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 تدريب 509 أشخاص في مختلف البرامج

توظيف 555 باحًثا عن عمل خالل أسبوع
مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
االجتماعيـــة أنه تم خالل الفترة 
مـــن 31 أكتوبـــر إلـــى 6 نوفمبـــر 
باحًثـــا   555 توظيـــف   2021
شـــركات   410 فـــي  عمـــل  عـــن 
ومؤسســـات عاملـــة فـــي القطاع 
الخـــاص من مختلـــف المؤهالت 
التخصصـــات  فـــي  الدراســـية، 
والمجـــاالت الوظيفيـــة والمهنية 
المالئمة، إلى جانب تدريب 509 
أشـــخاص فـــي مختلـــف البرامج 
بلـــغ  فقـــد  وبالتالـــي  التدريبيـــة. 
للمتوظفيـــن  اإلجمالـــي  العـــدد 
21414 فـــي 6007 منشـــآت مـــن 
أصل 25 ألف وظيفة يســـتهدفها 
للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
فـــي نســـخته الثانيـــة فـــي العام 
2021، بينمـــا وصـــل إجمالي من 
متدرًبـــا،   10093 تدريبهـــم  تـــم 
وبذلك فقد تجـــاوز إجمالي عدد 
المســـتهدف  العـــدد  المتدربيـــن 
وهو عشرة آالف فرصة تدريبية 

في هذا العام.

نجاة الكاظمي من محاولة 
اغتيال بطائرة مسيرة
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قـــال رئيـــس وفد مجموعـــة أصدقاء البحريـــن في البرلمـــان األوروبي 
توماس زديتشوفســـكي، في تصريحات خاصة لـ “البالد”، إننا ســـنعمل 
مـــع مملكـــة البحريـــن وبشـــكل وثيـــق علـــى تصحيـــح األخبـــار الزائفة 
والملفقـــة التـــي تســـتهدف المملكة.  جـــاء ذلك فـــي تصريحات خاصة 
لــــ “البـــالد” فـــي لقائـــه وفـــد مجموعـــة أصدقـــاء البحرين فـــي البرلمان 

األوروبي، خالل زيارته صباح أمس لمجلس النواب. 
وعـــن التلفقيـــات التـــي تحـــاول النيـــل مـــن حقوق المـــرأة فـــي مملكة 
البحريـــن وعملها الجاد في مجـــاالت تمكين وريادة المرأة وغيرها من 
المجـــاالت الحقوقيـــة والمجتمعيـــة، أفاد بأن هناك تقدمـــا واضحا في 
هـــذا االتجـــاه، والتقيـــت العديد من الشـــخصيات النســـوية التي كانت 

تتمتع بكامل الحقوق.

دبي ـ وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمـــس األحـــد، مقتـــل أكثـــر مـــن 138 
عنصـــًرا مـــن ميليشـــيات الحوثي في 
الســـاعات األربع والعشـــرين الماضية 

في غارات جديدة حول مأرب.
 29 نفـــذ  أنـــه  التحالـــف  وأضـــاف   
عمليـــة اســـتهداف آلليـــات وعناصـــر 
الميليشـــيات فـــي الجوبة والكســـارة، 
مشـــيًرا إلـــى أن عمليات االســـتهداف 
اآلليـــات  مـــن   17 تدميـــر  شـــملت 

العسكرية.

التحالف: مقتل 
ا بغارات  138 حوثيًّ

حول مأرب

)07(

)٠٦(

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( عـــن عزمـــه لطـــرح عـــروض 
حصريـــة خاصـــة للمؤهلين لالســـتفادة مـــن تمويل “مزايـــا” العقاري 
أو تمويـــل الرهن العقاري المشـــترك، وذلك للراغبين بشـــراء وتملك 
الفلل الســـكنية المندرجة ضمن المرحلة األخيرة من مشروع “ديرة 

العيون” التي تم اإلعالن عن إطالقها مؤخرًا.

“الوطني” يطرح عروض تمويل 
المرحلة األخيرة لفلل “ديرة العيون”

)17(

كشـــف وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني، الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، عن تدشـــين النافذة 
اإللكترونية الخليجية المتكاملة، والتي تهدف إلى 
معالجة االستفســـارات والمالحظات والمقترحات 
الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة بكل سهولة 
ويسر من خالل موقع األمانة العامة لدول مجلس 
التعاون الخليجي، مشـــيرا إلـــى أن النافذة هدفها 
تذليـــل العقبات واســـتقبال االقتراحـــات من أجل 
تعزيز وتســـهيل عملية التبـــادل التجاري بين دول 
الخليـــج، وأنها ســـتخضع لرقابة مشـــددة من أجل 
الرد السريع على أية مالحظات أو استفسارات أو 

اقتراحات. 
وقـــال الوزيـــر  فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــد علـــى 
هامـــش االجتمـــاع )114( للجنـــة التعـــاون المالـــي 
واالقتصـــادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية لـــوزراء المالية الخليجييـــن: “هناك الكثير 
من المبادرات يتم العمل عليها فيما يتعلق بالعملة 

الخليجية الموحدة”.

إطالق النافذة اإللكترونية الخليجية المتكاملة
وزير “المالية”: مبادرات عديدة تتعلق بالعملة الموحدة

وزير المالية واالقتصاد الوطني مترئسا االجتماع

رئيس وفد البرلمان األوروبي يرتشف القهوة برواق البرلمان

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
مصارف البحرين، عدنان يوســـف، أن 
علـــى المصـــارف اإلســـالمية االرتقاء 
الرئيســـة  البيانـــات  إدارة  بمســـتوى 
ورســـم إســـتراتيجية مبنية على فهم 
والعمـــل  الرقميـــة،  الثـــورة  مســـتقبل 
البشـــرية  المهـــارات  توفيـــر  علـــى 
الضروريـــة  التحتيـــة  البنيـــة  ووضـــع 
لهـــذا التحول، مشـــيرا إلى أن نجاحها 
مصـــاف  فـــي  ســـيضعها  ذلـــك  فـــي 
المؤسســـات العالمية الكبرى ويمنحها 
فـــي  المنافســـة  لتحقيـــق  مســـاحة 
مجـــال الخدمات المصرفية واالبتكار 
لمنتجات جديدة، بـــل ومواكبًة للنمو 

المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. 
وبيـــن أن هنالـــك تحديـــات تنظيميـــة 
تواجههـــا البنـــوك اإلســـالمية ناجمـــة 
عـــن التطـــور التكنولوجـــي، حيـــث ما 

يـــزال التمويـــل اإلســـالمي يفتقر إلى 
عدد مـــن المعاييـــر المقبولـــة من قبل 
جميـــع أصحـــاب المصلحـــة، بمـــا فـــي 
ذلـــك المتعلقـــة بالصكـــوك، مؤكـــدًا أن 
على  البنوك اإلســـالمية إعـــادة النظر 
في إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة 
المخاطـــر والتخطيـــط للطـــوارئ في 
ضـــوء التطـــور التكنولوجـــي، حيـــث 
أبعـــاد  تأخـــذ  الوظائـــف  هـــذه  باتـــت 

جديدة.

يوسف: البنوك اإلسالمية تواجه 
تحدي التطور التكنولوجي

)04(
)١٨(
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حسن عبدالنبي

حسن عبدالنبي

عدنان يوسف متحدثا إلى “البالد”

“^” تنفرد بلقاء وفد البرلمان األوروبي:

سنصحح األخبار الزائفة والملفقة عن البحرين
بدور المالكي | تصوير: رسول الحجيري

)12(الفصائل الخاسرة في االنتخابات ماضية في تنفيذ تهديداتها بإشاعة العنف



المنامة - بنا

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بن أحمـــد بن محمد آل خليفة، أمس، 
بمكتبـــه فـــي قصـــر القضيبية، ســـفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين 
رودي دراموند. وأشـــاد الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة بما 
تشـــهده عالقـــات الصداقـــة المتميزة 

والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
علـــى  وتقـــدم  تطـــور  مـــن  المتحـــدة 
مختلف األصعدة بما يعّزز من مصالح 
البلديـــن وشـــعبيهما الصديقيـــن. وكد 
المملكـــة  حـــرص  درامونـــد  رودي 
المتحدة على المضي بأوجه التعاون 
المشـــترك مـــع مملكـــة البحرين آلفاق 

أوسع في شتى المجاالت.

أصدر ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشئون الشباب، رئيس 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
للنفـــط والغـــاز ش.م.ب. )م( ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
قـــراًرا بتعيين رينر ســـيلي عضًوا 
فـــي مجلـــس إدارة شـــركة تطوير 

للبترول )تطوير(.
بـــن  وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفة بالخبرات العملية 
الواســـعة التـــي يمتلكهـــا الدكتـــور 
ســـيكون  حيـــث  ســـيلي،  رينـــر 
إضافة بارزة لمجلس إدارة شركة 
تطويـــر للبترول في ظل الخبرات 
العمليـــة والعلميـــة التـــي يمتلكهـــا 
رينر ســـيلي، مشيًرا سموه إلى أن 
اختيار أفضل الكفاءات سيســـهم 
فـــي مواصلة تفعيـــل دور قطاعي 
النفـــط والغاز في دعـــم االقتصاد 

الوطني.
 وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة التوفيق والنجاح لرينر 
ســـيلي فـــي المســـاهمة بتحقيـــق 
رؤية مجلس إدارة شـــركة تطوير 
فـــي  خبراتـــه  وعكـــس  للبتـــرول 
سبيل تحقيق األهداف المرجوة.

عمليـــة  خبـــرة  ســـيلي  ويمتلـــك 
وعلمية واسعة، حيث إنه حاصل 
الكيميـــاء  فـــي  دكتـــوراه  علـــى 
بألمانيـــا،  غوتينغـــن  جامعـــة  مـــن 
مـــن  الكيميـــاء  فـــي  وماجســـتير 
جامعة غوتينغن بألمانيا، ويشغل 
رئاســـة غرفـــة التجـــارة األلمانيـــة 
الروســـية، وكان رئيًســـا لمجلـــس 

إدارة شركة وينترشال أي جي.

آفاق تعاون أوسع مع بريطانيا

رينر سيلي عضًوا في مجلس إدارة “تطوير”

ناصر بن حمد: اختيار 
أفضل الكفاءات 

سيسهم في دعم 
االقتصاد الوطني
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المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية”: استهداف 
الكاظمي عمل إرهابي آثم

البحرين  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  ــــت  دان
محاولة االغتيال الفاشلة التي استهدفت 
الشقيق  الــعــراق  جمهورية  وزراء  رئــيــس 
العمل  هذا  مستنكرة  الكاظمي،  مصطفى 
اإلرهـــابـــي اآلثـــم الـــذي يــســتــهــدف زعــزعــة 
األمن واالستقرار وإثارة الفتنة في العراق 
البحرين  مملكة  وقوف  ومؤكدة  الشقيق، 
مـــع جــمــهــوريــة الـــعـــراق حــكــومــة وشــعــًبــا 
لكافة  اإلرهــــاب، ودعــمــهــا  فــي حربها ضــد 
اإلجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على 

سيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

العالقات األخوية التاريخية مع السعودية في تطور ونماء
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلـــى عاهل المملكة 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
بمناســـبة الذكرى الســـابعة لتولي العاهل السعودي 

مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.
وأعـــرب جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي البرقية عن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهمـــا لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين موفـــور 
الصحة والســـعادة وطـــول العمر لمواصلة مســـيرة 
العربيـــة  للمملكـــة  يحقـــق  وأن  والعطـــاء،  الخيـــر 
الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق مزيـــدا مـــن التقـــدم 
واالزدهـــار فـــي ظـــل قيادتـــه الحكيمـــة، مشـــيدين 
بعمق العالقات األخوية التاريخية التي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الشقيقين وما تشهده من تطور 

ونماء.
كما بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد 

نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

بمناسبة تتويج نادي المحرق بكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة خالد بن عبداهلل

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة وزير الخارجية

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة وكيل “الشؤون القنصلية”

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة مـــن نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة، بمناســـبة تتويج نـــادي المحرق بطالً 
لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم للمرة الثانية 

في تاريخه. 
ورفـــع نائب رئيس مجلـــس الوزراء الـــى المقام 
السامي لصاحب الجاللة الملك وسمو ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بهذه المناســـبة، مؤكـــدًا أن اإلنجاز 
الكروي الذي حققه نادي المحرق على المستوى 
اآلســـيوي ما هو اال انتاج اهتمام ورعاية ورؤية 
جاللة الملك الحكيمة الشـــاملة لتطوير الرياضة 
خصوصـــا،  القـــدم  وكـــرة  عمومـــا،  البحرينيـــة 
مشـــيدا بمـــا يوليه صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء من متابعة ودعم 
فـــي إطار تنمية اإلنســـان البحرينـــي على جميع 
األصعدة ما يسهم في رفع اسم مملكة البحرين 

عالًيا في مختلف المحافل الدولية.

