات عنها 
.)www.bahraingp.com( يمكن زيارة

الجماهيـــر  دخـــول  سياســـة  ســـتكون 
للســـباق متماشـــية مـــع آليـــة اإلشـــارة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الضوئيـــة 
ظـــل الظـــروف الحالية لــــ “كوفيد 19”، 
المســـتوى األخضـــر ُيســـمح بالدخـــول 
للجميع. ومع ذلك، في حال تغيير حالة 

اإلشارة الضوئية، فسيتم تطبيق قيود 
الدخـــول بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهات 
الحكومـــة مع الســـماح لحاملي التذاكر 
علـــى  للحاصليـــن  وذلـــك  بالدخـــول 
جرعتـــي التطعيـــم والمتعافيـــن. يمكن 
االطالع علـــى التفاصيـــل الكاملة على 

.)www.healthalert.gov.bh(
وبإمـــكان الراغبين في حضور ســـباقي 
البحريـــن للتحمل فـــي حلبـــة البحرين 
تذاكرهـــم  علـــى  الحصـــول  الدوليـــة 
الموقـــع  زيـــارة  مـــن خـــالل  إلكترونيـــا 
 )www.bahraingp.com( اإللكترونـــي
أو عبـــر االتصـــال علـــى 17450000 أو 
قبـــل الدخـــول لحلبة البحريـــن الدولية 

على البوابات.

حلبة البحرين الدولية

المنامة يهزم المحرق بدوري زين
سترة يهزم سماهيج واليوم األهلي مع النجمة

أذاق فريـــق المنامـــة نظيـــره المحـــرق الخســـارة الثانية 
فـــي دوري زيـــن لكرة الســـلة بعدما تفوق عليـــه بنتيجة 
)76/ 86( فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء الخميس 

لحساب الجولة السابعة من المنافسات.
 16 /15( كاآلتـــي:  األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 21 /10 المنامـــة،   30 /20 المحـــرق،   31 /19 المنامـــة، 
المنامـــة(، وبذلـــك أصبح رصيـــد المنامـــة )10 نقاط( من 
5 انتصـــارات والمحـــرق صـــار رصيده )10 نقـــاط( من 6 
مباريات لعبها.  وبرز في صفوف المنامة كل من حســـن 
نوروز بتســـجيله )26 نقطة(، محمد حسين “كمبس” )21 
نقطة(، وفي المحرق جاكســـون )19 نقطة(، بدر جاســـم 

)13 نقطة(. 
وقـــدم الفريقـــان أداًء جيدا من خالل شـــوطي المباراة، 
إذ تبـــادل الطرفان األفضليـــة بجهود الالعبين من خالل 
الجوانب الدفاعية والهجومية وتســـجيل النقاط تحت 
الحلـــق وبالرميات الثالثية التي كثـــر إحرازها في الربع 

الثالث تحديدا والتي أثارت المجريات بأرضية الميدان 
وأشـــعلت المدرجات بين جماهيـــر الفريقين حتى نهاية 

هذه الموقعة التي ابتسمت لصالح المنامة.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقـــق ســـترة فـــوزه الثانـــي في 
المسابقة من بوابة ســـماهيج بنتيجة )87/ 104( وبواقع 
األشـــواط )15/ 27 سترة، 22/ 26 ســـترة، 23/ 23، 27/ 28 
ســـترة(، وبذلك أصبح رصيد ســـترة )9 نقاط( وسماهيج 
صـــار بخســـارته الخامســـة )7 نقـــاط(. وبـــرز في صفوف 
ســـترة كل مـــن مارســـيل بتســـجيله )35 نقطـــة(، علـــي 
عيـــد )21 نقطـــة(، وفي ســـماهيج منصور كاســـي أفضل 

المسجلين )29 نقطة(، حسين بوصفوان )14 نقطة(. 

مباريات اليوم

تســـتكمل اليوم )الجمعة( المنافســـات بإقامـــة مباراتين، 
يلتقي في األولى النويدرات )7 نقاط( مع مدينة عيسى 
)5 نقـــاط( عنـــد الســـاعة 5.30 مســـاًء تعقبهـــا مباشـــرة 
المواجهـــة المرتقبـــة التـــي ســـتجمع األهلـــي )10 نقـــاط( 

والنجمة )10 نقاط( في تمام الساعة 7.30 مساًء.

أحمد بن علي يشيد بحملة “^”
مبادرة دعم المحرق تعكس الحس الوطني لدى الصحيفة

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحرق الشــيخ أحمد بن علــي آل خليفة 
بالحملــة الوطنيــة اإلعاميــة التــي أطلقتهــا صحيفــة “البــاد” تحــت شــعار 
“أنــا بحرينــي وأحــب المحــرق” لدعــم الفريــق األول لكــرة القــدم فــي نهائي 
كأس االتحاد اآلســيوي أمام ناســاف األوزبكي 5 نوفمبر المقبل على أرض 

المملكة.

آل  علـــي  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
تعكـــس  المبـــادرة  تلـــك  أن  خليفـــة 
“البـــالد”  الحـــس الوطنـــي لصحيفـــة 
وحرصهـــا الدائـــم على دعـــم األندية 
الوطنيـــة ومـــن بينهـــا نـــادي المحرق 
الذي يمثل الوطن بأسره في النهائي 

القـــاري، مشـــيرا إلـــى أن تلـــك اللفتة 
ليست بغريبة على “البالد” المعروفة 
المشـــهودة  الوطنيـــة  بمواقفهـــا 
وحرصها الدائم على تصدر المشـــهد 
اإلعالمـــي بالعديـــد من األفـــكار التي 
تخـــدم الوطـــن والمواطـــن باإلضافة 

إلى سعيها الدؤوب للمساهمة الفاعلة 
فـــي االرتقاء بالحركـــة الرياضية من 
خـــالل ما تطرحـــه مـــن آراء وقضايا 
ومبادرات تدعم القطاعين الشـــبابي 

والرياضي.
شـــكرنا  بالـــغ  عـــن  “نعـــرب  وأضـــاف 
علـــى  )البـــالد(  لصحيفـــة  وتقديرنـــا 
إطـــالق هذه الحملـــة اإلعالمية التي 
تصـــب فـــي إطـــار الجهـــود الوطنيـــة 
الجهـــات  جميـــع  مـــع  المشـــتركة 
والقطاعـــات ذات العالقـــة؛ مـــن أجل 
دعـــم فريـــق المحـــرق ممثـــل الوطن 
فـــي المهمـــة اآلســـيوية والتـــي نأمل 

أن تتكلـــل بالنجـــاح والظفـــر باللقـــب 
جديـــد  إنجـــاز  لتحقيـــق  اآلســـيوي 
يضاف إلى اإلنجـــازات التي حققتها 
الرياضة في ظل العهد الزاهر لجاللة 
الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وبمســـاندة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا، وبدعـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 

والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 

رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية”.

وأكد الشيخ أحمد بن علي آل خليفة 
اعتـــزازه وتقديـــره لمبـــادرة صحيفة 
“البـــالد” التي كان لها أثـــر طيب لدى 
جميـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة النادي 
ومنتسبيه ومحبيه وأهالي المحرق، 
مشـــيدا بوقفـــة “البـــالد” مـــع النـــادي 
فـــي مهمتـــه الوطنيـــة؛ انطالقـــا مـــن 
الـــدور الـــذي يلعبـــه اإلعـــالم المحلي 
ومـــا يتحلى بـــه من مســـؤولية تجاه 

الوطن.

لقاء المنامة والمحرق 

أحمد بن علي

سبورت



“البحر األحمر السينمائي” يعلن عن األفالم القصيرة في برنامج “سينما السعودية الجديدة”
إبداعات مواهب واعدة ترسم مالمح المشهد السينمائي السعودي

كشــف مهرجــان البحــر األحمر الســينمائي الدولي عــن 15 فيلًمــا قصيًرا ضمن 
برنامج “ســينما الســعودية الجديدة”، والتي ســتعرض في دورته االفتتاحية 

من 6 حتى 15 ديسمبر المقبل. 

وتقـــّدم هـــذه األفـــام إبداعـــات مـــن 
ترســـم  واعـــدة  ســـعودية  مواهـــب 
مامح المشهد الســـينمائي السعودي، 
وتضّم أعماًل روائية ووثائقية وأفام 

تحريك.
وأكـــد المديـــر الفنـــي لمهرجـــان البحر 
إدوارد  الدولـــي  الســـينمائي  األحمـــر 
وينتـــروب علـــى أن “أهميـــة برنامـــج 
)ســـينما الســـعودية الجديـــدة( تكمـــن 
وعـــرض  المواهـــب،  اكتشـــاف  فـــي 
أعمـــال تعّبـــر عـــن النشـــاط والحـــراك 
الســـعودي،  المجتمـــع  يشـــهده  الـــذي 
والحتفـــاء بجيل جديد من المواهب 
القادرة على تقديم أساليب سينمائية 
فريدة ومبتكرة. كما أن قســـم األفام 
القصيرة في البرنامج خصوصا يتيح 
مجاًل من الحرية اإلبداعية والخروج 
عـــن المألـــوف، والتـــي نتطلـــع لعرضها 

أمام الجمهور المحلي والعالمي”.
مديـــر  أضـــاف  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
البرنامـــج فـــي مهرجان البحـــر األحمر 
قـــاري  محيـــي  الدولـــي  الســـينمائي 
برنامـــج  فـــي  الجمهـــور  سيكتشـــف 
“ســـينما الســـعودية الجديـــدة” قصًصا 
وطاقـــات  مواهـــب  ترويهـــا  جديـــدة 
شـــك  بـــا  ســـتكون  شـــاّبة،  إبداعيـــة 
قادرة على الدفع بالســـينما السعودية 
إلـــى األمام، ســـواء تلك التـــي تتناول 
واقـــع الثقافـــة المحليـــة المعاصرة، أو 
تعـــود بالمشـــاهد إلـــى ســـتينات القرن 

الماضـــي، أو تمنحنـــا فرصـــة لتخّيـــل 
الجـــاري. كل هـــذه  القـــرن  تســـعينات 
األعمـــال تتاقـــى فـــي قدرتهـــا علـــى 
تقديم قصص بوجهات نظر ســـعودية 

جديدة.
فـــي فيلـــم “قريني العزيـــز” من إخراج 
وتمثيل إحســـان منهـــاس، يروي رجل 
قصة غريبة عن حرقة القلب بوجهيها 
المضحـــك والمبكـــي، وكيـــف نمـــّر بها 

وننتصر عليها.
فيلـــم “المخادع المحترف” من إخراج 
عالـــم  حســـن  عبدالحميـــد  وتمثيـــل 
يأخذنا إلى العام 1918 حين انتشرت 
األمـــراض وارتفعت معـــدلت البطالة، 
فيما يحاول شخص عاطل عن العمل 
الســـرقة من الناس وخداعهم، فيلقى 

مصيًرا غير متوقع.
وثائقـــي  هـــو  الحيـــاة”  “نافـــذة  فيلـــم 
شـــخصي قصيـــر، يحـــاول فيـــه حيدر 
الحيـــاة  تخـــص  مســـائل  فهـــم  داود 
مـــن  والعواطـــف  والســـلوك  والبيئـــة 
خال توثيق الحركة داخل المركبات.