وأشـــاد بفوز نـــادي المحرق بلقب هـــذه البطولة، 
الـــذي أدخل البهجة والســـرور على قلوب جميع 
البحرينييـــن وقواعـــده الجماهيريـــة مـــن داخل 
وخـــارج المملكـــة، واثبـــت قدرتـــه علـــى تمثيـــل 
المملكـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة، متمنيـــًا لنادي 
المحـــرق تحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات التي 
ستضاف إلى رصيد اإلنجازات الكرة البحرينية 

في ظل قيادة عاهل البالد الحكيمة.
كمـــا نـــوه أن فوز نـــادي المحـــرق أدخـــل الفرحة 
والســـعادة علـــى قلـــوب أهـــل البحريـــن ومحبي 

النادي العريق.

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء  صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة مـــن وزيـــر 

الخارجية عبداللطيف الزياني.    
 ورفـــع وزيـــر الخارجية فـــي برقيته الـــى المقام 

الســـامي لصاحـــب الجاللـــة وســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات بمناســـبة فوز نادي المحرق ببطولة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القدم للمـــرة الثانية في 
تاريخه، مؤكدًا أن اإلنجاز األســـيوي الذي حققه 
نـــادي المحـــرق هو محل فخـــر واعتـــزاز لمملكة 
البحريـــن وشـــعبها الكريـــم ، ودليل بـــارز على ما 
تحظـــى بـــه الحركـــة الرياضية فـــي المملكة من 

لدن جاللة الملك وما يوليه للرياضة وأنشـــطتها 
والمتابعـــة  ومســـاندة،   دعـــم  مـــن  المتعـــددة 
المســـتمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، ويعكس مـــا يتحلى به 
أبناء شعب البحرين من روح التحدي واالصرار 
على التفـــوق والتميز وحـــرص وطني على رفع 
أســـم مملكـــة البحريـــن عاليًا في كافـــة المحافل 

الرياضية اإلقليمية والدولية.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة وولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة برقيتي تهنئة من 
القنصليـــة  للشـــئون  الخارجيـــة  وكيـــل وزارة 
واإلداريـــة توفيـــق المنصـــور، رفـــع فيهما إلى 
المقـــام الكريـــم لصاحـــب الجاللة وســـمو ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة فوز نادي المحرق 
الرياضي ببطولة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
للمـــرة الثانيـــة في تاريخه، مؤكـــدًا أن اإلنجاز 
األســـيوي الـــذي حققه نـــادي المحـــرق يعكس 
ما وصلـــت إليه الرياضة فـــي مملكة البحرين 
من مســـتوى متقدم ومتطور، و يجســـد مدى 
اهتمـــام ودعـــم ورعايـــة جاللة الملـــك لجميع 

الرياضييـــن واأللعـــاب المختلفة فـــي تمكينها 
مـــن حصد األلقاب وتحقيق أفضل اإلنجازات 
الرياضية على المستويين اإلقليمي والدولي. 
مشـــيًرا إلـــى أن دعم واهتمام صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
أثمـــر عنهما الفوز بالبطـــوالت وتحقيق أفضل 
المحافـــل  شـــتى  فـــي  الرياضيـــة  اإلنجـــازات 

اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

 رينر سيليسمو الشيخ ناصر بن حمد

زيادة التعاون مع روسيا في حقوق اإلنسان
استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمقر وزارة الخارجية، 
تتيانــا  االتحاديــة  فــي روســيا  اإلنســان  لحقــوق  العليــا  المفوضــة 

موسكلكوفا، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.

وزيـــر  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
المفوضيـــة  بوفـــد  الخارجيـــة 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  العليـــا 
روســـيا االتحادية، مؤكًدا عمق 
عالقـــات الصداقـــة التـــي تربط 
بيـــن مملكـــة البحرين وروســـيا 
أطـــر  مســـتعرًضا  االتحاديـــة، 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز 
مجال حقوق اإلنسان واالرتقاء 
بهـــا إلى مســـتويات أرحـــب بما 

يحقق األهداف المنشودة.
ونـــّوه وزيـــر الخارجيـــة بجهود 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

ظـــل  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
الحرص واالهتمـــام الذي توليه 
المملكـــة بقيـــادة عاهـــل البالدة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مســـتعرًضا 
أبـــرز اإلنجـــازات التـــي حققتها 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

حماية حقوق اإلنسان.
وفـــد  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
لحقـــوق  العليـــا  المفوضيـــة 
اإلنســـان في روســـيا االتحادية 
عـــن اعتزازهـــم بزيـــارة مملكـــة 
البحرين، مؤكدين أهمية تعزيز 

المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
بيـــن البلدين فـــي مجال حقوق 
اإلنســـان في المحافل الدولية، 
متمنيـــن للمملكـــة دوام الرفعـــة 

واالزدهار.
اللقـــاء، بحـــث   وجـــرى خـــالل 
ســـبل تعزيز التعاون والتنسيق 
المشـــترك في الشؤون المتعلقة 

بحماية حقوق اإلنسان.
حضـــر اللقاء، رئيس المؤسســـة 

اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
علـــي الدرازي، وســـفير روســـيا 
االتحاديـــة لدى مملكة البحرين 

إيجور كرمنيف، ورئيس قطاع 
شـــؤون حقوق اإلنســـان بوزارة 
الخارجية أروى السيد، ورئيس 

األوروبيـــة  الشـــؤون  قطـــاع 
أحمـــد  الخارجيـــة  بـــوزارة 

القرينيس.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية 
يؤكد عمق 

العالقات بين 
البلدين
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المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــدت الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني 
نـــوف جمشـــير أهميـــة التعاون 
من أجل التخطيـــط لمجتمعات 
أكثر اســـتدامة تحقـــق تطلعات 
فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  ورؤى 
توفيـــر الحياة الكريمـــة والبيئة 
العمرانية المتكاملة للمواطنين. 
ويأتـــي حديـــث جمشـــير بمناســـبة 
المـــدن  لتخطيـــط  العالمـــي  اليـــوم 
والـــذي يوافـــق الثامن مـــن نوفمبر 
مـــن كل عـــام، ويهـــدف إلـــى تعزيز 
دور التخطيط الشـــامل في إنشـــاء 

مجتمعات مالئمة للسكن.
 وأشـــادت بمـــا جـــاء فـــي مضامين 
كلمـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خالل مشـــاركة ســـموه في المؤتمر 
الســـادس والعشـــرين لألطراف في 
اتفاقية األمم اإلطارية بشـــأن تغير 
المناخ المنعقد في مدينة غالســـكو 
بالمملكـــة المتحـــدة، مؤكـــدة أن مـــا 
جـــاء فـــي كلمـــة ســـموه أن التغيـــر 
ـــا،  عالميًّ تحّدًيـــا  يمثـــل  المناخـــي 
تســـخير  الجميـــع  مـــن  ويتطلـــب 
كافـــة اإلمكانيـــات وتبـــادل أفضـــل 
الممارســـات للتغلب عليه عبر وضع 
إلـــى  الحلـــول المتقدمـــة للوصـــول 
األمـــن المناخـــي الـــذي تتطلـــع إليه 

دول العالم.
 وأوضحـــت أن المخطـــط الهيكلـــي 
 2030 الوطنـــي  االســـتراتيجي 
للمملكـــة قـــد اهتّم بالجانـــب البيئي 

وخاصة ما جاء في االستراتيجية 
رقـــم )9( بما يتعلق بتشـــجير البالد، 
والـــذي يتوافـــق مـــع مـــا جـــاء بـــه 
المخطـــط  يدعـــو  حيـــث  المؤتمـــر 
إلـــى إعادة التشـــجير فـــي المناطق 
الحضرية بغرض تجميل الساحات 
القائمـــة  والشـــوارع  والحدائـــق 
والجديدة، بما يتناســـب مع طبيعة 

مناخ البحرين. 
السياســـات  تلـــك  الهيئـــة  وراعـــت 
عنـــد إعـــداد المخططـــات العمرانية 
منطقـــة  تخطيـــط  عنـــد  وخاصـــة 
الحزام األخضـــر، حيث تم الحفاظ 
علـــى نســـبة الرقـــع الخضـــراء عبـــر 
مـــع  المنطقـــة  طبيعـــة  موائمـــة 
متطلبات التنمية العمرانية بصورة 
ـــا  متوازنـــة . كمـــا أنهـــا تعمـــل حاليًّ
عمرانيـــة  مخططـــات  وضـــع  علـــى 
أكثر اســـتدامة، يتـــم التركيـــز فيها 
الخضـــراء  المناطـــق  زيـــادة  علـــى 
األمـــن  إلـــى  للوصـــول  والتشـــجير 
المناخي المتمثـــل بالحياد الصفري 
العالـــم  دول  إليـــه  تتطلـــع  الـــذي 

والجديدة.

بـــوزارة  العـــام  المفتـــش  زار 
الداخليـــة اللواء الشـــيخ خليفة 
مقـــر  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة 
حيـــث  الرئيســـي،  اإللكترونيـــة 
الرئيـــس  اســـتقباله  فـــي  كان 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمد 
القائد، ونائـــب الرئيس للتحول 
الخاجـــة. زكريـــا  اإللكترونـــي 

واطلـــع المفتـــش العـــام علـــى أبـــرز 
اإللكترونية  والتطبيقات  الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة بالتعـــاون مع 
القطاعين العام والخاص، في إطار 
رفع مســـتوى األداء، وتعزيز جودة 
الخدمـــات الحكومية للمســـتفيدين 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، حيث 
أعرب عـــن إشـــادته بجهـــود الهيئة 
فـــي مجال تســـريع وتيـــرة التحول 
الرقمـــي، وتفعيـــل خطـــط التحول 
يســـهم  بمـــا  الحكوميـــة  للجهـــات 
فـــي تحقيـــق تطلعـــات وتوجيهات 

الحكومة.
الهيئـــة  واســـتمع إليجـــاز عـــن دور 
في توفيـــر البيانات واالحصائيات، 
علـــى  المبنيـــة  القـــرارات  واتخـــاذ 
والموثوقـــة،  الدقيقـــة  المعلومـــات 
وأهميتها في التشجيع على إطالق 
الوطنيـــة  المبـــادرات  مـــن  المزيـــد 
القائمة علـــى اإلبداع واالبتكار، كما 
أطلـــع خـــالل الزيـــارة علـــى متحف 
الهيئـــة المصغـــر والـــذي يســـتعرض 
التـــي  التاريخيـــة  المحطـــات  أبـــرز 

مرت بها.
وأشـــاد المفتش العام بالدور المميز 
الـــذي قامـــت بـــه هيئـــة المعلومات 
خـــالل  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
جائحـــة كورونـــا مـــن خـــالل الدفع 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  بعمليـــات 
ضـــرورة  مؤكـــدًا  العـــام،  القطـــاع 
المواصلـــة علـــى نفـــس النهـــج بمـــا 
يعـــّزز من مكانـــة المملكـــة ويجعلها 
قادرة على مواكبة أي مســـتجدات 

وتحديات.