”ُهِلـــس” لمحمد باســـامة يـــروي قصة 
رجل توصيل يعاني من أرق مســـتمر، 
فيهـــا  يســـتطيع  ل  حالـــة  إلـــى  يصـــل 

التفريق بين واقعه وهلوساته.
“الطائـــر الصغيـــر” لخالـــد فهـــد يـــروي 
قصـــة مالـــك الـــذي يعيش فـــي عالمه 
وحيـــًدا، ويواجـــه تحديـــات مصيرية 

في حياته.

وفـــي “أم الســـعف والليـــف” للمخرجة 
هـــا الحيـــد، صديقتـــان تبحثـــان عـــن 
حيوانهما األليـــف، وتواجهان الخوف 
مـــن المخلوقـــة الشـــريرة أم الســـعف 

والليف.
رغـــد  للمخرجـــة  خربـــان”  “تليفـــون 
البارقـــي، هـــو عمـــل تحريـــك تجريبي 
يتنـــاول مفاهيـــم التواصـــل، وتدميـــر 
الـــذات، والعواقـــب المتتابعـــة، حيـــث 
تأخذ الجمهور في رحلة تتبع سلســـلة 
من المكالمات الهاتفية بين 5 أشخاص 

تؤدي في النهاية إلى صراع كبير.
“الدائـــرة الحمراء” من إخراج وتمثيل 
عبدالعزيز ســـرحان يـــروي قصة رجل 
عربي يواجه صعوبة في رواية قصته 
البســـيطة في صف باللغة اإلنجليزية، 
وكيـــف يتعامـــل مـــع العقبـــات الكبيرة 

أثناء كتابة القصة.
في “لهث” لحسن سعيد، يجد ماركو 
نفسه في متاهة بين الواقع الحقيقي 
والفتراضـــي، فيما يســـعى للقاء فتاة 
تعـــّرف عليهـــا عبـــر مواقـــع التواصـــل 

الجتماعي.
لعمـــر  عشـــرة”  التاســـعة  “كوفيـــدا 
العميـــرات يقـــّدم وجهـــة نظـــر جديدة 
علـــى الحيـــاة أثنـــاء الحجـــر الصحي، 
وكيف توّقف كل شـــيء، وكيف يمكن 
لإلبـــداع أن ينتصـــر ويجعـــل حياتنـــا 

أفضل مما كانت عليه.
في “الرفعة” يوّثق عباس الشـــويفعي 
ويســـّلط  بالهفـــوف،  الشـــمالي  لحيـــه 
والماضـــي،  المجتمـــع،  علـــى  الضـــوء 

واأللفة، والترابط، وبساطة الحياة.
لعبدالعزيـــز  “الَجَكـــر”  فيلـــم  يتنـــاول 
صالح ســـباًقا سنوًيا تجاوز عمره 100 
عام أقيـــم على ســـاحل البحر األحمر، 
واندثـــر بعـــد بناء رصيـــف ميناء جدة 
اإلســـامي الجديـــد والســـتغناء عـــن 
الميناء القديم “البنط”، حيث تنحصر 
اليـــوم القـــوارب المشـــاركة فـــي مكان 
أصبح يعرف باســـم مقبرة الســـنابيك. 
قصـــة مثيـــرة تُحكـــى من وجهـــة نظر 
أحـــد أحفـــاد القائميـــن علـــى الســـباق 

وأبناء حارة البحر.
ويروي فيلم “يوم فقدت نفسي” لرامي 

الزاير قصة شـــاب في العشرينات من 
عمـــره، يعيـــش حالة من القلق بســـبب 
أزمـــة ربـــع العمـــر، حيـــث يجـــد نفســـه 
عالًقا في مصعـــد مع رجل عجوز قبل 
الدخول إلى مقابلة شـــخصية، وكيف 

غّير ذلك مجرى حياته.
تـــدور أحـــداث فيلـــم “أرض القبـــول” 
لمنصـــور أســـد فـــي العـــام 2096 بعـــد 
الحرب العالميـــة الثالثة، ويروي قصة 
خادمـــة تكافح لرعاية طفل با مأوى، 
فـــي زمـــن يتـــم فيـــه تصنيـــف النـــاس 

حسب لون مابسهم.
وأخيـــًرا يـــروي فيلـــم “واحـــد طـــش” 
لمحمـــد هـــال قصـــة فتـــاة يطاردهـــا 
شـــيطان، مما يدفـــع صديقاتها للبحث 

عنها.
مـــن  الفتتاحيـــة  الـــدورة  أن  يذكـــر 
الســـينمائي  األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان 
الدولي تقام في جدة البلد من 6 حتى 
15 ديســـمبر 2021، فيما تتوفر باقات 
التذاكر اآلن عبر موقع المهرجان على 

اإلنترنت.
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تعترف الفنانة نيكول سابا 
بأن اإلقامة الذهبية في 
دبي التي حصلت عليها 

أخيرا حملت بشائر الخير 
لها، إذ يكفي أنها وّقعت 

على عقد لبطولة فيلم 
لبناني، سوري مشترك 

يصور في أبوظبي ويحمل 
اسم “مفتاح الحب”.

تصــدرت الفنانة أحــام الترند على مواقــع التواصل االجتماعي 
خــال الســاعات الماضية؛ بســبب رقصتها التــي أدتها خال 
إحيائهــا حفا خاصا قدمت فيه باقة مــن أجمل أغنياتها على 
مدار ســنوات مــن الفــن، ولفتت األنظــار بفســتانها الذهبي 

ورشــاقتها، خصوصا بعد أن خسرت الكثير من الوزن في الفترة 
الماضية، وبات جسمها متناسقا جدا وخصرها صغيرا.

وقدمت أحام رقصة خليجية وهي تغني، وتفاعل الحضور معها بشــكل كبير، السيما 
أنها صاحبة شعبية كبيرة في الخليج العربي خصوصا.

قــال المخــرج محمــود كامــل إن الفنانة شــيري عادل 
اعتذرت عن المشــاركة في فيلم “فيلم تجاري”؛ بسبب 
تضــارب المواعيــد وجودهــا في دولــة لبنــان لتصوير 
مسلســل “أيام وبنعيشها”، موضًحا أن البديلة لها هي 

الفنانة فرح يوســف لتجســد دور الفتاة الشــعبية التي 
تتجه للتمثيل عن طريق عمرو عبدالجليل.

وتدور أحــداث الفيلم بشــأن عالم الســينما وكواليس صناعة األفام بشــكل 
كوميدي فانتازي، إذ تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة.

يحل الفنان محمد عادل إمام بمنطقة الحزام األخضر؛ لتصوير 
مشــاهد فيلمه الجديد “عمهــم”، حيث يتبقى علــى االنتهاء 
من تصويره أيام عدة، ويشــاركه البطولة مجموعة كبيرة من 
الفنانيــن منهم ســيد رجب ومحمد لطفــي والفنانتان هدى 

المفتي وآيتن عامر، اللتــان جاءتا بدال من أمينة خليل ورحاب 
الجمل، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وكانت آخر أفام محمد إمام التي عرضت بالسينمات، فيلم “لص بغداد” وشارك في 
بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس.

الحزام األخضرفيلم تجاريأحالم الترند

تاريخ الجسد... أوروبا من العصر الحجري القديم إلى المستقبل
لقــد أثبــت كتــاب “تاريخ الجســد.. أوروبا مــن العصر الحجري القديــم إلى المســتقبل” لجون روب من 
جامعة كامبردج، واليفر هاريس من جامعة ليستر، وترجمة جمال شرف، والصادر عن دار الرافدين 

في لبنان والعراق في 771 صفحة من الحجم المتوسط العام 2018. 

الجســـد  تاريـــخ  عـــن  الدراســـات  أهـــم  مـــن  إنـــه 
ويســـد فراغـــا كبيـــرا فـــي نطـــاق الثقافـــة العاليـــة 
فهـــم  علـــى  للوقـــوف  الملحـــة؛  الحاجـــة  ويشـــبع 
البشـــر ألجســـادهم، ويعطـــى جوابا متناســـقا على 
التســـاؤلت المطروحة بشـــأن العمليـــة التاريخية 

والتغيير. 
اتســـم الكتاب والذي انتهيت مـــن قراءته خال 3 
أشهر كاملة بغزارة البحث والدقة العلمية واإلدراك 
العميـــق للجســـد، كمـــا يعتبر مســـاهمة قيمـــة لرفع 

مستوى الفهم لدى األوساط والدوائر العلمية.
هـــذا الكتـــاب هـــو تاريـــخ طويـــل يبحث في 

طريقة فهم جســـد اإلنســـان فـــي أوروبا 
مـــن العصر الحجري القديم وإلى يومنا 
علـــى محطـــات محـــددة  هـــذا. ويركـــز 
مـــن التغييـــر، ويطـــور مقاربـــة متعـــددة 

المستويات للماضي، بالعتماد على جهد 
فريـــق مـــن الخبراء فـــي شـــتى التخصصات، 
يبحـــث المؤلفـــون فـــي طريقـــة التعامـــل مـــع 
الجســـد فـــي الحياة والفن والمـــوت على مدى 