زيادة المناطق الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري

تطويع وتيرة التحّول الرقمي لمواكبة التحديات

اجتماع خليجي لبحث التعامل مع التهديدات األمنية الحالية
“الداخلية” تؤكد توفير أحدث وسائل التكنولوجيا والمعدات

ترأس مســـاعد رئيس األمن العام لشـــئون 
العمليـــات والتدريب العميد الركن الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، وفـــد وزارة 
الداخليـــة المشـــارك فـــي االجتمـــاع الرابع 
للجنـــة العليا المشـــتركة للتمريـــن التعبوي 
المشـــترك لألجهـــزة األمنية بـــدول مجلس 
)أمـــن  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
الخليـــج العربي(، والمقرر إقامته في الربع 
األول مـــن عـــام 2022م بالمملكـــة العربية 

السعودية.
 وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع، التأكيـــد على 
تنفيذ نتائج التوصيات التي تم تحقيقها، 
اســـتعدادات  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة 
وتجهيزات اللجان الخاصة المشـــاركة في 
التمرين، فيمـــا تم تقديم عرض لفرضيات 
التحديـــات والتهديـــدات األمنيـــة الحالية 

وسبل التعامل معها.

 وأشاد مســـاعد رئيس األمن العام لشئون 
العمليـــات والتدريب بالجهـــود التي تبذلها 
اإلدارات واللجـــان التي ستشـــارك في هذا 
التمريـــن الخليجي والذي يأتـــي في إطار 
العمل على تعزيز التعاون المشـــترك بدول 

والتطويـــر  الخبـــرات  وتبـــادل  المجلـــس 
المســـتمر في التعامل األمني مع األحداث 
إلـــى أن  المشـــتركة، مشـــيًرا  والتحديـــات 
يعكـــس  العربـــي”  الخليـــج  “أمـــن  تمريـــن 
مدى التكاتف فـــي أداء الواجبات األمنية 

المشـــتركة، كمـــا أنـــه يمثـــل إضافـــة إلـــى 
منظومة التعاون والتنسيق األمني وتبادل 
الخبـــرات بين دول مجلس التعاون، مثّمًنا 
دعـــم وزيـــر الداخليـــة المســـتمر، ومتابعة 
رئيـــس األمـــن العـــام فـــي تطويـــر القـــوى 
البشرية والتنظيم اإلداري وتوفير أحدث 
وســـائل التكنولوجيا والمعدات، باالهتمام 
بالتدريب والتمارين المشـــتركة والتنسيق 

العملياتي مع مختلف الجهات.
 الجديـــر بالذكـــر، أن تمريـــن أمـــن الخليج 
بمملكـــة  أقيـــم  قـــد  كان  األول  العربـــي 
أقيـــم  فيمـــا   ،2016 عـــام  فـــي  البحريـــن 
التمريـــن الثانـــي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة في عام 2020، حيث يهدف هذا 
التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع 
درجة التنســـيق، والوقوف على الجاهزية 
التجـــارب  لتبـــادل  باإلضافـــة  األمنيـــة، 

والخبرات بين الدول المشاركة.

المنامة - وزارة الداخلية

ُمذكرة تعاون بين أمانة “التعاون” و“دراسات”
الحجرف يشيد بريادة البحرين في مجال اإلنتاج المعرفي

 قـــام األمين العام لمجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربية نايف الحجرف، بزيارٍة إلى 
مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدولية والطاقة “دراسات”، أمس األحد، 
وكان فـــي اســـتقباله رئيـــس مجلس أمناء 
المركز الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 

وعدد من مسؤولي المركز. 
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أشـــاد األميـــن العـــام 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
بالـــدور الـــذي تطلـــع بـــه مراكز الدراســـات 
الخليجيـــة فـــي تعميـــق وتوثيـــق الروابط 
والصـــالت وأوجـــه التعاون بيـــن مواطني 
دول المجلـــس بمـــا ُتقدمـــه من إســـهاماٍت 
بحثيـــٍة وما تتمتع بـــه من تأثيٍر في عملية 
صناعـــة القـــرار، ومواكبـــة ُمختلف تيارات 
وتطورات البحث العلمي واالســـتراتيجي 

والقيادي على الُمستوى الدولي. 
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأكـــد   
مملكـــة  ريـــادة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
البحريـــن فـــي ُمختلـــف المجـــاالت، نظـــًرا 
فـــي مجـــال  القيـــادي  لتمســـكها بموقعهـــا 
اإلنتـــاج المعرفـــي والفكـــري فـــي المنطقة 
العربيـــة تجـــاه تعزيز االســـتقرار والســـالم 
في العالم وجودة المؤسســـات السياســـية 
الثقافـــي،  تميزهـــا  ومـــدى  المملكـــة،  فـــي 
والســـمعة  الدبلوماســـية،  شـــبكتها  وقـــوة 
العالميـــة لنظـــام التعليم العالـــي، وجاذبية 
نموذجها االقتصـــادي والقدرة التعامل مع 
المتغيرات التي تتعلق بالســـكان أو الناتج 

المحلي اإلجمالي.
مركـــز  جهـــود  علـــى  الحجـــرف  وأثنـــى   
“دراســـات” في رفع وعي الجمهور بقضايا 
السياســـة العامـــة الُملحـــة وبناء الجســـور 
بيـــن وجهـــات النظـــر الُمختلفـــة، وتهيئـــة 
ُمنتديات للُمناقشـــات المفتوحة، مع تبني 
رؤيٍة اســـتراتيجيٍة لتعزيز التفاهم والفكر 
الجديد والتفكير الُمســـتقل الذي ُيمكن أن 
ُيقـــدم الحلـــول الُمبتكـــرة للســـالم واألمـــن 
ُيمثـــل  بمـــا  الُمســـتقبل  فـــي  واالســـتقرار 
اســـتجابًة لتطلعات أبنـــاء الخليج العربي، 
ويخـــدم األهداف الســـامية لألمة العربية، 
ويستجيب لتحديات األمن والتنمية، كما 

ُيمثل استجابًة لتطلعات أبناء المنطقة. 
 كمـــا نّوه األمين العام بالجهود الملموســـة 

التـــي يقـــوم بهـــا المركـــز برئاســـة الشـــيخ 
وكافـــة  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
منسوبيه، في مجال العمل الُمشترك لدول 
مجلـــس التعـــاون داعًيـــا لمزيٍد مـــن العمل 

لُمتابعة مشاريع التكامل الخليجي.
 وأكـــد الحجـــرف تقديـــر مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية للسمعة التي حازها 
مركز “دراسات” على الُمستويين اإلقليمي 
والدولـــي خالل الســـنوات الماضية، ُمبدًيا 
إعجابـــه بُمنجـــزات المركـــز أثنـــاء تحـــدي 
جائحـــة كورونـــا، وقدرتـــه علـــى التعامـــل 
مـــع التحديـــات واندماجه البنـــاء في ظل 
منظومـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي بيئـــٍة بالغـــة 
التغير والحساســـية، حيث تمكنت مملكة 
البحريـــن مـــن تقديـــم نمـــوذٍج يســـتدعي 
االهتمام والدراســـة، مؤكـــًدا على أن مركز 
“دراســـات” اســـتطاع أن يجنـــي الكثير من 
الخبـــرات التـــي من شـــأنها أن ُتثري العمل 
على مواجهة التحديات الماثلة أمام دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 بدوره، أشـــار الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة إلـــى أن حـــرص القيـــادة الرشـــيدة 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  علـــى  للمملكـــة 
الُمشـــترك ودفعـــه إلـــى فضـــاءاٍت جديدٍة 
تدفعنـــا لبذل المزيد من الجهود لترســـيخ 

أســـس التعـــاون والتنســـيق المشـــترك في 
المجـــاالت كافـــة لدفـــع مســـارات التعاون، 
بمـــا يلبـــي التطلعـــات والغايـــات المرجـــوة 
ووصولهـــا إلى مراحل متقدمة من التطور 
واالزدهـــار، منّوًها بأهميـــة مواصلة البناء 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات تصب في 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مواطنـــي  صالـــح 

لدول الخليج العربية.
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأبـــدى   
مجلـــس  بخطـــوة  ســـعادته  “دراســـات” 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة بالُمبادرة 
للتواصل مع المراكز البحثية الُمتخصصة، 
بمـــا يعكـــس اهتماًمـــا منه بمواكبـــة العصر 
وعنايًة تســـتحق اإلشـــادة بالعمـــل الُمبدع 
والُمبتكـــر الذي يســـعى إلى تقديـــم حلوٍل 
ومقاربـــاٍت غيـــر تقليديـــة فـــي تشـــخيص 
األوضـــاع فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
التوصيـــات  وتقديـــم  الحلـــول  ودراســـة 
بما ُيســـهم فـــي االرتقـــاء بحيـــاة المواطن 
الخليجي، ويعـــّزز دور الخليج العربي في 
المنظومتيـــن العربيـــة والدوليـــة، ُمشـــدًدا 
بالعمـــل  البحريـــن  مملكـــة  إلتـــزام  علـــى 
بأهميـــة  وإيمانهـــا  الُمشـــترك  الخليجـــي 
منظومـــة المجلـــس التـــي أثبتـــت أهميتها 
خـــالل العقـــود الماضيـــة ُمنـــذ تأسيســـها، 

وأصبحت النموذج الذي ُيحتذى به للعمل 
العربي الُمشترك. 

 وبيـــن أن مركز “دراســـات” يتطلع بصورٍة 
فـــي  نوعيـــٍة  إســـهاماٍت  لتقديـــم  دائمـــٍة 
مـــع  نوقشـــت  التـــي  التعـــاون  مجـــاالت 
وإلـــى  التعـــاون،  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
التعـــاون  مجلـــس  مـــع  العالقـــات  تعزيـــز 
لـــدول الخليج العربيـــة بصورٍة ُمســـتمرة، 
مؤكًدا دعم القيادة الرشيدة للمملكة لهذه 
الُمبـــادرات التي ُتســـهم في تعزيز التكامل 
المنطقـــة  الخليجـــي تجـــاه مصالـــح دول 

والتأسيس لُمستقبٍل أفضٍل ألبنائها.
 وجـــرى على هامش اللقـــاء توقيع ُمذكرة 
تعـــاون بين األمانـــة العامة لـــدول مجلس 
التعـــاون الـــدول الخليـــج العربيـــة ومركـــز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات”، بحضـــور 
الحجـــرف، والشـــيخ عبـــد هللا بـــن أحمـــد، 
فيمـــا وقـــع الُمذكـــرة عـــن جانـــب المجلس 
األمين العام الُمســـاعد للشؤون التشريعية 
والقانونيـــة، الُمستشـــار ُســـلطان بـــن ناصر 
السويدي، وعن “دراسات” الُمدير التنفيذي 
للمركـــز، حمـــد إبراهيـــم العبـــدهللا، وســـط 

حضور إعالمي وُممثلين عن الطرفين. 
التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  الُمذكـــرة  وتهـــدف 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بيـــن  الُمشـــترك 
فـــي  و”دراســـات”  العربيـــة  الخليـــج 
فيهـــا  بمـــا  الخليجـــي،  الشـــأن  مجـــاالت 
الشـــأن االقتصادي، والسياســـي، والبيئي، 
واألمنـــي، والقانونـــي، ُبغية تطويـــر وبناء 
الُقـــدرات وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات 

والبحوث والدراسات ونشر المعرفة. 
تبـــادل  التعـــاون  مجـــاالت  وتضّمنـــت   
البحوث والدراســـات والتعـــاون في إقامة 
والُمحاضـــرات،  والنـــدوات،  المؤتمـــرات، 
وورش العمل، وتبادل البحوث والدراسات 
ذات العالقـــة بالشـــأن الخليجـــي، وإعـــداد 
الدراسات والبحوث الُمتخصصة، وتبادل 
واإلحصـــاءات،  والتقاريـــر  المعلومـــات 
والتنســـيق  التعـــاون  ســـبل  مـــن  وغيرهـــا 
البنـــاء؛ وتعتبر الُمذكرة الـــذي تم توقيعها 
مع مركز “دراســـات” هي األولى من نوعها 
بين األمانـــة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربيـــة ومركٍز فكرٍي في الخليج 

العربي.