السنوات األربعين ألف الماضية. 
تبحـــث فصـــول الدراســـة المحوريـــة فـــي العصـــر 

الحديـــث،  الحجـــري  والعصـــر  القديـــم،  الحجـــري 
والعصر البرونزي، والقرون الوســـطى، واألجســـاد 

الحديثـــة المبكرة والمعاصـــرة. ما يظهر 
للعيـــان ليس مجـــرد تاریخ لجملة 

بشـــأن  تفاهمـــات مختلفة 
الجسد، بل هو تاريخ 

ألجساد بشرية 
مختلفـــة 

كانـــت قائمـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، يدعـــي الكتاب، 
أن هذه األجســـاد البشـــرية لیســـت نتـــاج الظروف 
التاريخيـــة وحســـب، بـــل هي بحـــد ذاتهـــا عناصر 
أساســـية فـــي تشـــكيل التغيـــرات التـــي اجتاحـــت 

أوروبا منذ وصول اإلنسان الحديث.
ينقسم الكتاب إلى 9 فصول هي كالتالي:

الفصـــل األول: أيهـــا العالـــم الجديـــد الشـــجاع، مـــا 
أروعـــك وأنـــت تحتضـــن هـــؤلء البشـــر. الفصـــل 
الثاني: عوالم الجســـد وتاريخهـــا.. بعض المفاهيم 
المســـاعدة. الفصـــل الثالـــث: حدود الجســـد. 
الفصـــل الرابـــع: الجســـد فـــي ســـياقه 
الجتماعـــي. الفصـــل الخامس: 
والسياســـة.  الجســـد 
الســـادس:  الفصـــل 
الجسد وهللا. الفصل 
الجســـد في  الســـابع: 
عالـــم المعرفة. الفصل 
الثامن: الجســـد في عصر 
التكنولوجيـــا. الفصـــل التاســـع: 

تاريخ الجسد.. مقالة ختامية. 
وكل فصـــل على حـــدة يعالج الموضوع 
البحـــوث  ويقـــدم  زاويتـــه  مـــن  بأكملـــه 
والنظريات مـــا يجعله من روائع الكتب التي 

أثرت في العالم أبلغ تأثير.

tariq_albahhar

انضمت الفنانة دينا خنجي إلى فريق المسرحية الجتماعية الكوميدية 
“ انتـــو محـــل النفـــس” من تأليـــف وإخـــراج الفنـــان حســـين العويناتي، 
وتمثيل الفنانة نورة البلوشي “أم عذاري”، والفنانة وفاء مكي، والفنان 
عبـــدهللا عتيج، والفنان حســـين الجمـــري، والفنان علـــى خاتم، والفنان 

بوحمان، والفنان بوعاشير، ومساعد المخرج حسين الجمري.
المسرحية والتي من المزمع عرضها نهاية األسبوع المقبل على خشبة 
صالة “ستايل” بمجمع الواحة بمدينة حمد تحاكي القضايا الجتماعية 
الواقعـــة في الشـــارع البحرينـــي بين قضايا الـــزواج والطاق في قالب 

كوميدي.
يذكـــر أن الفنـــان والمخرج حســـين العويناتي قدم من قبـــل العديد من 
المســـرحيات الكوميدية الناجحة مثل “ريوس”، “هيلق ســـتايل”، “زمانا 
خرابـــي”، “رايحين ملح”، “مغتر ومفلـــس”، ودائما ما يقدم في كل عمل 
مسرحي رؤية مغايرة سواء في عملية اإلخراج أو طريقة التعامل مع 

النصوص.

 دينا تنضم إلى مسرحية
“انتو محل النفس”
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“األهلي المتحد”: محمد جواد المليونير الثالث لهذا العام

متقاعد يحصد مليون دوالر من حساب “حصادي”

أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحد، في 
حدث يقام خالل نهاية األسبوع، 
 30 إلـــى    28 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
أكتوبـــر 2021، ويضم العديد من 
لجميـــع  والمســـابقات  الفعاليـــات 
أفراد العائلة، عـــن الفائز بالجائزة 
مليـــون  بقيمـــة  الثالثـــة  الكبـــرى 
دوالر مع حساب حصادي 2021. 
مـــن  مجموعـــة  الحـــدث  وحضـــر 
المـــدراء والموظفيـــن مـــن البنك، 

برفقة الفائز وعائلته.
وبـــدأ برنامج حصادي هـــذا العام 
مـــع الكثير مـــن التشـــويق؛ بالنظر 
إلـــى حجـــم وعـــدد الجوائـــز التي 
الســـنة.  طـــوال  تقديمهـــا  ســـيتم 
وتضم جوائز النسخة الجديدة 4 
جوائز كبـــرى بقيمة مليون دوالر، 
4 جوائـــز ربع ســـنوية بقيمة 100 
ألـــف دوالر، إضافة إلى 50 جائزة 

شهرية بقيمة 1000 دوالر.
وخـــالل الحدث، ســـيكون بإمكان 
الجميـــع الحصـــول علـــى فرصـــة 
المقبلـــة  المليـــون  الفـــوز بجائـــزة 
من خـــالل االنضمام إلى حســـاب 
كمـــا  دقائـــق.  خـــالل  حصـــادي 
ستكون هناك فعاليات ومسابقات 
عدة لجميع أفراد العائلة، وجوائز 

تصل إلى 250 دينارا بحرينيا.
حســـن  جـــواد  محمـــد  أن  يذكـــر 
لـــه  متقاعـــد حديًثـــا، وقـــد أتـــاح 
مدخراتـــه  مضاعفـــة  البرنامـــج 
مرات عدة؛ بفضل مواظبته على 
االدخار ووالئـــه لبرنامج حصادي 
طوال 15 ســـنة. وأثنـــاء حضوره 
برفقـــة زوجتـــه وأبنائـــه الثالثـــة، 
عبـــر حســـن عـــن فرحتـــه بالقـــول 
“كان البنـــك األهلـــي المتحـــد وما 

يـــزال اختيـــاري المفضـــل خـــالل 
اآلن.  وحتـــى  عملـــي  ســـنوات 
سعدت بالتعامل معهم طوال 22 

ســـنة، إال أن سعادتي اليوم تفوق 
الوصـــف. لم أتوقـــع أن أفوز يوًما 
بجائـــزة المليـــون، وعندما أبلغني 

البنـــك بالخبـــر، تفاجـــأت جـــًدا أنا 
وعائلتـــي. كل ما أحلـــم به هو أن 
أســـتطيع بفضل الجائـــزة منحهم 

الحياة التي يستحقونا”.
مـــن جانبـــه، علـــق نائـــب الرئيس 
التنفيذي للمجموعـــة - الخدمات 
ســـوڤرات  لألفـــراد  المصرفيـــة 
سايغال، بالقول “ال شيء يسعدنا 
أكثر مـــن رؤية أحـــد أقدم عمالء 
بجائزتنـــا  يفـــوز  وهـــو  حصـــادي 
الكبرى. بفضل اآلراء والمقترحات 
التـــي يقدمهـــا عمالؤنـــا، فقد قمنا 
خـــالل  مـــن  البرنامـــج  بتعزيـــز 
إضافة مزيد مـــن الجوائز الكبرى 
طوال العـــام. كما جعلنا االنضمام 
للبرنامـــج أكثر ســـهولة من خالل 
منصتنا الرقمية لفتح الحســـابات 
الجديـــدة عبر اإلنترنـــت. الجميع 
مدعـــوون لحضـــور الحـــدث الذي 
يقـــام طـــوال نهاية هذا األســـبوع 
في مجمع سيتي ســـنتر البحرين 
لالســـتمتاع بوقتهـــم والفوز معنا، 
فرصـــة  علـــى  للحصـــول  إضافـــة 
الفـــوز بالجائـــزة الكبـــرى الرابعـــة 
لهـــذه الســـنة بقيمة مليـــون دوالر 

أميركي”.
يذكـــر أنـــه يمكـــن فتح حســـابات 
البحرينـــي  بالدينـــار  حصـــادي 
وعمالت أخرى عدة، وهو متوافر 
للعمالء مـــن األفراد وللحســـابات 
المشـــتركة، إضافـــة إلى الشـــباب 
واألطفـــال. وعلـــى مدى 20 ســـنة 
مضـــت، منـــح برنامـــج حصـــادي 
أكثـــر مـــن 185 مليـــون دوالر من 

الجوائز ألكثر من 17800 فائز.

الفائز محمد جواد حسن

أثناء تسليم الجائزة

 تصوير: خليل إبراهيم 

فتــح مجلــس المناقصــات والمزايدات في جلســته أمس 4 مناقصات لشــركة 
نفط البحرين )بابكو( لتوفير عمالة وتوريد نظام الكشف عن الحريق وتوفير 
أحذية الســامة وتوريــد محفزات لوحدات معالجة الغازات، تنافســت عليها 
27 شــركة، تــم تعليــق عطــاء إحــدي الشــركات، وكان مجموع أقــل العطاءت 

المقدمة نحو 985 ألف دينار.

“بابكو”  لـــ  األولـــى  المناقصة  وتتعلق 
لمحطات  مختلفين  عــمــال  بــتــوفــيــر 
التسويق التابعة لبابكو لمدة 5 سنوات 
أقل  وكــان  شركة   14 عليها  تنافست 
عطاء بقيمة 270.4 ألف دينار لشركة 
 Abdulaziz alsayed traing and(
نظام  لتوريد  والثانية   ،)cotracting
عليها  تنافست  الحريق  عن  الكشف 
ــل عـــطـــاء بنحو  ــان أقــ ــ شــركــتــيــن وكـ
283.7 ألف دينار لشركة يوسف خليل 

المؤيد وأوالده، فيما تعلقت المناقصة 
مع  الــســالمــة  أحــذيــة  بتوفير  الثالثة 
بابكو  لموظفي  الكاحل  حلول حماية 
شركات   6 عليها  تنافست  وزوارهــــا 
ألف   195.6 بنحو  عــطــاء  أقــل  وكـــان 
كانو،  أحمد  بن  يوسف  لشركة  دينار 
لوحدات  محفزات  لتوريد  واألخيرة 
النهائية  بصورتها  ــغــازات  ال معالجة 
تنافست   2022 لعام   2 1 ورقــم  رقــم 
عطاء  تعليق  تــم  شــركــات   5 عليها 

أحدها وكان أقل عطاء بنحو 235.2 
 Shell Catalysts &( ألف دينار لشركة

.)Technologies Limited
21 مناقصة  أمــس فتح  إجــمــاال  وتــم 

10 جـــهـــات حــكــومــيــة  إلـــــى  تـــابـــعـــة 
بإجمالي 108 عطاءات تم تعليق أحد 
الــعــطــاءات، وكــان مجموع أقل  هــذه 
مليون   3.6 نحو  المقدمة  العطاءات 

دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشركة مطار 
ــدار أمــنــي بمطار  لــبــنــاء جــ الــبــحــريــن 
 3 عليها  تنافست  ــدولــي  ال البحرين 
لمجموعة  أقــل عطاء  وكــان  شــركــات 
بقيمة  والــتــجــارة  للمقاوالت  بــوخــوة 
248 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 377.2 
ــار، ومــنــاقــصــة لــشــركــة هال  ــنـ ألـــف ديـ
بحرين للضيافة لتعيين مورد لتوريد 
ــبــاقــة واالســـتـــخـــدام  ــل مــســتــلــزمــات ال
الــشــخــصــي )مـــنـــاديـــل، فـــــوط، إلـــخ( 
للشركة  الــتــابــعــة  الــضــيــافــة  ــقــاعــات  ل
عليها  تنافست  سنتين،  لمدة  وذلــك 
شركتان وكان أقل عطاء بنحو 51.5 
ألف دينار لشركة أبل الدولية للتجارة، 

وأكبرها بقرابة 103.9 ألف دينار.
ــــس مـــنـــاقـــصـــة  ــل ــجــ ــمــ ــ كــــمــــا فــــتــــح ال

للتسويق  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  لحلبة 
الترويجية  واألنشطة  االستراتيجي 
شركتان  عليها  تنافست  عامين  لمدة 
ألف   175.4 بنحو  عــطــاء  أقــل  وكـــان 

.)Miracle Graphics( دينار لشركة
ــك فـــتـــح الــمــجــلــس مــنــاقــصــة  ــ ــذل وكــ
عمال  لتوفير  البحرين  لبوليتيكنك 
تنافست  وشهر  سنة  لمدة  لها  صيانة 
عطاء  أقـــل  وكــــان  شــركــات   4 عليها 

بنحو 36.1 ألف دينار.
مناقصتين  الــمــجــلــس  فــتــح  ــا  ــًضـ وأيـ
بهيئة  الــمــركــزيــة  الـــمـــخـــازن  إلدارة 
ــمــاء لــشــراء قــطــع غيار  الــكــهــربــاء وال
الـــكـــهـــربـــاء،  نـــقـــل  إلدارة  وكــــابــــالت 
وكـــان  شـــركـــات   7 عليهما  تــنــافــســت 
مجموع أقل العطاءات المقدمة بنحو 

237.4 ألف دينار.

270 ألف دينار لتوفير عمالة بمحطات التسويق التابعة لـ “بابكو”

بنـاء جـدار أمنـي بمطـار البحريـن الـدولي بــ 248 ألف دينـار
أمل الحامد

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
أمس فتح 6 مناقصات لشــؤون األشــغال بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني لمشــروعات إلنشــاء شــبكة الصرف الصحي في منطقة 
توبلــي وتطويــر وتوســعة طــرق وإنشــاء مداخــل لطــرق، تنافســت عليهــم 46 

شركة، وكان مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 1.5 مليون دينار.

األولـــى  المناقصـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
ألعمـــال تطويـــر تقاطع طريق الشـــيخ 
ســـلمان بالقـــرب من مدرســـة الشـــيخة 
والتـــي   942 بمجمـــع  للبنـــات  حصـــة 
تشمل طوير اإلشارة الضوئية الحالية 
الواقعـــة فـــي التقاطـــع حتـــى تخـــدم 

جميـــع االتجاهـــات تنافســـت عليهـــا 9 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات، 
ســـيد كاظـــم الـــدرازي وأوالده بنحـــو 
478.1 ألـــف دينـــار، والمناقصة الثانية 
للتعاقد إلنشاء شبكة الصرف الصحي 
فـــي منطقة توبلي بمجمـــع 711 وذلك 

خـــالل 12 شـــهًرا، تنافســـت عليهـــا 12 
شـــركة، وكان أقل عطـــاء بنحو 419.8 
 Tylos Excavation( ألف دينار لشركة
Company(، فيمـــا تعلقـــت المناقصـــة 
الثالثـــة بإعادة تأهيل عـــدد من الطرق 
في المجمعـــات )502، 504 و506( في 
جنوســـان تنافســـت عليهـــا 9 شـــركات 
وكان أقل عطاء لشركة يوكو للهندسة 

بنحو 190.3 ألف دينار.
أما المناقصـــة الرابعة، فكانت للمرحلة 
األولى لتوســـعة شـــارع 77 بالقرب من 
تقاطعه مع شـــارع 47 تنافســـت عليها 
4 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 

ســـيد كاظـــم الـــدرازي وأوالده بنحـــو 
166.4 ألف دينار، والخامســـة للتعاقد 
إلنشـــاء مدخـــل من شـــارع المطار إلى 
مجمـــع الواحـــة فـــي المحـــرق بمجمـــع 
202 و204 وذلـــك خـــالل 28 أســـبوًعا 
تنافســـت عليها 6 شـــركات، وكان أقل 
بنحـــو   )JAHECON( لشـــركة  عطـــاء 
161.8 ألـــف دينـــار، واألخيرة إلنشـــاء 
مدخل إلى شـــارع الشـــيخ ســـلمان من 
طريـــق 408 في ســـلماباد بمجمع 704 
تنافســـت عليها 6 شـــركات، وكان أقل 
عطـــاء بنحو 127.1 ألف دينار لشـــركة 

.)JAHECON(

إنشاء شبكة الصرف الصحي في “توبلي” بـ 420 ألف دينار

1.5 مليون دينار لتنفيذ مشروعات “األشغال”
أمل الحامد

 

الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  تـــرأس 
تجـــارة وصناعـــة  لغرفـــة  التنفيـــذي 
البحرين عبدهللا السادة، وفد الغرفة 
الُمشـــارك فـــي االجتمـــاع )50( للجنة 
القيـــادات التنفيذيـــة باتحـــاد غـــرف 
دول مجلس التعاون الخليجي الذي 

ُعقد صباح أمس.
الموضوعـــات  مناقشـــة  وتمـــت 
الُمدرجـــة على جـــدول أعماله، وهي 
التصديـــق علـــى محضـــر االجتمـــاع 
)49( للجنة القيادات التنفيذية الذي 
ُعقـــد عبـــر وســـائل االتصـــال المرئي 
2021، ومتابعـــة  مـــارس   1 بتاريـــخ 
تنفيـــذ التوصيات الصـــادرة عن هذا 

االجتماع، ومناقشة الُمقترح الُمقدم 
مـــن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة ُعمـــان 
حول اللجـــان القطاعيـــة الخليجية، 
ومشروع برنامج عمل األمانة العامة 
ومشـــروع   ،2022 للعـــام  لالتحـــاد 
الميزانيـــة التقديريـــة لالتحـــاد للعام 
2022، ومشـــروع جـــدول أعمال كل 
مـــن االجتمـــاع )56( لمجلس االتحاد 
المزمـــع عقـــده بتاريـــخ 12 ديســـمبر 
للجنـــة   )51( واالجتمـــاع   ،2021
القيـــادات التنفيذيـــة المزمـــع عقـــده 
بتاريـــخ 17 فبرايـــر 2022. يذكـــر أن 
اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي هو اتحاد لغـــرف التجارة 
والصناعة بيـــن أعضاء دول مجلس 

التعاون الخليجي. 

 “الغرفة” تشارك في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية
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عالم رجل األعمال )1(
عالم رجل األعمال هو عالم خليط من حياة السياسي وضابط 
الشـــرطة ونجوم السينما والمشاهير، شـــبكة ضخمة وشاسعة 
مـــن العالقات واالتصاالت بكل أنواع الناس بدءا من الموظف 
الصغير ومرورا بنجوم المجتمع والوزراء حتى أكبر الساسة.  

وحيـــاة رجـــل األعمـــال هي المـــال واألعمـــال ببســـاطة يعني 
األرقام عموما واألرقام المالية خصوصا والحسابات وبالمال 
ومـــع المـــال ومن أجل المـــال واألعمـــال ليجد رجـــل األعمال 

نفسه في وسط األضواء.
 ورغم هذا االنضباط  الشديد والحسابات بالغة الدقة واألهمية 
لـــكل خطوة يخطوهـــا وكل صفقة  يبرمهـــا، فقد يدخل الحظ 
أو القـــدر ليغيـــر مجرى حياته أو قد تدخـــل الصدف، فتحول 

طريقه إلى اتجاهات لم تكن في حساباته. 
 رجـــل األعمـــال يجـــب أن يكون مثـــل جهاز الـــرادار واألرصاد 
الجويـــة قـــادرا علـــى التنبـــؤ بما يحـــدث في الغد مـــن تقلبات 
فـــي عالم المال واألعمال وكما يجـــب أن يتبع مناهج البحث 
العلمي والدراســـات من مالحظـــة وفهم وتنبؤ وتحكم ويفكر 

في نصيحة الغير ويقبل النقد البناء.
االجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  جيـــدا  قارئـــا  يكـــون  أن   وعليـــه 
والسياسية والثقافية والسلوكية؛ لكي يتمكن من فهم سلوك 
النـــاس ومالحظـــة أي تغيير قد يطرأ علـــى احتياجاتهم؛ ألنه 
في النهاية يخدم ويتعامل مع إنســـان. أما المواد واألشـــياء، 

فما هي إال وسائط بينه وبينهم.
الترابـــط  شـــديدة  الشـــبكة  يكـــون  أن  األعمـــال  رجـــل   علـــى 
مـــن العالقـــات خاصـــة مع أجهـــزة صنـــع القـــرارات التنفيذية 
والتشـــريعية وكذلـــك مع أجهزة تشـــكيل الرأي العـــام خاصة 
الصحافة والتلفزيون واإلذاعة ووسائل االتصال االجتماعي 
حتـــى وإن اقتضى األمر أن يمتلـــك صحيفة أو موقع اتصال 

اجتماعي أو أن يشارك في امتالكهما.
 ثـــم يأتـــي فـــي مجـــال الثقافـــة، أمـــر مهم وهـــو معرفـــة رجل 
األعمال بلغات أجنبية، وهو أمر غاية في األهمية ألن ســـوق 
المال في أي بلد من بلدان العالم شديد الحساسية في عالقة 
رجل األعمال بأسواق المال واألعمال في بالد العالم األخرى، 
 كمـــا أن معرفـــة اللغات تســـاعد رجـــال األعمال علـــى التعامل 
مـــع رجـــال األعمال مـــن جنســـيات مختلفة وتســـهم في عقد 
صفقـــات عديـــدة فـــي دول العالـــم وأيضا يجـــب أن يكون له 
درايـــة وثقافة بعالـــم التكنولوجيا والتحـــول الرقمي، فالعالم 
اليوم يعتمد في تجارته وأسواقه على التكنولوجيا الصديقة 

المتقدمة.