الرفاع - مركز دراسات

تعاون وثيق مع البنك الدولي إلنجاح الضمان الصحي
محمد بن عبداهلل: دعم ملكي ال محدود للصحة في البحرين

استقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمقـــر المجلس صبـــاح أمس 
)األحـــد( وفًدا من البنك الدولي برئاســـة 
مديـــر برامج التنمية البشـــرية في دول 
األوســـط  والشـــرق  التعـــاون  مجلـــس 
وشمال أفريقيا سامح السحرتي، وذلك 
بحضور األمين العـــام للمجلس إبراهيم 
النواخـــذة، حيـــث تمـــت مناقشـــة أوجه 
التعـــاون بيـــن البنـــك والمجلـــس االعلى 
للصحـــة فـــي القطـــاع الصحـــي عموًمـــا 
وفـــي تنميـــة الكـــوادر الصحيـــة بشـــكل 
خـــاص.  وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة أن مبـــادرات 
تطويـــر القطـــاع الصحي تحظـــى بدعم 
ال محـــدود من لدن عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 

خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 واســـتعرض الشـــيخ آخـــر مســـتجدات 
برنامـــج الضمان الصحـــي الوطني الذي 
االســـتراتجية  المشـــاريع  أحـــد  يمثـــل 
الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة  لتحســـين 

فـــي المملكة، منّوًها بالـــدور البناء للبنك 
الدولـــي فـــي اإلعـــداد للبرنامـــج واهـــم 
مبادراتـــه المتمثلة في التســـيير الذاتي 
ومراكـــز  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
وتشـــكيل  األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة 
الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان  صنـــدوق 
وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ البرنامج.

 ويأتي هذا التنســـيق في إطار الشراكة 
بيـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة والبنك 
الدولي، حيث سيقدم البنك ما لديه من 
خبـــرات جمـــة وتجـــارب رائـــدة في هذا 
المجال، حيث إن البنك قد قام بتطبيق 

نظم مماثلة في العديد من الدول.
 مـــن جانبـــه، قّدم ممثـــل البنـــك الدولي 
المقترحـــات  مـــن  عـــدًدا  الســـحرتي 
بشـــأن عقد سلســـلة اجتماعـــات لتقييم 
احتياجـــات الكـــوادر الصحيـــة وتعزيـــز 
القـــدرات فـــي المجال وترســـيخ أســـس 
مجـــال  فـــي  القـــدرات  وبنـــاء  التعـــاون 
أثنـــى  كمـــا  الصحـــي،  الضمـــان  تطبيـــق 
علـــى دور الفريـــق البحريني القائم على 
الدولـــي  البنـــك  أن  مؤكـــًدا  المشـــروع، 
ســـيواصل العمـــل الوثيـــق إلنجـــاح هذا 
المشـــروع، لما له من نتائج إيجابية في 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

نوف جمشير

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، في القيادة 
العامة أمـــس، قائد القوات البحرية 
بالقيـــادة المركزيـــة األميركية قائد 
األســـطول الخامـــس الفريق بحري 
والوفـــد  كوبـــر  برادفـــورد  تشـــارلز 

المرافق له.
وخـــالل اللقاء، رحب وزير شـــؤون 
البحريـــة  القـــوات  بقائـــد  الدفـــاع 
األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 
قائـــد األســـطول الخامـــس والوفـــد 
بعالقـــات  مشـــيدا  لـــه،  المرافـــق 
الصداقـــة التاريخيـــة القائمـــة بيـــن 

مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية.

حضـــر اللقاء مســـاعد رئيـــس هيئة 
الركـــن  اللـــواء  للعمليـــات  األركان 
غانـــم الفضالـــة، ومديـــر التخطيـــط 
والتنظيـــم والتقنيـــة اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ ســـلمان بن خالد آل خليفة، 
ومديـــر التعـــاون العســـكري اللـــواء 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طيـــار  الركـــن 
ســـلمان آل خليفة، ومدير العمليات 
فـــؤاد  الركـــن  اللـــواء  المشـــتركة 
الدوســـري، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

استعراض العالقات مع أميركا



كشــف وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة، عــن تدشــين النافذة 
اإللكترونية الخليجية المتكاملة، والتي تهدف إلى معالجة االستفسارات والمالحظات والمقترحات 
الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة بكل سهولة ويسر من خالل موقع األمانة العامة لدول مجلس 
التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه النافذة هدفها تذليل العقبات واستقبال االقتراحات من أجل 
تعزيز وتسهيل عملية التبادل التجاري بين دول الخليج، وأنها ستخضع لرقابة مشددة من أجل الرد 

السريع على أية مالحظات أو استفسارات أو اقتراحات. 

وفيمـــا يتعلق بالعملـــة الخليجية 
الزمنيـــة  والخطـــة  الموحـــدة 
المتوقعـــة إلطالقهـــا قـــال الوزير 
“هنالك الكثير من المبادرات يتم 
العمل عليها فيمـــا يتعلق بالعملة 

الخليجية الموحدة”.
وأضاف وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي خالل مؤتمـــر صحافي 
االجتمـــاع  هامـــش  علـــى  عقـــد 
المالـــي  التعـــاون  للجنـــة   )114(
مجلـــس  بـــدول  واالقتصـــادي 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الخليجييـــن،  الماليـــة  لـــوزراء 
واالجتماع المشـــترك مـــع وزراء 
التجـــارة بدول مجلـــس التعاون 
“أننا نراقب موجة ارتفاع أسعار 
الســـلع علـــى المســـتوى العالمـــي 
مـــن خـــالل الرقابـــة الصحيحـــة 
على األسواق بالشراكة مع وزير 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
حمايـــة  جهـــاز  فـــي  ممثلـــة 
حمايـــة  أن  مؤكـــدا  المســـتهلك، 
المســـتهلك أولوية لدى الحكومة 
ويجـــب أن تكـــون هنـــاك آليـــات 
صحيحـــة لحمايـــة المســـتهلكين 

في مجابهة تلك الموجة العالمية 
في ارتفاع األسعار”. 

وأكد أن األوضاع الراهنة تتطلب 
منا الســـير بخطى ثابتة من أجل 
االقتصـــادي  التعافـــي  تحقيـــق 
التجـــارة  وتســـريع  المنشـــود، 
البينيـــة بين دول المجلس، الفتا 
أن وزراء المالية والتجارة بدول 
المجلـــس اطلعوا على المبادرات 
الماليـــة التـــي طرحتهـــا المملكـــة 
العربية السعودية خالل رئاستها 

لمجموعة العشرين. 
الصناعـــة  وزيـــر  قـــال  بـــدوره 
زايـــد  والســـياحة،  والتجـــارة  
الزيانـــي، إنـــه تم بحـــث نقطتين 
هامتيـــن خـــالل االجتمـــاع الذي 
شـــارك فيه وزراء التجارة بدول 
التعـــاون الخليجـــي وهمـــا تدفق 
بيـــن  الســـلع  وانســـيابية  الســـلع 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
التبـــادل  اتفاقيـــات  وكذلـــك 
التجـــاري والتجـــارة الحـــرة مـــع 
التكتـــالت فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالم، مشيرا إلى أنه تم تحديد 
لتنفيـــذ  األولويـــة  ذات  الـــدول 

تلـــك الرؤيـــة من خالل تشـــكيل 
فريـــق تفاوضي خليجـــي بقيادة 
الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن أحمد 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  الحربـــي 

السعودية. 
وأوضح أن دول الخليج تحظى 
فقـــط 5 % من الناتـــج االجمالي 
العالمـــي،  وتأمـــل فـــي الحصول 
خـــالل  مـــن  أكبـــر  حصـــة  علـــى 
الدخـــول في اتفاقيـــات أكثر مع 
مؤكـــدًا  المختلفـــة،  العالـــم  دول 
سعي الخليج إلى بلوغ ما نسبته 
30 %  إلـــى 33 % مـــن الناتـــج 
العالمي بحلـــول 2028، بما يليق 
بحجم ومكانة دول الخليج على 

المستوى الدولي.
وأكد أنه تم تشـــكيل فريق عمل 
خليجـــي خاص للتفـــاوض حول 
التكتـــالت  مـــع  الحـــرة  التجـــارة 
االقتصاديـــة العالميـــة منذ فترة، 
علـــى  حاليـــًا  الفريـــق  ويعمـــل 
“نتوقـــع  دول،   7 مـــع  التفـــاوض 
اإلعـــالن عـــن أحدهـــا مـــع نهايـــة 
العـــام  مطلـــع  أو  الجـــاري  العـــام 

المقبل”.
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الزياني: نسعى ألن 
يصبح الخليج ضمن 

أقوى 10 اقتصادات 
في العالم

 فريق خليجي 
للتفاوض بشأن التجارة 

الحرة مع تكتالت 
اقتصادية عالمية

وزير الصناعة: 
سنتعاون مع 

الدول المجاورة 
في مجال السياحة

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  تـــرأس 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة 
 )114( االجتمـــاع  أعمـــال  خليفـــة  آل 
للجنـــة التعـــاون المالـــي واالقتصادي، 
وزراء  مـــع  المشـــترك  واالجتمـــاع 
التجارة بدول مجلـــس التعاون لدول 
الـــذي عقـــد أمـــس  العربيـــة،  الخليـــج 
األحـــد الموافـــق 7 نوفمبـــر 2021 في 
مملكة البحرين بحضور عدد من كبار 
المســـؤولين بالدول األعضاء واألمانة 

العامة. 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وافتتـــح 
الوطنـــي االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة 
نقـــل من خاللهـــا تحيات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وتحيات ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 

لجميع المشاركين. 
كمـــا رحب الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
لمجلـــس  العـــام  واألميـــن  بالـــوزراء 
وجميـــع  الحجـــرف  نايـــف  التعـــاون 
الحضـــور فـــي بلدهـــم الثانـــي مملكـــة 
البحريـــن، مقدًما لهم الشـــكر والتقدير 
علـــى تلبيتهـــم الدعـــوة لعقـــد اجتماع 
لجنـــة التعـــاون المالـــي واالقتصـــادي 
حضوريـــا ألول مرة منذ بـــدء جائحة 
فيـــروس كورونا، كما رحـــب بانضمام 
الـــوزراء الجـــدد إلـــى لجنـــة التعـــاون 
المالـــي واالقتصـــادي بـــدول مجلـــس 
التعاون، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح 
في أعمال اللجنة. وقدم الوزير شكره 
للوزراء السابقين على جهودهم التي 

بذلوها في أعمال اللجنة خالل الفترة 
الماضية. 