خالد األمين

أسعار نصيحة
السمك 

أسعار
الدواجن 

يفضل شراء األنواع المختلفة من الخضروات والفاكهة  «
في موسمها؛ ألنها تكون متوافرة بنكهة أفضل وبسعر 

أفضل في األسواق المحلية.
تحديد أنواع وكمية الخضروات والفواكه التي يحتاجها  «

المنزل، وتحديد ما تحتاجه من مال للشراء، كما 
يفضل تجنب التسوق أثناء الشعور بالجوع؛ ألنه يجعل 

اإلنسان يشتري الكثير من السلع غير الضرورية.
مقارنة السعر وعدد الوجبات من الخضروات والفواكه  «

الطازجة والمعلبات والمجمدة، واختيار األقل تكلفة، 
وينصح عند شراء فواكه معلبة من عصائر فواكه 

وخضروات أن تكون طبيعية بنسبة 100 % مع إضافة 
“نسبة قليلة من الصوديوم” أو “من دون إضافة 

ملح”، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق قراءة 
الملصق المدون بالعلبة.

وبالنسبة للخضروات الطازجة أو الفواكه كثيرة  «
االستخدام، يفضل شراء كمية كبيرة منها، ويمكن 
شراء المعلبات منها؛ ألنها تدوم لفترة أطول من 

األنواع الطازجة.
تحضير وتجميد بعض األطعمة من خضروات وفواكه،  «

واالحتفاظ بها لحين طبخها في الوقت المناسب.

نصائح عند شراء الفواكه 
والخضروات

 أسعار 
الفواكه

الكنعد
د.ب4.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.4

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3.5

الهامور
د.ب5.5

اجلنم
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.6

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالكيلود.ب1.8

بيض تركي
بالكيلود.ب1.2

بيض سعودي
بالكيلود.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.25 د.ب

توافر كميات الدجاج الطازج يخفض أسعاره 100 فلس

3.5 مليون دينار واردات البحرين من الدجاج المجمد

استمرار نقص البيض البحريني أكثر من أسبوعين

البرازيل تستحوذ على النصيب األكبر بنسبة 81 %

شـــهدت أســـعار الدجاج الطازج البحريني 
والمستورد من المملكة العربية السعودية 
فـــي األســـواق المحليـــة انخفاًضـــا بقيمـــة 
تتـــراوح مـــا بيـــن 50 فلســـا و100 فلـــس 
خـــالل األســـبوع الماضـــي؛ نتيجـــة لزيادة 

المعروض وتوافره بشكل كبير.
وأكـــد تاجـــر الدواجن فـــي ســـوق المنامة 
“البـــالد  لــــ  صـــادق  محمـــود  المركزيـــة 
االقتصـــادي” أن أســـعار الدجـــاج الطـــازج 
البحريني والســـعودي شهدت انخفاًضا ما 
بين 50 فلســـا و100 فلس لزيادة الكميات 

وتوافرها.
ولفت إلى أن سعر كيلو الدجاج البحريني 
انخفض سعره من 1.3 دينار، حيث وصل 
إلـــى 1.25 دينـــار، وشـــهد إقبـــاال كبيرا من 

الزبائن.

وأشار إلى أن الدجاج البحريني الذي يزن 
1200 غرام شـــهد انخفاًضا في ســـعره من 
1.5 دينـــار ليبلـــغ 1.4 دينـــار، والدجاج زنة 
1100 غـــرام هبـــط ســـعره مـــن 1.4 دينـــار 
إلـــى 1.3 دينار. أما الدجاج المســـتورد من 
المملكة العربية الســـعودية، فلم يشهد أي 
تغير فـــي أســـعاره ليبلغ ســـعر كيلو دجاج 

التنمية 1.3 دينار.

وعـــن البيـــض البحريني، أفاد صـــادق بأن 
البيـــض البحرينـــي مـــا يـــزال غيـــر متوافر 
أســـبوعين،  منـــذ  المركزيـــة  الســـوق  فـــي 
الســـوبرماركت  أســـواق  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
والهايبرماركـــت تتوافر فيها كميات قليلة 
مـــن البيض البحرينـــي، عازًيا الســـبب إلى 

قلة إنتاج الدجاج البياض محلًيا.
وأشـــار إلى وجود بدائل للبيض البحريني 

لتغطيـــة الطلـــب المحلي، إذ يتم اســـتيراد 
منهـــا:  الـــدول  مـــن  العديـــد  مـــن  البيـــض 
أوكرانيـــا،  األردن،  تركيـــا،  الســـعودية، 
واإلمـــارات. ولفـــت إلـــى أن اإلقبـــال علـــى 
البيض البحريني نتيجة لكونه طازجا. أما 
البيض المســـتورد، فيكـــون تاريخ إنتاجه 

أقدم من تاريخ البيض المحلي.
وأكـــد صـــادق أن ســـعر البيض المســـتورد 
أرخص من المحلي، إذ نجد أن المســـتورد 
من تركيا وأوكرانيا يتراوح ســـعره ما بين 
دينار و1.2 دينار، ويتراوح سعر السعودي 

ما بين 1.2 دينار و1.5 دينار.
واختتـــم تصريحـــه بأن البيـــض البحريني 
رغم أن ســـعره أعلى في الســـوق المحلية، 
حيـــث يبلـــغ 1.8 دينار، إال أنـــه يظل األكثر 

طلًبا وإقباال من الزبائن.

تجـــاوزت واردات مملكـــة البحريـــن مـــن الدجـــاج الكامل 
المجمـــد فـــي الربع الثالـــث من العـــام الجـــاري 3.5 مليون 
دينار )نحو 9.4 مليون دوالر(، حيث تم استيراد نحو 5.6 
مليـــون دجاجة، تزن قرابـــة 5.6 مليـــون كيلوغرام، وذلك 

وفًقا للبيانات األولية التي أصدرتها شؤون الجمارك.
وتراجعت الكميات المستوردة من الدجاج الكامل المجمد 
بالربع الثالث بنســـبة 63.7 % قياًســـا بالفترة المماثلة من 
العـــام الماضي، إذ تم اســـتيراد 5.6 مليـــون دجاجة بالربع 
الثالث من 2021 مقابل 15.5 مليون دجاجة بالربع الثالث 

من 2020.
كمـــا انخفضت قيمة الـــواردات من الدجـــاج بالربع الثالث 
مـــن العام الجاري بنســـبة 64.96 % مقابل الفترة المماثلة 

من العام 2020، إذ بلغت قيمة الدجاج المستورد نحو 3.5 
مليـــون دينار بالربع الثالث مـــن 2021 مقابل 9.96 مليون 

دينار بالربع الثالث من 2020.
وجـــاءت البرازيـــل فـــي المرتبـــة األولى في قائمـــة الدول 
المستوردة منها الدجاج الكامل المجمد التي تشمل )لحوم 
مـــن ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميســـتكوس 
غير مقطعة، مجمدة( مســـتحوذة على 81 % من إجمالي 
قيمـــة الدجاج المجمد المســـتورد بالربع الثالـــث من العام 
الجـــاري البالغة 2.8 مليـــون دينار، يليها االتحاد الروســـي 
بنســـبة 4.7 % )164.8 ألـــف دينـــار تقريًبا(، ثالًثـــا أوكرانيا 
بنســـبة 4.6 % )160.6 ألف دينار(، رابًعا تايلند بنسبة 2.6 
% )90 ألـــف دينـــار(، خامًســـا بولندا بنســـبة 2.4 % )82.6 

ألف دينار(.
وتضمـــن قائمـــة دول واردات المملكة مـــن الدجاج الكامل 

المجمـــد فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري كال مـــن: 
فرنسا، االتحاد الروسي، األرجنتين، البرازيل، أوروغواي، 

أوكرانيا، بولندا، تايلند، تركيا وسلطنة عمان.
وكانـــت البرازيـــل قـــد حلـــت بالمرتبـــة األولـــى فـــي قائمة 
الدول المســـتوردة منها الدجـــاج الكامل المجمد في الربع 
الثالث من العام 2020 مستحوذة على نسبة 82.2 % من 

إجمالي القيمة، بقيمة 8.2 مليون دينار تقريًبا.
وارتفعـــت قيمـــة واردات المملكـــة مـــن الدجـــاج الكامـــل 
المجّمد في شـــهر ســـبتمبر الماضي، بنسبة 33.6 % قياًسا 
بشهر أغسطس، إذ تم استيراد 1.98 مليون دجاجة بنحو 
1.2 مليـــون دينار في ســـبتمبر مقابـــل 1.5 مليون دجاجة 

بنحو 926 ألف دينار في أغسطس.
وقد اســـتوردت البحريـــن نحو 2.2 مليـــون دجاجة كاملة 

مجمدة بقرابة 1.3 مليون دينار في شهر يوليو الماضي.