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وتوجـــه 
الوطنـــي بالشـــكر إلـــى األمانـــة العامة 
لمجلـــس التعـــاون ممثلـــة فـــي األمين 
العـــام واألمنـــاء المســـاعدين وجميـــع 
الموظفين على جهودهم الدؤوبة في 
اإلعداد والتحضير لعقد هذا االجتماع 
لتحقيـــق  الالزمـــة  العوامـــل  وتهيئـــة 
أهدافـــه المرجـــوة، الفًتـــا إلـــى أن هذا 
االجتمـــاع يأتي اســـتكمااًل لمـــا حققته 
المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل  مســـيرة 
من إنجـــازات ونجاحات بـــارزة ضمن 
إطـــار العالقـــات التاريخية الراســـخة 
والروابـــط الوثيقـــة التـــي تجمـــع بين 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة فـــي المجاالت كافـــة بما فيها 
المجال المالي واالقتصادي، ما أســـهم 

في دعم مسارات التنمية. 
ثم أكد أهميـــة مواصلة تعزيز الجهود 
المشـــتركة واالرتقـــاء بمنظومة العمل 
الخليجي، التي أضحت أكثر رســـوًخا 
بفضـــل مـــا يوليـــه قـــادة دول مجلس 
التعـــاون من اهتمام لدعـــم الخطوات 
الهادفة نحو مسارات التنمية والبناء، 
الراهنـــة  األوضـــاع  أن  الـــى  مشـــيرا 
تتطلب خطـــة عمل واضحة ومحددة 
للســـير بخطى ثابتة مـــن أجل تحقيق 
أفضـــل النتائج علـــى صعيـــد التعافي 

االقتصادي المنشود.
وتـــم خالل االجتماع مناقشـــة العديد 
األهميـــة  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
والمتعلقة بتعميق التكامل االقتصادي 
المشترك بين دول مجلس التعاون من 
بينها توصيات لجنة محافظي البنوك 
المركزيـــة، ولجنـــة رؤســـاء ومديـــري 

اإلدارات الضريبيـــة، وهيئـــة االتحـــاد 
الجمركـــي، ولجنـــة الســـوق الخليجية 
المشتركة، وتوصيات الفريق المصغر 
مجموعـــة  مبـــادرات  ببحـــث  المعنـــي 
االتحـــاد  ودور   G-20 العشـــرين 
الجمركي فـــي تعزيز التجـــارة البينية 
بين دول المجلس، باإلضافة إلى عدد 
مـــن المذكـــرات المرفوعة مـــن األمانة 
العامة بشـــأن عدد من المواضيع ذات 

البعد المالي واالقتصادي.
وخـــالل االجتماع دشـــن أعضاء لجنة 
التعـــاون المالي واالقتصـــادي النافذة 
اإللكترونيـــة )GCC Takamul( التـــي 
االستفســـارات  معالجـــة  إلـــى  تهـــدف 
والمالحظـــات واالقتراحـــات الخاصة 
المشـــتركة،  الخليجيـــة  بالســـوق 
ويأتـــي إنشـــاء هـــذه النافـــذة تأكيـــًدا 
ألهميـــة المرحلة الحالية وما تشـــهده 

مـــن  المشـــتركة  الخليجيـــة  الســـوق 
تقـــدم ملحوظ في تحقيـــق المواطنة 
النافـــذة  هـــذه  تتيـــح  إذ  الخليجيـــة، 
لجميع مواطني دول مجلس التعاون 
الطبيعيين واالعتباريين المستفيدين 
الخليجيـــة  الســـوق  مســـارات  مـــن 
المشـــتركة حق تقديم االستفســـارات 
بـــكل  والمقترحـــات  والمالحظـــات 
الموقـــع  خـــالل  مـــن  ويســـر  ســـهوله 
اإللكترونـــي لألمانـــة العامـــة لمجلـــس 

التعاون لدول الخليج العربية.
كما ترأس الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي االجتمـــاع المشـــترك للجنـــة 
مـــع  واالقتصـــادي  المالـــي  التعـــاون 
لجنـــة التعـــاون التجـــاري وبمشـــاركة 
رئيس الفريـــق التفاوضي عبدالرحمن 
الحربـــي، إذ رحـــب الوزيـــر بمشـــاركة 

التعـــاون  لجنـــة  أعضـــاء  الـــوزراء 
التجـــاري فـــي اجتماع لجنـــة التعاون 
المالي واالقتصادي، الذين يشـــاركون 
حضورًيا أو عن طريق تقنية االتصال 
المرئي؛ للوقوف على آخر مستجدات 
التجـــارة  اتفاقـــات  مفاوضـــات  ســـير 
المجلـــس والـــدول  بيـــن دول  الحـــرة 

والتكتالت االقتصادية األخرى. 
إلـــى  بالتهنئـــة  الوزيـــر  تقـــدم  كمـــا 
عبدالرحمن الحربي؛ بمناســـبة تعيينه 
منسًقا عاًما ورئيًسا للفريق التفاوضي 
لمجلس التعاون لمفاوضات اتفاقيات 
التجـــارة الحـــرة، متمنًيـــا لـــه التوفيق 
والســـداد فـــي مهامـــه الجديـــدة، كمـــا 
توجه وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بالشـــكر والتقديـــر إلـــى المنســـق العام 
السابق حمد البازعي على ما بذله من 

جهود مخلصة خالل الفترة السابقة.

إنجازات بارزة ضمن إطار العالقات الخليجية التاريخية ساهمت في دعم مسارات التنمية
وزير “المالية” يترأس اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي مع وزراء التجارة بدول التعاون

وزير المالية واالقتصاد الوطني مترئسا االجتماع

“ الخليج” يسعى لبلوغ 30 % من الدخل المحلي العالمي بحلول 2028

 إطالق النافذة اإللكترونية الخليجية المتكاملة لتسهيل انسيابية الحركة التجارية
ُتمِكن من  تقديم االقتراحات واالستفسارات ..الزياني: بحث تدفق السلع واتفاقيات “التبادل”

ــدة ــوح ــم ــة الــخــلــيــجــيــة ال ــعــمــل ــادرات ال ــ ــب ــ ــكــثــيــر مـــن م ــك ال ــال ــن ــة: ه ــي ــال ــم وزيــــر ال

جانب من الحضور الوزاري في تدشين النافذة االلكترونية

حسن عبدالنبي

الوزراء المشاركون في االجتماع 114 للجنة التعاون المالي واالقتصادي
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قالــت النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الشــورى جميلة ســلمان، فــي “برنامج خــاص” الذي بثــه تلفزيون البحريــن، إن ملف 
حقوق اإلنسان في قطر يتسم بالالإنسانية، وإن قطر تقوم باالستتار وراء منظمات حقوقية قامت بإنشائها وتمويلها 
ماليا؛ من أجل التغطية على وضعها الحقوقي المزري، كما أنها قامت بدفع رشــاوى وأموال ضخمة في صورة تبرعات 
لمؤسسات خارجية لكي تقوم بتلميع صورتها الحقوقية، وأنها تقوم بمهاجمة الدول األخرى وتردد ادعاءات عن حقوق 

اإلنسان بها في محاولة لشغل الرأي العام الدولي عن ملف انتهاكات الدوحة في المجال الحقوقي.

وأكـــدت أن مـــا رصدتـــه المنظمات 
الحقوقية وتقارير وزارة الخارجية 
االنتهـــاكات  أن  يثبـــت  األميركيـــة 
الحقوقيـــة لحقـــوق االنســـان فـــي 
قطـــر أصبحت مروعـــة على جميع 
مكشـــوفة  وأصبحـــت  األصعـــدة، 
للعالـــم، رغـــم ما تقوم بـــه قطر من 
الوهميـــة  إلنجازاتهـــا  اســـتعراض 
في هذا المجـــال من خالل إصدار 
قوانين أو لوائح أو إنشـــاء أجهزة 
وهمية دون تطبيـــق حقيقي لقيم 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
لـــه  يتعـــرض  مـــا  إلـــى  وأشـــارت 
مـــن  القطريـــون  المواطنـــون 
انتهاكات سواء على صعيد حرية 
الـــرأي أو حريـــة ممارســـة العقائـــد 
الدينيـــة أو حقوق المـــرأة، وكذلك 
مـــا تتعـــرض لـــه القبائـــل القطريـــة 
مثـــل قبيلـــة الغفـــران وآل ُمرة من 
انتهاكات ومنها إســـقاط للجنسية 
ومصـــادرة األمـــالك وحرمانهم من 
أبســـط حقـــوق اإلنســـان مثل حق 
الصحـــة، فضـــال عمـــا تتعـــرض لـــه 
العمالـــة األجنبية الوافدة في قطر 

من انتهاكات حقوقية جسيمة.
وتطرقت إلى رعاية وتمويل قطر 
لإلرهاب باعتبـــاره واحدا من أكبر 
انتهاكات حقوق اإلنسان ومصدرا 
إن  إذ  الدولـــي،  الســـلم  لتهديـــد 
اإلرهاب يسفر عن حرمان اإلنسان 
مـــن حقـــوق األمن والحيـــاة، وهي 
مـــن الحقـــوق التـــي نصـــت عليهـــا 
الوثائق المتعلقة بحقوق اإلنسان.

التـــي دائمـــا  وأكـــدت أن الصـــورة 
تحـــاول قطـــر تقديمهـــا للعالـــم أن 
بجميـــع  تتمتـــع  القطريـــة  المـــرأة 
حقوقها وأن هنـــاك تمكينا حقيقيا 
للمـــرأة، غير صحيحة وتتنافى مع 
الواقـــع، فالمـــرأة القطريـــة تعانـــي 
من عدم المســـاواة وغياب العدالة 
االجتماعيـــة، ويتـــم التعامـــل معها 
علـــى أنها غيـــر كاملـــة األهلية في 

الممارســـات  وفـــي  التشـــريعات 
اليومية.

واستشـــهدت ســـلمان بما جاء في 
التقاريـــر التي أعدهـــا فريق العمل 
المعنـــي  المتحـــدة  لألمـــم  التابـــع 
بمسألة االحتجاز التعسفي، عندما 
زار قطر وما رصدته تقارير منظمة 
“هيومان رايتس ووتش” ومنظمة 
النســـاء  أن  مـــن  الدوليـــة،  العفـــو 
القطريـــات الالتـــي تقـــل أعمارهن 
عن 25 ســـنة ال يســـتطعن ممارسة 
توقيـــع  مثـــل  المدنيـــة  حقوقهـــن 
العقـــود أو مغـــادرة منـــازل ذويهم 
أو الســـفر خارج البالد إال بموافقة 
ال  كمـــا  الذكـــور،  أمورهـــن  أوليـــاء 
يمكـــن للمـــرأة القطريـــة الحصـــول 
علـــى رخصـــة قيـــادة أو االلتحـــاق 
بوظيفة حكومية دون موافقة من 
ولـــي األمر، وهو مـــا يؤكد خضوع 
النســـاء القطريـــات للوصايـــة فـــي 

أبسط حقوقهن.
وقالـــت إن العمالـــة األجنبيـــة فـــي 
قطـــر، التـــي تشـــكل تقريبـــا 95 % 
مـــن القـــوة العاملـــة هنـــاك، تعرض 
عدد كبير منها النتهاكات حقوقية 
جســـيمة وســـقطوا ضحايـــا لنظام 
يتســـم  الـــذي  القطـــري  العمـــل 
باالستغالل، وقد أشـــارت التقارير 
الدوليـــة إلـــى االنتهـــاكات الهائلـــة 
التـــي تعرضت لها العمالة األجنبية 
التـــي تشـــارك في بنـــاء المنشـــآت 
الســـتضافة  اســـتعدادا  الرياضيـــة 

مونديال 2022 لكرة القدم.
ورأت أن االنتهاكات التي رصدتها 
التقارير الدولية كشـــفت المســـتور 
فـــي ملف قطـــر الحقوقـــي ولفتت 
نظـــر المنظمـــات الدوليـــة والعالـــم 
الالإنســـانية  قطـــر  حقيقـــة  إلـــى 
وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان التي 

تجري فيها على جميع األصعدة.
وأشـــارت فـــي هـــذا الســـياق إلـــى 
تقريـــر منظمة العفـــو الدولية الذي 

رصـــد نحـــو 6599 عامـــال أجنبيـــا 
آســـيوية  دول   5 إلـــى  ينتمـــون 
لقـــوا حتفهـــم فـــي قطـــر منـــذ بدء 
االستعدادات الستضافة مونديال 
2022، ورغـــم أن المنظمـــة دعـــت 
إلى تحقيق مســـتقل بشأن أسباب 
هـــذه الوفيات، إال أنه حتى اآلن ال 
يوجد أي نتيجة ولم يتم تعويض 
أســـر هـــؤالء الضحايا أو محاســـبة 

المتسببين في وفاتهم.
كمـــا لفتـــت إلـــى رصـــد المنظمـــات 
الدوليـــة للعديـــد مـــن االنتهـــاكات 
األخرى لحقـــوق العمالـــة األجنبية 
فـــي قطر ومنها عـــدم قدرة هؤالء 
العمـــال على نيـــل العدالـــة رغم ما 
تدعيه قطر مـــن إجراء إصالحات 
للمنازعـــات  مكاتـــب  وافتتـــاح 
منهـــم  كثيـــرا  أن  كمـــا  العماليـــة، 
يعانون من ظروف معيشية سيئة 
فـــي  الماليـــة مجمـــدة  وحقوقهـــم 
حالة أقل ما توصف به بأنها “تمييز 

عنصري” ضد غير المواطنين.
األجنبيـــة  العمالـــة  “إن  وقالـــت 
فـــي قطـــر عاشـــت فـــي ظـــل أزمة 
وخيـــر  صعبـــة،  أوضاعـــا  كورونـــا 
دليـــل هـــو الواقعـــة التـــي تعـــرض 
لها العشـــرات من العمالـــة النيبالية 
عندما اقتادتهم الشـــرطة القطرية 
فيـــه  بأســـلوب  االحتجـــاز  لمراكـــز 
وأبلغتهـــم  الخـــداع  مـــن  الكثيـــر 
لفحـــص  ســـيخضعون  بأنهـــم 
بتكديســـهم  قامـــت  ثـــم  كورونـــا 
في أماكـــن االحتجاز فـــي ظروف 
صعبـــة للغايـــة، ثـــم بعد أيـــام عدة 
طردتهم من البالد من دون حقوق 

وبمعاملة غير الئقة إنسانيا”.