إعداد: أمل الحامد

جوافة: دينارسنطرة: 700 فلسمانجو: 700 فلسموز: 450 فلساتفاح: 700 فلس

عنب: 900 فلسشمام: 600 فلسبطيخ: 350 فلساأناناس: 700 فلسالرمان: 300 فلس

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلسأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.2 دينار

أسعار اخلضروات

ثوم: 1.5 دينارباذنجان: 500 فلسفاصوليا: 1.2 ديناركوسة: 400 فلسخيار: 500 فلس طماطم: 400 فلس

فندال: 600 فلسبطاطس: 300 فلسزنجبيل: دينارليمون: 500 فلسبامية: 1.5 ديناربصل أحمر: 250 فلسا 

أمل الحامد

أمل الحامد

أرز بسمتي ماركة 
الزيتون 10 كيلو 

معجون طماطم 
8x  السعودية 135 غرام

2x  جبن نادك 500 غرام

شاي الربيع 100 كيس 
شاي + 50 كيس شاي

ماء أروى 330 مل  
 12x

دجاج طازج التنمية 
900 غرام

 زيت قلي كارفور
2x  1.8 لتر

حليب مجفف كامل 
الدسم أنكور 2.25 كيلو

حليب كامل الدسم بوك 
4x  1 لتر

زيت زيتون البكر 
2x  الوزير 500 مل

 ماء أكوافينا
6x  1.5 لتر

دجاج ساديا 1100 
2x غرام

4.990 د.ب

0.790 د.ب

1.390 د.ب

0.990 د.ب

0.350 د.ب

1.150 د.ب

2.590 د.ب

3.790 د.ب

1.090 د.ب

1.990 د.ب

0.450 د.ب

1.790 د.ب
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ــال  ــ دعــــــت جـــمـــعـــيـــة رجـ
ــيــة  ــن ــحــري ــب األعـــــمـــــال ال
ومنتسبيها  أعـــضـــاءهـــا 
وجميع أصحاب األعمال 
الــبــحــريــنــيــيــن مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والــمــشــاركــة  التسجيل  إلـــى  الــتــجــاريــة 
لــزيــارة  الــتــجــاري  الجمعية  وفـــد  ضــمــن 
من  الفترة  في  العربية  مصر  جمهورية 
استجابة  2021؛  نوفمبر   25 إلـــى   22
لدعوة كريمة تلقتها الجمعية من جمعية 
وبالتنسيق  المصريين  األعــمــال  رجـــال 

لدى  العربية  مصر  جمهورية  سفارة  مع 
مملكة البحرين وسفارة مملكة البحرين 

في القاهرة.
وفـــي هذا الصـــدد، أفـــاد رئيـــس جمعية 
بـــن  أحمـــد  البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال 
الوفـــد  زيـــارة  مـــن  الهـــدف  أن  هنـــدي 
مصـــر  لجمهوريـــة  البحرينـــي  التجـــاري 
وتنميـــة  تعزيـــز  هـــو  الشـــقيقة  العربيـــة 
روابط التعـــاون االقتصادي بين البلدين 
الصديقين وبحـــث الكثير من المبادرات 
االســـتثمارية  والفـــرص  االقتصاديـــة 

ذات االهتمـــام المشـــترك، إذ ســـيتضمن 
برنامـــج الوفـــد التجـــاري البحريني عقد 
عدد مـــن االجتماعات أبرزهـــا مع وزيرة 
الهيئـــة  ورئيـــس  والصناعـــة  التجـــارة 
الحـــرة  والمناطـــق  لالســـتثمار  العامـــة 
ورئيس اتحاد الغـــرف التجارية ورئيس 
اتحـــاد الصناعـــات، إضافـــة إلـــى زيـــارة 
الســـويس  لقنـــاة  االقتصاديـــة  المنطقـــة 
والمناطـــق الصناعيـــة والمناطـــق الحرة 
فيها وزيـــارة لبعض المصانع والمنشـــآت 
االقتصاديـــة في قطاعات عـــدة، أبرزها: 

قطـــاع الزراعة، وقطاع تجـــارة التجزئة 
االســـتثمار  وقطـــاع  والمنســـوجات، 
العقـــاري والتشـــييد والبنـــاء، إلى جانب 
عقـــد عـــدد مـــن اللقـــاءات الثنائيـــة؛ مـــن 
أجل االنفتاح على الفرص االســـتثمارية 
الواعـــدة وتقوية الروابـــط بين قطاعات 

األعمال واالستثمار في الجانبين.
وأضاف بن هندي “تأتي هذه الزيارة من 
أجل إعادة مّد جســـور التواصل المباشر 
أصحـــاب  بيـــن  والتشـــبيك  وااللتقـــاء 
األعمـــال البحرينييـــن مـــع نظرائهـــم في 

الجانب المصري في فترة ما بعد كورونا؛ 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تعميـــق  بهـــدف 

القائمة بين البلدين الصديقين”.
ودعـــا بـــن هندي لمـــن يرغب بالمشـــاركة 
فـــي هذه الزيارة مـــن مختلف القطاعات 
التجاريـــة البحرينية، التكـــرم بالتواصل 
مع الجمعية عبر هاتف رقم 39423421 
bbma. أو مـــن خالل البريـــد اإللكتروني
علـــى  لالطـــالع   ،bh@gmail.com
المتعلقـــة  التفاصيـــل  وبقيـــة  البرنامـــج 

بالزيارة.

وفد من “رجال األعمال” يبحث الفرص االستثمارية بمصر 22 نوفمبر

الشيك اإللكتروني سيسهل العمل على المؤسسات الصغيرة
استخدام التوقيع الرقمي المشفر للمصادقة على اإلصدار

أكـــدت رئيس خدمـــات الدفع بشـــركة “بنفت” شـــفق 
الكوهجـــي أن خدمـــة الشـــيك اإللكترونـــي ســـتدعم 
بشـــكل كبير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي 
تعتمـــد علـــى الشـــيكات كوســـيلة لالئتمـــان، مشـــيرة 
إلـــى أن الخدمـــة التـــي أطلقـــت يمكـــن تطويرها في 
المستقبل لتلبية مزيد من احتياجات قطاع األعمال 

بالتنسيق مع السلطات التنظيمية والتشريعية.
وتناولـــت الكوهجـــي في ندوة أقامتهـــا غرفة تجارة 
وصناعة البحرين، أهم خصائص الشيك اإللكتروني 
وهو أنه شـــيك ال يتطلب اســـتخدامه أية أوراق، كما 
أنهـــا أداة قابلة للتفاوض وقابلة لتحويل الســـجالت، 
وأن لها نفس القوة القانونية للشيك الورقي، وصالح 
لمدة 6 أشـــهر، ويمكن كتابته بتاريخ مؤجل، ويمكن 
اســـتخدامه كأداة ضمـــان أو طريقـــة للدفـــع، كمـــا أن 
الشـــيك اإللكترونـــي لـــن يلغي الشـــيك الورقـــي لكنه 

سيكون متزامنا أو مكمال له.
وأكـــدت أن الشـــيك اإللكترونـــي ال يمكن ســـرقته أو 
ضياعـــه كمـــا يمكن تتبع الشـــيك من ناحيـــة الصرف 
وغيرهـــا مـــن األمـــور، مـــا يقلـــل المخاطـــر، مشـــيرة 
إلـــى أن الهـــدف مـــن الشـــيكات هو إضفـــاء مزيد من 
اآلمـــان للتعامل بين المؤسســـات خصوصا الصغيرة 
والمتوســـطة التـــي تتعامـــل بالضمانـــات والشـــيكات 
بشكل كبير، حيث إن توفير أكبر قدر من المعلومات 
والتتبع سيســـهل على المؤسسات التعامل، خصوصا 
التـــي تتعامـــل مـــع االئتمـــان واســـتخدام الشـــيكات 

كوسيلة ضمان.
وأشـــارت إلى أن عمليـــة إيداع الشـــيكات وقبولها ال 

يســـتغرق أكثر مـــن يومي عمـــل، وبعضها يســـتخدم 
أساليب آلية وبعضها يدوية.

ولفتـــت إلـــى أن نظام الشـــيكات اإللكترونـــي مرتبط 
بقاعـــدة بيانـــات منصـــة التوقيعـــات الرقميـــة، وفـــي 
المســـتقبل ســـيتم توســـيع هـــذه التوقيعات لتشـــمل 

العقود وغيرها من األمور.
 وأشـــارت إلى هنـــاك فرقا بين التوقيـــع العادي الذي 
يتـــم مســـحه ضوئيا وإدخالـــه للنظام وبيـــن التوقيع 
اإللكتروني، إذ يتم استخدام “شفرة” والخوارزميات 
للمقارنـــة بيـــن التواقيـــع والتأكد مـــن أن التوقيع هو 

لصاحب الشيك.
للحصـــول  التقديـــم  عمليـــة  المســـؤولة  وشـــرحت 
علـــى خدمـــة الشـــيكات اإللكترونيـــة خصوصـــا فيما 

يتعلق بالشـــركات، مؤكدة أن خطوة إطالق الشـــيك 
اإللكترونـــي هـــي خطـــوة أولـــى ويمكـــن تطويرهـــا، 
واحتياجـــات  المقترحـــات  باســـتالم  ورحبـــت 
المؤسســـات بالتعاون مع الغرفة ومختلف الشـــركات 
وقطـــاع األعمال لتطويـــر الخدمة، وذلك في معرض 
رده على إمكان ســـحب الشيك خالل نحو 72 ساعة 

من إصداره من دون موافقة العميل.
وقالـــت الكوهجي: في حال فقـــدان الموبايل، يمكن 
أن يقـــوم العميـــل بتنزيـــل التطبيـــق في هاتـــف آخر، 
وبالتالي سيقوم بتعطيل التطبيق في الجهاز األول، 
والخيـــار اآلخـــر يقـــوم بســـحب الشـــهادة أو التوقيع 
اإللكتروني، فإذا تم إلغاء خدمة الشـــيك اإللكتروني 

في البنوك سيتم إلغاء الشهادة.