تحايل على المنظومة الدولية

من جانبـــه، أكد رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقوق اإلنسان عصام 
شـــيحة أن التناقض فيما تدعيه 
قطر بأنها راعية لحقوق اإلنسان 

فـــي العالم بينمـــا تجـــري العديد 
من االنتهـــاكات ضـــد المواطنين 
يظهـــر  واألقليـــات،  والمقيميـــن 
بوضوح ازدواجيـــة المعايير في 
منظومة حقوق االنسان القطرية 
المؤسســـات  وازدواجيـــة تعامل 
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 

مع الملف القطري.
وأضـــاف أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي 
تمـــأل فيـــه قطـــر العالـــم ضجيجا 
بشـــأن احترامها لحقوق اإلنسان 
إال أنهـــا مـــن أوائـــل الـــدول التي 
تنتهك هـــذه الحقـــوق من خالل 
ممارســـة ضغوط على مواطنيها 
والمقيمين على أرضها، وتضرب 
بمنظومـــة قيـــم ومبـــادئ حقوق 
اإلنســـان العالمية عرض الحائط، 
وتمـــارس التجبـــر فـــي مواجهـــة 
مواطنيهـــا والعامليـــن األجانـــب 

لديها.
وأشـــار إلى أنه في فترة جائحة 
كورونـــا تعرضـــت حكومـــة قطر 
النتقـــادات شـــديدة فـــي مجـــال 
حقوق اإلنســـان وصدرت تقارير 
من منظمة العفو الدولية وبعض 
التـــي  األميركيـــة  المؤسســـات 
تديـــن تلك االنتهـــاكات خصوصا 
الخاصـــة  العمالـــة  ملـــف  فـــي 
 ،2022 لمونديـــال  باالســـتعداد 
حيـــث أجبرت قطر البعض منهم 
علـــى عدم الحصول على مكافأة 
نهاية الخدمـــة وخفضت رواتب 
البعض، وهناك رواتب تأخرت لما 
يزيـــد عن عام، كما أنها حاســـبت 
المواطنيـــن العامليـــن لديها على 

اإلجـــازات واعتبـــرت أن اإلجازة 
غير مدفوعـــة االجر، وفي بعض 
األحيان منعت بعض الجنسيات 

من العودة مرة أخرى.
وأوضـــح أن قطـــر تمـــارس هـــذا 
النـــوع مـــن االنتهـــاكات منذ زمن 
طويل ولكنها تستخدم الضغوط 
الخـــارج  فـــي  تمارســـها  التـــي 
والمؤسســـات التابعة لها أو التي 
محاولـــة  فـــي  بتمويلهـــا،  تقـــوم 
لتغيير الصورة الذهنية للمواطن 
القطـــري والـــرأي العـــام الدولـــي 
حول ملف االنتهاكات الحقوقية 

في قطر.
تطـــال  انتهـــاكات  أن  وأردف 
حقوق المـــرأة القطريـــة، وكذلك 
الحاكمـــة  األســـرة  أفـــراد  بعـــض 
الذين يحظـــر عليهم اإلدالء بأية 
بيانات أو الشكوى سواء لإلعالم 
الداخلـــي أو الخارجـــي، لدرجـــة 
أن قطـــر غيرت نـــص المادة 126 
مـــن قانـــون العقوبـــات القطـــري 
وشـــددت فيـــه العقوبـــة على من 
يتواصـــل مع أي منظمـــة أجنبية 
جانـــب  مـــن  أجنبـــي  إعـــالم  أو 
مواطنيها أو من جانب المقيمين 
علـــى أراضيهـــا بعقوبـــة قد تصل 
إلى 5 ســـنوات في الســـجن، في 
مخالفة صريحة لكل االتفاقيات 
الدولية التي وقعت عليها قطر.

“يكفـــي أن تعامـــل قطـــر  وقـــال 
مـــع قبيلـــة الغفران، وهـــي قبيلة 
قطرية، هو تعامل غير مبرر فهي 
رحلت معظم أبنائها وتعاملت مع 
البعـــض اآلخـــر بتعســـف ومنعت 

البعض اآلخر من التملك وقامت 
بســـجن البعـــض اآلخـــر ومنعـــت 
البعـــض منهـــم من العـــودة، وكل 
ذلك يؤكـــد ان قطر ملفها اســـود 
في مجال حقوق اإلنســـان وفي 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان فـــي 

المنطقة العربية”.
وذكر أن الرأي العام العالمي تابع 
في األشـــهر األخيرة موقف قطر 
فـــي من حريـــة العقيـــدة وحرية 
ممارســـتها  خـــالل  مـــن  العبـــادة 
“التغول” علـــى المواطنين الذين 
وأجبـــرت  بالبهائيـــة  يعتقـــدون 
البعـــض منهـــم علـــى الرحيل من 
البـــالد وأجبـــرت اآلخريـــن علـــى 
عـــدم ذكـــر ديانتهـــم او المعتقـــد 
أن  موضحـــا  بهـــم،  الخـــاص 
المنظمات الدولية تتابع كل ذلك 
عن كثـــب منذ إعالن قطر دعمها 

لجماعة اإلخوان اإلرهابية.
وبشـــأن تجاهل قطر تنفيذ نحو 
296 توصيـــة حقوقيـــة تقدمـــت 
فـــي  دولـــة   100 مـــن  أكثـــر  لهـــا 
مراجعـــة العـــام 2019 واللجـــوء 
بـــدال من ذلك إلى إصدار قوانين 
جديـــدة تقيـــد الحريـــات وتميـــز 
بيـــن المواطنين، أكد شـــيحة أن 
ذلـــك يمثل تجاهال وتحايال على 
الدوليـــة،  الحقوقيـــة  المنظومـــة 
وذلـــك األمـــر لن يســـتمر في ظل 
ثـــورة التكنولوجيـــا والمعلومات 
التي كشـــفت حقائـــق كثيرة عما 

يحدث داخل قطر.
وختـــم قائـــال “إن ملـــف حقـــوق 
اإلنســـان في قطر موضع اهتمام 
المنظمـــات الدولية؛ نظـــرا لكثرة 
االنتهاكات في السنوات األخيرة 
ولعـــدم احترام قطـــر لالتفاقيات 
والمواثيـــق الدوليـــة التي وقعت 
التـــي  الشـــركات  وإن  عليهـــا، 
تعمـــل قطـــر معهـــا والتـــي تقـــوم 
بتمويلهـــا لن تفيدها، فالمنظمات 
الحقوقية حـــول العالم تدرك أن 
حالـــة حقوق اإلنســـان فـــي قطر 
الحيـــدة  عـــن  البعـــد  كل  بعيـــدة 
والنزاهـــة وأن مـــا تصـــدره مـــن 
تقاريـــر حقوقيـــة بعيـــد كل الُبعد 

عما يجري في أرض الواقع”.

المنامة - بنا

جميلة: ال يمكن للقطرية االلتحاق بوظيفة دون موافقة ولي أمرها
ضمن برنامج على تلفزيون البحرين.. ملف قطر “أسود” في انتهاك الحقوق

تدريب النزالء على اإلسعافات األولية
الشـــؤون الصحيـــة  بالتعـــاون مـــع إدارة  النـــزالء  نظـــم مركـــز إصـــالح وتأهيـــل 
واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخليـــة دورة تدريبيـــة في اإلســـعافات األولية لعدد من 
نـــزالء المركز، حيـــث قدم الدورة االختصاصية ســـارة بحـــر واالختصاصية عبير 
أسماعيل. وأشار ضابط الشئون الصحية بالمركز المالزم أول حسن الرويعي إلى 
أن الـــدورة تهدف إلى التعريف بمبادئ اإلســـعافات األولية واإلجراءات الوقائية 
الواجب اتباعها حين وقوع الحوادث البسيطة، معربا عن شكره وتقديره إلدارة 
الشـــؤون الصحية واالجتماعية في تنفيذ وإنجاح مثـــل هذه الدورات التدريبية 
التـــي تعـــود بالنفـــع والفائـــدة علـــى النـــزالء. وتضمنـــت الـــدورة التعريف بأســـس 
اإلســـعافات األولية وأهمية تزويد المتدربين الخبرة الكافية بإجرائها عند وقوع 
الحوادث، فيما تم تقديم جلســـات تدريبية عن كيفية تقديم اإلسعافات، إضافة 

إلى تدريب المشاركين على خطوات السالمة في مواجهة الحاالت الطارئة.

المنامة - وزارة الداخلية

                                                               

 

يســر مجلــس إدارة شــركة الــدار كابيتــال ش.م.ب (مقفلــة) دعــوة الســادة المســاهمين 
الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ، والــذي ســيعقد بــإذن هللا 
تعاىل يوم الثالثاء الموافق ٣٠ نوفمبر٢٠٢١م، عند الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يف مقر شركة الدار 

كابيتال ، برج الزامل ، الطابق الثالث عشر.

١.  تــالوة محضــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة الســابق والمنعقــد بتاريــخ ٢٩ 
مارس ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.

٢.  الموافقــة علــى تعديــل المــادة (١٨) يف الفصــل األول - مجلــس اإلدارة - مــن البــاب 
الثالــث يف النظــام األساســي للشــركة المتعلقــة بعضويــة مجلــس اإلدارة ومدتــه وذلــك 

بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

٣.  الموافقــة علــى تخويــل الرئيــس التنفيــذي للشــركة او مــن يخولــه لتنفيــذ مــا يلــزم مــن 
اجــراءات ومتطلبــات لتنفيــذ البنــد الســابق، بمــا فيــه تعديــل عقــد التأســيس والنظــام 

األساسي.

١.  لحضــور اإلجتمــاع إلكترونيــاً (عبــر برنامــج MS Teams) يتوجــب علــى المســاهمين أو 
البطاقــة  مــن  صــورة  مــع  اإلجتمــاع  حضــور  طلــب  إرســال  بالتوكيــل  عنهــم  النائبيــن 
الشــخصية أو جــواز الســفر والبريــد اإللكتــروين الخــاص للمســاهمين أو مــن يمثلهــم يف 
بطاقــة التوكيــل عبــر البريــد اإللكتــروين  rtaqi@aldarcapital.com  وذلــك قبــل إجتمــاع 

الجمعية العمومية غير العادية بأربع وعشرين ساعه على األقل .