شفق الكوهجي متحدثة في ندوة الغرفة

ألف بحريني سجلوا بمبادرة “دربني صح”
مجاالت التدريب البرمجة والتسويق اإللكتروني والتصميم الجرافيكي

ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــ ق
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
ــدريـــب هـــب” رائــــد األعــمــال  لــمــنــصــة “تـ
قرابة  أن  عن  القاهري  خليل  البحريني 
ألـــف بــحــريــنــي ســجــلــوا حــتــى اآلن في 
مبادرة “دربني صح” الرامية إلى تقديم 
تدريب مجاني للبحرينيين في مجاالت 
نوعية تتطلبها سوق العمل في البحرين 
اقتناص  على  ومساعدتهم  والمنطقة، 
هــذا  يــوفــرهــا  الــتــي  الوظيفية  ــفــرص  ال
ورفع  قدراتهم  وبناء  بتأهيلهم  السوق 

تنافسيتهم.
ــدريــــب هــــؤالء  ــ ت الـــقـــاهـــري إن  وقــــــال 
العاجل  القريب  في  سيبدأ  البحرينيين 
عن  دورات  عبر  هــب”  “تــدريــب  بمنصة 
مـــدربـــون محليون  فــيــهــا  يــحــاضــر  بــعــد 

وإقليميون.
يــســتــهــدف  الــــتــــدريــــب  أن  وأوضـــــــــح 
ــبــاحــثــيــن عن  أســـاســـا الــبــحــريــنــيــيــن ال
والجامعات،  المعاهد  وخريجي  عمل، 
ــمــوظــفــيــن  ــارات، وال ــ ــه ــ ــم ــ وأصــــحــــاب ال
المهنية  أوضــاعــهــم  بتطوير  الــراغــبــيــن 

والمادية، وأولئك الساعين خلف تطوير 
مستقبلهم المهني.

ولــفــت إلـــى أنـــه مــن مــجــاالت الــتــدريــب 
ــق اإللـــكـــتـــرونـــي  ــويـ ــسـ ــتـ الـــبـــرمـــجـــة والـ
الصوتي  الجرافيكي واألداء  والتصميم 
ــتـــاج وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــجــاالت  والـــمـــونـ
عبر  عليها  مــتــزايــدا  طلبا  تشهد  الــتــي 
اإلنـــتـــرنـــت، ويــمــكــن تــأديــتــهــا عـــن بــعــد، 
على  المتدربين  مــســاعــدة  ــى  إل إضــافــة 
إطالق مشروعات خاصة بهم تسهم في 

خليل القاهريتحقيق دخل مادي مجٍز لهم.
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طيـــران  أكملـــت 
الخليـــج - الناقلة 
لمملكة  الوطنيـــة 
تدقيـــق  متطلبـــات  بنجـــاح   - البحريـــن 
السالمة التشغيلية )أيوسا( التابع لالتحاد 
الدولي للنقل الجـــوي )األياتا( المعترف به 
دولًيـــا، ونتيجة الجتياز الشـــركة للتدقيق 
تـــم تجديد تســـجيل الناقلـــة الوطنية في 
البرنامـــج حتـــى مايـــو مـــن العـــام 2023، 
 1000 حوالـــي  التدقيـــق  هـــذا  ويغطـــي 
معيـــار تدقيقـــي مرتبطة جميعها بســـالمة 
العمليـــات وإجـــراءات الناقلة التشـــغيلية، 
إضافـــة إلـــى الصيانـــة وهندســـة العمليات 

بذلـــك.  المتعلقـــة  الناقلـــة  وممارســـات 
ويتعيـــن علـــى طيـــران الخليـــج، بصفتهـــا 
عضًوا فـــي االتحاد الدولـــي للنقل الجوي، 
اجتياز تدقيق )أيوســـا( األولي ومراجعات 
وهـــذا  عاميـــن.  كل  الالحقـــة  التجديـــد 
يضمن التعزيز المســـتمر لســـالمة الطيران 
والمعتـــرف بـــه من قبـــل شـــركات التأمين 
والعديـــد مـــن هيئـــات الطيران والشـــركاء 

الدوليين في جميع أنحاء العالم.
وهنـــأ القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لطيـــران الخليـــج وليد العلـــوي الموظفين 
علـــى جهودهم، وتحدث عن هـــذا اإلنجاز 
قائـــاًل “تفخـــر طيـــران الخليـــج بتطبيقهـــا 

ألعلـــى معاييـــر الســـالمة الدولية وألفضل 
ممارســـات الصناعة. إن تجديد تســـجيلنا 
فـــي برنامـــج “أيوســـا” يعـــزز مـــن التزامنـــا 
بمعايير الســـالمة وتطويرها المســـتمر من 
خـــالل عملياتنـــا التشـــغيلية وممارســـاتنا 
اإلنجـــاز  هـــذا  يعكـــس  إذ  الهندســـية، 
أحـــدث وأفضـــل  لتطبيـــق  نجـــاح ســـعينا 
تطـــورات الصناعـــة فـــي مجال الســـالمة. 
نهنـــئ البحريـــن وجميـــع منتســـبي الناقلة 
الوطنيـــة علـــى هذا اإلنجاز المهم. يســـعى 
فريقنـــا مـــن خـــالل التزامه بأعلـــى معايير 
الســـالمة إلى تعزيز وتحســـين سياســـاتنا 
وإجراءاتنـــا وعملياتنا خاصـــة خالل هذه 

األوقات الصعبة. لقد عملنا خالل العامين 
فـــي  األخيـــر  تدقيقنـــا  ومنـــذ  الماضييـــن 
دمـــج معاييـــر )أيوســـا( الجديـــدة وأفضل 

ممارساتها في عملياتنا كافة”.
هـــذه هي المراجعة التاســـعة التي تجريها 
طيران الخليج كل عامين منذ العام 2005 

لدورات تدقيق منظمة “أياتا”، حيث تعكف 
الخليـــج  بطيـــران  الجـــودة  ضمـــان  إدارة 
باســـتمرار علـــى تقييم ومراجعـــة عمليات 
األداء الداخلي عبر تطبيق معايير التحكم 
بالجودة الصارمة وتطبيق التقييم الذاتي 
لضمان أعلى مســـتويات المعايير العالمية 
المتعلقـــة للســـالمة والجـــودة، إضافة إلى 
تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في 
صناعـــة الطيران. هـــذا اإلنجاز المتميز هو 
أحدث شـــهادة على جهود طيران الخليج 
في تعزيز السالمة واالمتثال في عملياتها 

التشغيلية.

“طيران الخليج” تجتاز تدقيق “أيوسا” وتجدد تسجيلها بـ “السالمة التشغيلية”
المراجعة التاسعة للناقلة الوطنية كل عامين منذ 2005

تسلم شهادة السالمة التشغيلية “أيوسا”

أحمد بن هندي

اإلغراق التجاري
من أهداف منظمة التجارة العالمية، دعم التجارة العالمية في ظل تنافس تجاري 
سليم و “شريف” يحقق العدالة لجميع األطراف سواء دول التصدير أو االستيراد 
وأن يكـــون رأس القائمـــة فـــي جميـــع األحـــوال المســـتهلك وحمايتـــه عبـــر توفيـــر 

الميكانيكية الالزمة للمنافسة التجارية السليمة والعادلة.
ولتحقيـــق هذا الهدف قامـــت منظمة التجارة العالمية بإصـــدار تعليمات لمكافحة 
اإلغراق التجاري الذي يعمل على هدم المنافســـة التجارية الســـليمة. وعلى الرغم 
مـــن أن المنظمـــة أصـــدرت هذه األحـــكام منذ مـــدة إال أن الواقع به مشـــكالت في 
موضـــوع اإلغـــراق وكيفيـــة التعامـــل معه. وهذا الوضـــع ينجم بســـبب التباين في 
المواقـــف بيـــن الـــدول خصوصا الغنيـــة والدول األخـــرى التي تعرف بـــدول العالم 

الثالث أو “االقتصاديات الناشئة”. 
وقامـــت دول بطـــرح مقترحات لتشـــديد الضوابـــط المتعلقة بإجـــراءات التحقيق 
الخاصـــة باإلغراق التجـــاري؛ بهدف جعلها صعبة خاصة بالنســـبة للحكومات التي 
ربما ترغب في إســـاءة اســـتخدام الرســـوم التعويضية. وهناك مقترحات إلجراء 
تغييـــرات علـــى االتفاقيـــة إلمـــكان اإللغـــاء التلقائي لرســـوم مكافحـــة اإلغراق كل 
10 ســـنوات بعـــد فرضهـــا، ومقترحـــات تنادي بإلزام ســـلطات التحقيـــق بأخذ آراء 
الصناعييـــن والمورديـــن إضافـــة للهيئـــات المختصـــة ومنظمات المجتمـــع المدني 
الخاصـــة بحقوق المســـتهلك. وهنـــاك اقتراحات بالنظـــر في الممارســـات المتعلقة 
بنظام طريقة حســـاب رسوم اإلغراق؛ ألن البعض يرى أنها غير قانونية، وهذا أمر 
خطيـــر. كذلك هناك اقتراحات بوضع تدابيـــر محددة ضد محاوالت التحايل على 

رسوم مكافحة اإلغراق وضرورة العمل على إنشاء نظام جديد.
اعترضـــت الواليات المتحدة األميركية من جانبها، ومعها من الدول من يدور في 
دائرتها، بشدة على المقترحات التي تنادي بإجراء تغييرات جوهرية في اتفاقية 
مكافحـــة اإلغـــراق خصوصا فيما يتعلـــق بالمطلب الخاص بإنهاء رســـوم مكافحة 
اإلغـــراق. وفـــي نظـــر الواليـــات المتحـــدة، فإن األحـــكام فـــي االتفاقيـــة فعالة في 

مواجهة اإلغراق ومحاربته للدرجة الكافية، وليس هناك مبرر للتعديل.
تباين المواقف واضح بين العديد من الدول فيما يتعلق باتفاقية مكافحة اإلغراق 
التجـــاري وكيفيـــة التعامل معها. وهذا التباين، في الغالب، يعود للمصالح الخاصة 
بالـــدول وكيفيـــة نظرتها لألمـــور من الوجهة التـــي ترى فيهـــا مصلحتها ومصلحة 

شركاتها وصناعتها الوطنية وما تقوم به من “لوبي”.
ووفقا لالتفاقية، فإن اإلغراق يحدث إذا قامت شـــركة بتصدير منتج بســـعر أدنى 
من ســـعر بيعه في ســـوق البلد المصدر أو أقل من ســـعر تكلفة إنتاجه، وأال يكون 
البلد المســـتورد منتجا لهذه الســـلعة حتى إذا كان البلد منتجا لها، فعليه أن يثبت 
أن وارداتـــه األجنبيـــة مـــن هذا المنتج تضـــر أو تهدد بإلحاق الضـــرر بمنتج مماثل 
مصنـــوع محليـــًا. إذا حـــدث هـــذا الوضـــع فإن ما تـــم يعتبـــر “إغراقـــا تجاريا” وفق 
األحكام الواردة في االتفاقية. ولكن هل هذه الممارســـة تشـــكل منافســـة تجارية 
غير مشروعة؟ ولإلجابة على التساؤل يحدث الخالف والتباين في األفكار، وهذا 
يعود بصفة أساســـية إلى أن االتفاقية ال تنص على أحكام فنية صارمة وواضحة 