٢.  يحــق ألي مســاهم يف ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور 
شــخصياً أو إلكترونيــاً (عبــر برنامــج MS Teams) أو أن يــوكل عنــه أي شــخص لحضــور 

اإلجتماع.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدار كابيتال ش.م.ب.م 

مالحظة هامة للمساهمين :

عصام شيحةجميلة سلمان

المنامة - النيابة العامة

شـــارك النائب العام علي البوعينين 
دور  بشـــأن  الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي 
وهيئـــات  العامـــة  النيابـــة  أجهـــزة 
اإلدعـــاء العام في مكافحة الجرائم 
عبـــر الوطنيـــة، والـــذي بـــدأت أولى 
رعايـــة  تحـــت  بالقاهـــرة  فعالياتـــه 
العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
العامـــة  النيابـــة  نظمتـــه  والـــذي 
منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون  المصريـــة 
الهجرة الدولية ومشـــروع مكافحة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  اإلرهـــاب 
نايـــف  وجامعـــة  إفريقيـــا  وشـــمال 
العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة، وتســـتمر 
فعالياته حتى يوم 9 نوفمبر 2021.
وعقد على هامش المؤتمر االجتماع 

العمـــوم  النـــواب  لجمعيـــة  الســـنوي 
العـــرب حيـــث تـــم إعـــادة انتخـــاب 
علي بن فضل البوعينين أمينًا عاما 

للجمعية للمرة الثانية.
نقـــاط  اجتمـــاع  كذلـــك  ُعقـــد  كمـــا 

االتصال لدى النيابات العامة أعضاء 
مكافحـــة  مشـــروع  مـــع  الجمعيـــة 
اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا )CT MENA( وجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية.

ا  إعادة انتخاب النائب العام أميًنا عامًّ
لـ “النواب العموم العرب” للمرة الثانية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات 
أجـــرت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  بـــأن  العامـــة 
تحقيقاتهـــا بشـــأن قيـــام خمســـة متهميـــن 
بالصيـــد البحـــري باســـتخدام شـــباك الجر 
القاعيـــة )الكـــراف( الضار بالبيئـــة البحريه 
والحيـــاه الفطريه والصيـــد التجاري بدون 
ترخيـــص وعـــدم تشـــغيل جهـــاز التعـــرف 
اآللـــي.  وكانـــت قيـــادة خفر الســـواحل قد 
أبلغت مـــن وجود متهميـــن يزاولون صيد 
الروبيان باســـتخدام شـــباك الجـــر القاعية 
و ليـــس لديهم ترخيص بالصيـــد التجاري 
فضـــال عـــن عـــدم تشـــغيل جهـــاز التعـــرف 
اآللي، هذا وقد باشـــرت النيابة تحقيقاتها 
فـــور ورد والبالغ و اســـتجوبت المتهمين، 
وأمـــرت بحبســـهم ســـبعة ايـــام علـــي ذمة 
التحقيـــق والتحفـــظ على القـــارب تمهيدًا 

إلحالتهم للمحكمة الجنائية.

حبس 7 مخالفين للصيد 
تمهيًدا لمحاكمتهم



أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
“تمكين” حسين رجب الدور الرئيسي الذي 
تؤديه الشركات العائلية في دعم منظومة 
االقتصـــاد الوطنـــي فـــي مملكـــة البحرين، 
ال ســـيما مـــا تقدمه هـــذه المؤسســـات من 
فرص وظيفيـــة متنوعة للكوادر الوطنية، 
وإســـهاماتها البـــارزة فـــي تلبيـــة مختلـــف 
علـــى  والتجاريـــة  المجتمعيـــة  الحاجـــات 

الصعيد المحلي واإلقليمي.
وفـــي لقـــاء لـــه مـــع عدد مـــن المؤسســـات 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الكبـــرى  العائليـــة 
رحـــب الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” بفرص 
التعاون المشترك فيما يحقق دعم أهداف 
نمو النشـــاط االقتصـــادي والتعاون المثمر 
القطـــاع  مؤسســـات  مختلـــف  بيـــن  فيمـــا 
احجامهـــا  بمختلـــف  البحرينـــي  الخـــاص 
ونشـــاطاتها، وفيمـــا يحقق اســـتدامة نمو 
وقـــوة البيئـــة االقتصاديـــة والرياديـــة في 

مملكة البحرين. 
واســـتعرض الرئيـــس التنفيـــذي اهداف و 
تفاصيل البرامج الجديـــدة بهدف تعريف 
واالســـتماع  الجديـــد  بالتوجـــه  الحضـــور 

لوجهات النظر عن األفكار المطروحة. 
“تمكيـــن”  تعقـــده  الـــذي  اللقـــاء  ويأتـــي 
ضمـــن سلســـلة مـــن اللقـــاءات التعريفيـــة 

والتشاورية مع مختلف شرائح مؤسسات 
القطـــاع الخاص تأكيـــدًا لدورهم التكاملي 
فـــي البناء علـــى المكتســـبات االقتصادية 
للمملكـــة، بالتزامـــن مـــع االســـتعداد لطرح 
برامج تمكين المستحدثة، وذلك للتعريف 
بأبـــرز توجهـــات المرحلـــة المقبلـــة وفرص 
النمـــو المتاحة من خالل البرامج الجديدة 

وتطلعات السوق الراهنة. 
كمـــا تـــم عـــرض بعـــض األفكار عـــن فرص 
علـــى  التركيـــز  ذلـــك  فـــي  بمـــا  التعـــاون 
االستثمار في القطاعات الواعدة والتحول 
للشـــركات  أكبـــر  فـــرص  وخلـــق  الرقمـــي 
الصغيرة والمتوســـطة في سلسلة التوريد 
للشـــركات الكبيـــرة و زيادة نســـبة البحرنة 

في الوظائف العليا والمشاركة في برنامج 
االرشـــاد في ريادة األعمـــال باإلضافة الى 
االســـتثمار في مشاريع الشـــركات الناشئة 
وهـــو أحـــد أكبـــر التحديـــات التـــي تواجه 

وتعيق نمو هذه الشريحة من االقتصاد.
“تمكيـــن”  برامـــج  تركـــز  أن  المقـــرر  ومـــن 
المســـتحدثة علـــى تحقيـــق أثـــر اقتصادي 

أكبـــر من خالل زيـــادة الفعالية واإلنتاجية 
وتلبيـــة متطلبـــات الســـوق بالتركيـــز على 
تطرحهـــا  التـــي  الواعـــدة  النمـــو  فـــرص 
القطاعـــات ذات األولويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
و  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطاعـــات 
الخدمـــات المالية والخدمات اللوجســـتية 
والصناعـــة والطاقة المتجددة والســـياحة 
والصحـــة والتعليم والصناعات االبداعية. 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى المشـــاريع المبتكـــرة 
القابلـــة للتوســـع عالمًيا والتي تســـاهم في 
خلـــق فرص وظيفية ذات مهـــارات عالية، 
مـــع منـــح المؤسســـات فـــرص أكبـــر لبنـــاء 
قدراتها اإلبداعية والوصول إلى العالمية.
الشـــركات  أعضـــاء  نـــوه  جانبهـــم،  ومـــن 
العائليـــة فـــي اللقاء بدور تمكيـــن الحيوي 
الخـــاص،  القطـــاع  مؤسســـات  دعـــم  فـــي 
التجديـــد  فـــرص  أهميـــة  علـــى  مؤكديـــن 
والتحديث المســـتمر في برامـــج “تمكين” 

لتلبية متغيرات السوق المختلفة.

الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” ملتقيا بعدد من المؤسسات العائلية

local@albiladpress.com
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توظيـــف 555 بــاحًثا 
عن عمــل خالل أسبـوع

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
االجتماعيـــة أنه تم خالل الفترة 
من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021 
توظيف 555 باحًثا عن عمل في 
410 شـــركات ومؤسسات عاملة 
في القطـــاع الخاص من مختلف 
وذلـــك  الدراســـية،  المؤهـــالت 
والمجـــاالت  التخصصـــات  فـــي 
الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى 
جانب تدريب 509 أشخاص في 

مختلف البرامج التدريبية.
وبالتالي فقد بلغ العدد اإلجمالي 
للمتوظفيـــن 21414 فـــي 6007 
منشآت من أصل 25 ألف وظيفة 
الوطنـــي  البرنامـــج  يســـتهدفها 
للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة 
خـــالل العـــام 2021، بينما وصل 
إجمالـــي من تم تدريبهم 10093 
تجـــاوز  فقـــد  وبذلـــك  متدرًبـــا، 
إجمالـــي عـــدد المتدربيـــن العدد 

آالف  عشـــرة  وهـــو  المســـتهدف 
فرصة تدريبية في هذا العام.

االطـــالع  للمهتميـــن  ويمكـــن 
الشـــركات  أســـماء  قائمـــة  علـــى 
والمؤسســـات بصـــورة تفصيلية، 
وكذلـــك أعـــداد المتوظفيـــن في 
كل منشـــأة والتي يتـــم تحديثها 
بشـــكل دوري، وذلـــك عبـــر موقع 
www. اإللكترونـــي:  الـــوزارة 

.mlsd.gov.bh

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - تمكين

رجب: دور اقتصادي مهم للشركات العائلية في تسريع عملية النمو وزيادة اإلنتاجية

جهــــــود تكامليـــة بيـــن “تمكيـــــن” و“الخـــــاص”

برئاســـة وزير اإلســـكان باســـم الحمر عقد 
فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية 
اجتماعـــه بالـــوزارة، وذلـــك لمناقشـــة أبرز 
اإلنجازات التي حققها الفريق ضمن هدف 
خفـــض المصروفات والدقة فـــي مراجعة 
الطلبـــات وتطبيـــق المعاييـــر الـــواردة في 

الدليل المالي.
 وفي بداية االجتماع، أشاد وزير اإلسكان 
بجهود الفريق، مقّدًرا لهم إنجازاتهم التي 
أثمرت هـــذا التقدم في ســـير أعمالهم، بما 
يصـــب فـــي تحقيـــق اســـتدامة األوضـــاع 

المالية في ظل خفض النفقات التشغيلية 
لـــوزارة اإلســـكان، وأعرب عـــن تطلعه ألن 
يحقـــق فريق العمـــل المزيد من اإلنجازات 

في هذا المجال.
وخـــالل االجتمـــاع، اســـتعرض الفريـــق ما 
تم إنجازه في الفترة الســـابقة، والقرارات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي خفـــض 
النفقات ســـواء على المســـتوى القصير أو 

البعيد المدى.
 ومـــن جانبـــه، أوضح مديـــر إدارة الموارد 
البشـــرية والمالية بوزارة اإلســـكان الشيخ 
محمـــد بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بأنه جرى 

خـــالل االجتمـــاع تقديـــم عـــرض مـــن قبل 
مـــن  عـــدًدا  يتنـــاول  بالـــوزارة  المعنييـــن 
بهـــدف  بهـــا  العمـــل  تـــم  التـــي  المبـــادرات 
ضبـــط المصروفـــات والتأكد مـــن مراجعة 
المعاييـــر المتبعـــة فـــي الدليـــل المالي، كما 
تم اســـتعراض احصائيات بعـــدد الطلبات 
بشـــكل عـــام ومقارنتها بعدد مـــن المعايير 

وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
 ووّجه الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة 
شكره وتقديره لوزير اإلسكان على الدعم 
الالمحدود لفريق العمـــل تحقيًقا لبرنامج 
التـــوازن المالـــي الهادف لتحقيـــق التوازن 

بيـــن المصروفـــات واإليـــرادات الحكومية 
والعمل بروح الفريق الواحد.

خفـــض  )فريـــق  أن  بالذكـــر  الجديـــر   
المصروفـــات التشـــغيلية( تشـــكل برئاســـة 
وزير االســـكان بناًء على قرار نائب رئيس 
مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 
11 أكتوبـــر 2018، بتشـــكيل 6 فـــرق عمل 
حكوميـــة لخفض المصروفات التشـــغيلية 
وذلـــك ضمـــن المبـــادرات الســـت لبرنامـــج 
التـــوازن المالـــي الهادف لتحقيـــق التوازن 
بيـــن المصروفـــات واإليـــرادات الحكومية 

بحلول عام 2022.