حول اإلغراق، وما كنه هذا اإلغراق.
ومـــن هنـــا تبرز المعضلة فـــي كيفية التطبيق ألحـــكام االتفاقية التـــي تعض عليها 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة بالنواجـــذ وتتمســـك بتالبيبهـــا الـــدول المســـتفيدة من 
المعطيـــات الحاليـــة. وهـــذا الوضع النشـــاز المســـتمر لســـنوات عدة من دون شـــك 
يحتاج لوقفة مواجهة صريحة والنظرة المنطقية من الجميع مع التجرد التام من 
األنانية، خصوصا إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدعم التجارة وفق األسس العادلة 

بين دول الشمال والجنوب.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

علي الفردان
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التغييرالسعر + 0.2400.010 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0850.000 دينار
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 5.56+0.076 دينار
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.35+0.240 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.82+0.615 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

السنة الرابعة عشرة - العدد 4763
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أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد حميدان مواصلة اســتقطاب االســتثمارات التي 
تســهم في دعم التنويع االقتصادي في مملكة البحرين وخلق الفرص النوعية الواعدة من خالل تحديد 
القطاعــات التــي تتميــز بقوتهــا وتنوعهــا الحيوي على المــدى البعيد، وضمــان القراءة الواعية للمســتقبل 
والســعي لدعــم جهــود التحــوالت الرقميــة التــي تســتند إلى مســاعي القيــادات الطموحة في المجــال االســتثماري، إلى جانب تعزيــز البنية 

التحتية المناسبة والبيئة الداعمة بقوة للرقمنة، والتي تهدف في المحصلة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

جـــاء ذلك، لـــدى مشـــاركة حميـــدان ضمن 
الوفـــد رفيـــع المســـتوى، برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
مســـتقبل  مبـــادرة  منتـــدى  أعمـــال  فـــي 
االســـتثمار بنســـختها الخامســـة والمنعقـــد 
فـــي الريـــاض بالمملكة العربية الســـعودية 
المملكـــة  الشـــقيقة، تحـــت رعايـــة عاهـــل 
العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وبرئاســـة ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
سعود. وتناول خالد حميدان استراتيجية 
االســـتثمارات لمجلس التنمية االقتصادية 
مـــن قطاعـــات حيويـــة  ومـــا تركـــز عليـــه 

فـــي عـــدد مـــن األســـواق البـــارزة 
فيهـــا  تحظـــى  والتـــي 

مملكـــة البحريـــن بمزايا 
تنافســـية قوية تشمل 
المواتيـــة  البيئـــة 
والكلفـــة  لألعمـــال، 

التشغيلية األفضل 
فـــي المنطقـــة، إلى 
المـــوارد  جانـــب 

المؤهلـــة،  البشـــرية 
أن  إلـــى  مشـــيًرا 

االقتصـــادي  المشـــهد 
إيجابـــي  بالعالـــم 

ســـيادة  مـــع 
التوقعات 

االقتصـــادي،  واالنتعـــاش  التعافـــي  ببـــدء 
والوصول إلى معدل نمو بنســـبة 6 % في 
2021، إذ يتوقـــع أن تحقق منطقة الشـــرق 
ا بنسبة 4 %. األوسط وشمال إفريقيا نموًّ

كمـــا أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجلس 
التنمية االقتصادية عمق العالقات 
الثنائية القوية وراســـخة الجذور 
البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
تأسســـت  والتـــي  الشـــقيقة، 
على مبادئ الشراكة والتعاون 
واالزدهـــار  النمـــو  وتحقيـــق 
لـــكال المملكتيـــن فـــي مجاالت 
االقتصاد والتجارة واالستثمار.

يذكر أن منتدى مبادرة مســـتقبل 
االستثمار هي مؤسسة عالمية غير 
ربحيـــة تتخذ مـــن مدينـــة الرياض 
مقـــًرا لهـــا، وتلتـــزم بالمبـــادئ 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة.

“مجلس التنمية”: مواصلة استقطاب االستثمارات
توقعات بمعدل نمو عالمي بنسبة 6 % في 2021

 Shuaa“ أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتــش الماليــة” عــن بيــع مســاهم رئيــس
Capital and Its Related Parties” مــا مجموعــه 30.9 مليــون ســهم مــن 

أسهمها، لتنخفض بذلك ملكيته من 7.54 % إلى 6.72 %.

وحصلـــت “جـــي إف إتـــش” فـــي 24 أكتوبـــر علـــى 
موافقـــة مصرف البحريـــن المركزي إلعادة شـــراء 

أسهم الخزينة اعتباًرا من 14 أكتوبر 2021.
وأوضحـــت المجموعـــة في إفصاح لهـــا عبر موقع 
بورصـــة البحرين أمس، أنها ســـتبدأ بإعادة شـــراء 

األسهم من تاريخ 24 أكتوبر 2021.
وأعلنـــت مجموعـــة “جـــي إف إتـــش” المالية أمس 

أنها قامت بشـــراء ما يعادل 9.65 مليون سهم من 
أسهمها )أسهم خزينة( في بورصة البحرين وسوق 

دبي المالي.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن أســـهم الخزينـــة لديهـــا 
ارتفعت من 167.5 مليون سهم إلى 177.1 مليون 
ســـهم مـــا يعـــادل 4.69 % مـــن األســـهم الصـــادرة، 

وذلك حتى تاريخ 27 أكتوبر 2021.

بيع مساهم رئيس في “جي إف إتش” 31 مليون سهم

ارتفـاع حـجـم الـقـروض الـمصـرفيـة بـنـحـو 533 مـليـون دينـار
حتى سبتمبر 2021 مع بدء تعافي القطاعات االقتصادية

ارتفــع حجــم القــروض والتســهيالت التــي تقدمهــا بنــوك التجزئــة بنحــو 533 
مليون دينار خالل عام واحد وذلك حتى سبتمبر الماضي.

وأظهـــرت بيانات رســـمية نشـــرها 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
أمـــس نمـــوا فـــي حجـــم القـــروض 
والتســـهيالت التي تقدمهـــا البنوك 
للمؤسســـات واألفراد في البالد مع 
توقـــع تحقيـــق المملكـــة النتعـــاش 
اقتصـــادي مقبـــل مـــع بـــدء تعافي 
عقـــب  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
التأثيـــرات الســـالبة جـــراء جائحة 

“كوفيد 19”.
أن  إلـــى  األرقـــام  وأشـــارت 
إجمالـــي الرصيـــد القائـــم القروض 
والتســـهيالت التـــي قدمتها البنوك 
وللقطـــاع  واألفـــراد  للمؤسســـات 
الحكومـــي كذلـــك، وبنســـبة أقـــل، 
قـــد زادت إلـــى 10.7 مليـــار دينـــار 
مقارنـــة مـــع 10.2 مليـــار دينار في 

ذات الفترة مـــن العام الماضي، أي 
أن الربـــع الثالث حقق نموا ســـنويا 

قدره 5.2 %.
الدوريـــة  اإلحصـــاءات  ورصـــدت 
التـــي ينشـــرها مصـــرف البحريـــن 
الشـــفافية  منطلـــق  مـــن  المركـــزي 
والجمهـــور  القطـــاع  وإطـــالع 
علـــى أبـــرز المؤشـــرات المصرفيـــة 
حجـــم  فـــي  نمـــو  واالقتصاديـــة، 
القطـــاع المصرفـــي الربـــع الثالـــث 
مـــن العـــام الجاري، إذ بلـــغ إجمالي 
موجـــودات البنـــوك )تشـــمل بنـــوك 
والبنـــوك  والتجزئـــة  الجملـــة 
نحـــو  المملكـــة  فـــي  اإلســـالمية( 
211 مليـــار دوالر فـــي الربع الثالث 
بالمقارنـــة مع 207 مليـــارات دوالر 

قبل عام.

أما معدالت الســـيولة فقد شـــهدت 
تراجعا علـــى خلفية عودة الحركة 
إلى االقتصاد، إذ سجل نمو عرض 

النقد بمفهومه الواســـع نحو سالب 
الســـيولة  إجمالـــي  ليبلـــغ   ،%  0.1
في االقتصـــاد المحلي 14.7 مليار 

دينـــار، في حيـــن ارتفعت معدالت 
الودائـــع لتبلـــغ 14.16 مليـــار دينار 
مقارنـــة مع 13.3 مليـــار دينار قبل 

نحو عام.
ومـــا زالت الفائـــدة علـــى القروض 
الشـــخصية فـــي معدالت مناســـبة 
عنـــد متوســـط 4.5 %، فـــي حيـــن 
بلغ متوســـط الفائـــدة على قروض 
الشركات نحو 4.3 %، أما متوسط 
الفائدة على الودائع فسجل تراجع 
كبير من 1.35 % في الربع الثالث 
مـــن 2020 ليبلغ نحو 0.68 % في 

الربع الثالث من العام الجاري.
واستقرت إصدارات أدوات الدين 
العـــام مـــن صكـــوك وســـندات عند 
13.4 مليار دينار، في الوقت الذي 
يشـــير فيـــه تقريـــر ديـــوان الرقابة 
تمويـــالت  هنـــاك  أن  إلـــى  الماليـــة 
تحصل عليها مؤسســـات حكومية 
ال تدخـــل ضمـــن عمليـــة احتســـاب 

الدين العام.

علي الفردان

 خالد حميدان

 توقع تحقيق 
منطقة الشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا نموا 

بنسبة 4 %

منتدى مبادرة 
مستقبل االستثمار  

مؤسسة عالمية 
غير ربحية مقرها 

الرياض  

عالقة البحرين 
بالسعودية 

تأسست على 
مبادئ الشراكة 

والتعاون 