المنامة - وزارة اإلسكان

اجتماع فريق العمل برئاسة وزير اإلسكان

فريق خفض المصروفات التشغيلية يناقش أبرز اإلنجازات

“اإلسكان”: تحقيق استدامة األوضاع المالية بظل خفض النفقات

أّكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العاصمـــة  أمانـــة  بمجلـــس  العامـــة 
عبدالواحـــد النـــكال أّن اللجنة تدارســـت 
مـــع المختصيـــن فـــي شـــؤون األشـــغال 
مشـــروع الشـــارع الرابط بشـــرق ســـترة، 
مشـــيًرا إلى أّن الطريق ســـيمتد لحوالي 
13 كيلـــو متـــًرا مـــن شـــمال ســـترة إلـــى 
طريـــق الملك حمـــد الســـريع بالقرب من 

مصفاة بابكو.
ا  وأفاد أن الشـــارع ســـيكون اســـتراتيجيًّ
يربـــط بيـــن الشـــمال والجنـــوب، ويصل 
بيـــن المنامـــة ومنطقة ســـترة الصناعية 
فـــي  ســـتة  شـــرق  إســـكان  ومشـــروع 

بابكـــو  ومصفـــاة  العاصمـــة،  محافظـــة 
وألبـــا والعديد مـــن المواقـــع األخرى في 

المحافظة الجنوبية في المملكة.
وذكر في حديثه إلى “البالد” أن الشـــارع 
ســـيخفف الضغـــط علـــى شـــارع 1 فـــي 
الصبـــاح  الشـــيخ جابـــر  ســـترة وشـــارع 
كبيـــًرا،  ازدحاًمـــا  ـــا  حاليًّ يشـــهد  والـــذي 
وســـيتم إنشـــاء الشـــارع على مرحلتين 
تســـبقهما دراســـة تقييـــم األثـــر البيئـــي، 
وســـتكون المرحلة األولى من المشروع 
في محافظة العاصمة، والمرحلة الثانية 
ستكون في نطاق المحافظة الجنوبية.

وتوّقـــع البـــدء فـــي المرحلـــة األولى من 
تشـــييد المشـــروع خـــالل الربـــع الثانـــي 
 18 لمـــدة  2022 وستســـتمر  العـــام  مـــن 

شـــهًرا، وســـتتضمن جزأيـــن األول يمتـــد 
من تقاطع شـــارع ســـلمان الفاتح )مجمع 
ســـترة( إلى المدخل الشـــمالي لمشـــروع 
مدينـــة ســـترة اإلســـكاني، والثاني يمتد 
المدخـــل  إلـــى  الشـــمالي  المدخـــل  مـــن 
الجنوبـــي لمشـــروع مدينة شـــرق ســـترة 

اإلسكاني.
األولـــى  المرحلـــة  “ســـتتضمن  وقـــال:   
من المشـــروع، تغييرات لشـــارع ســـلمان 
الفاتح، وطريق 201 وشـــارع 5 وشـــارع 
1، مـــع عـــدد من المســـارات تتـــراوح من 
مزدوجـــة،  مســـارات   4 إلـــى  مســـارين 
منهـــا   4 تقاطعـــات   9 تطويـــر  وســـيتم 
تقاطعات بإشـــارة ضوئية، وأن المرحلة 
المســـتقبلية مـــن الطريق الرابط بشـــرق 

ا يربط بين  ســـترة ستتضمن جسًرا بحريًّ
شمال سترة ومنطقة ميناء سلمان”.

 وأوضـــح أّن لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العامـــة تدارســـت أيًضـــا دراســـة تقييـــم 
األثـــر البيئـــي للمشـــروع، والتـــي تهـــدف 
إلـــى تحديد اآلثار البيئية التي يمكن أن 
تنتـــج أثناء مرحلة اإلنشـــاء والتشـــغيل 
للمشـــروع، وتقديـــم التوصيـــات الالزمة 
لمنـــع تلـــك اآلثـــار أو تخفيفهـــا، مؤكـــًدا 
أّن إشـــراك مجلـــس أمانـــة العاصمـــة في 
الدراســـة يأتي كجزء أساسي من عملية 

التقييم واإلدارة البيئية. 
 وبّيـــن أّن الدراســـة ســـتتضمن العناصـــر 
البرية واآلثار البحرية للمشروع، مشيًرا 
إلـــى أن لجنة الخدمات والمرافق العامة 

أثـــارت بعـــض المالحظـــات والمخـــاوف 
التي يتطلب مراعاتها عند إعداد دراسة 
تقييـــم األثر البيئي مـــن بينها: األخذ في 
االعتبـــار حركة المـــرور علـــى الطرق بما 
في ذلك المشاة والمركبات، ومستويات 
الضوضـــاء المتوقعة والحلـــول الممكنة، 
وجودة الهواء، وحركة التيارات المائية، 
الميـــاه  علـــى  المشـــروع  تأثيـــر  ومـــدى 
الجوفية، وأثر المشروع على الصيادين 
في المنطقة، وتحديد جودة مياه البحر 

وأثرها على البيئة البحرية.
 وأبـــدى النـــكال قلقـــه مـــن أّن المرحلـــة 
الرابـــط  الطريـــق  مـــن مشـــروع  األولـــى 
بشـــرق ســـترة يمكن أن تزيد من مشكلة 
االزدحام المروري في المدخل الجنوبي 
لجزيرة ســـترة )الدوار الرابط بين شارع 
1 وشـــارع أم الســـعد(؛ وأّن الحـــل يكمن 
في تطوير تقاطع هـــذا المدخل والواقع 
على شـــارع الشـــيخ جابر الصبـــاح وفًقا 

للتصاميم المعتمدة سابًقا.

النكال لـ“^”: بدء العمل بالمشروع العام المقبل ويستغرق 18 شهًرا

شارع بطول 13 كيلو يربط “شرق سترة” بـ “الجنوبية”
علوي الموسوي
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أكــد رئيــس وفــد مجموعة أصدقــاء البحرين في البرلمــان األوروبي توماس زديتشوفســكي، 
فــي تصريحــات خاصــة لـ “البالد”، أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حقوق 
االنســان وتمكيــن المــرأة، يعــد نموذجــا يحتــذى بــه فــي منطقــة الخليــج والمنطقــة، مؤكــدا 
أننــا ســنعمل مــع مملكــة البحرين وبشــكل وثيق علــى تصحيح األخبــار الزائفــة والملفقة التي 

تستهدف المملكة. 

جـــاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “البالد” خالل 
لقائهـــا وفـــد مجموعـــة أصدقـــاء البحريـــن فـــي 
البرلمـــان األوروبـــي، خـــالل زيارتـــه صباح أمس 
لمجلـــس النـــواب، ولقائه رئيســـة مجلس النواب 
فوزيـــة زينل، في الزيارة الخاصة التي يقوم بها 
الوفـــد للبحرين فـــي الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 
الجـــاري. ويضم الوفد 7 مســـؤولين وخبراء من 
البرلمـــان األوروبي، في أول زيارة للمملكة يقوم 

بها وفد بمثل هذا المستوى.

أول زيارة 

وفـــي رده عـــن أهـــداف زيـــارة الوفـــد للبحريـــن 
وأصـــداء لقـــاء الوفـــد الزائـــر مع رئيـــس مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينل، قـــال زديتشوفســـكي: لقد 
جلبـــت معي ثقـــل العالقات الجيـــدة القائمة بين 
المملكة والبرلمان األوروبي، ويحق لي القول إن 
هذه العالقات بلغت مستويات غير مسبوقة. لذا 
فقد جلبـــت معي تلك العالقات الراســـخة وتلك 
الجســـور التـــي امتـــدت بيـــن المملكـــة واالتحاد 
وتلـــك الرغبة القوية في العمل على اســـتمرارية 
وتعزيـــز هذه األواصر الراســـخة والموجودة في 
األساس، والتي نريد لها أن تستمر وتصبح أكثر 

قوة في المستقبل.
وأضـــاف: لقـــد حملـــت معـــي مـــا يجعلني أشـــعر 
العالقـــات  هـــذه  نحـــو مســـتقبل  كبيـــر  بتفـــاؤل 
ومســـتقبل مملكة البحرين الزاهر بجهود وعمل 

أبنائها.
وأردف: بالطبـــع يســـعدني القـــول إننـــا ســـنعمل 
سوية وبشكل وثيق على العديد من القضايا بما 
فيها تصحيح تلك األخبار الزائفة والملفقة التي 
تســـتهدف المملكة. ســـوف نعمل ضـــد مثل هذه 
المحـــاوالت البائســـة؛ من أجـــل إظهـــار الحقيقة 

التي تصب في خدمة استقرار المنطقة عموما.
وعبر عن ســـعادته الكبيرة بلقائه رئيسة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل وبنتائـــج اللقـــاء، مؤكـــدا: 
لقـــد كان لقـــاء مثمـــرا ورائعـــا، فقد أظهـــرت فيه 
رئيســـة مجلس النـــواب أنها شـــخصية على قدر 
عـــال مـــن الثقافـــة والمعرفة، وتمتلك شـــخصية 
فاعلـــة وإيجابيـــة ومؤثـــرة، وهـــذا يتضـــح مـــن 
خالل رســـائلها القيمة التي تنادي بها وتعمل من 
أجل تحقيقها، والتي تصب في خدمة اإلنســـان 
وتطويـــر  تطويـــره،  علـــى  والعمـــل  والمجتمـــع 

المواطن.
وأضاف: ســـعيد لوجودي في هـــذا البلد الطيب، 
وال بد لي أن أشير هنا إلى أنني اصطحبت معي 
عددا من أعضاء البرلمان األوروبي من أصحاب 
الخبـــرات والمعارف، واعتقد أن هذا الوفد يمثل 
إشـــارة قوية بشـــأن اإلرادة التـــي نمتلكها في أن 
نقـــدم المملكـــة بوجههـــا الحقيقـــي لمـــن يحاول 

إظهارها بصورة مغايرة.

كيف رأيت البحرين؟

لقـــد قرأت في كتب التاريخ عن مملكة البحرين 
عـــن  يتكلـــم  حاضـــرا  أن  أيضـــا  وجـــدت  لكنـــي 
مملكتكـــم، حاضرا رائعا ومدهشـــا جـــدا، مردفا: 
وفـــي الحقيقة أننـــي تفاجأت بمـــا بلغته المملكة 
مـــن رقي وتقـــدم وتطور، كمـــا أن وجـــودي هنا، 
فـــي مملكـــة البحرين، قـــد جعلني أكـــّون وأحمل 
نظـــرة إيجابية، فقد الحظـــت حملة اإلصالحات 
والبرامـــج التـــي أنجـــزت من قبـــل عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ســـواء في مجـــاالت التعليم أو حقوق اإلنســـان 
أو فـــي تمكين ودعـــم حقوق المـــرأة واالقتصاد 
والمال واألعمال وغيرها من المجاالت األخرى. 

التصدي لـ “كورونا”

مـــن جهة أخـــرى، ثمن رئيـــس مجموعة أصدقاء 
تومـــاس  األوروبـــي  البرلمـــان  فـــي  البحريـــن 
زديتشوفســـكي جهـــود مملكـــة البحريـــن قيـــادة 
تداعيـــات  معالجـــة  فـــي  وشـــعبا  وحكومـــة 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، مؤكـــدا: لقد تابعنا 
والحظنـــا أن مملكـــة البحريـــن اتخـــذت العديـــد 
من اإلجراءات لمكافحـــة فيروس كورونا، وأنها 
قدمـــت تجربة ناجحة جدا مـــن خالل ما تحقق 
فـــي حملـــة التطعيـــم التـــي نفذتها المملكـــة، عبر 
تقديـــم جرعـــات اللقـــاح المضـــاد لـ “كوفيـــد 19”، 
للجميـــع مـــن مواطنيـــن ومقيمين ومـــن دون أي 

تفرقة بين الجميع.

التعاون الحالي 

وأشار زديتشوفسكي في رده على سؤال بشأن 
التعـــاون الحالـــي القائم بين مجموعـــة أصدقاء 
البحرين في البرلمان األوروبي، بقوله: بالنســـبة 
لنا، نبدي اهتماما كبيرا من أجل استقرار المنطقة 
إضافـــة إلى اهتمامنـــا الكبير بمجـــال التعليم، إذ 
نركز في أن يكون لنا دور إيجابي من أجل جعل 
التعليـــم في خدمة األجيـــال القادمة وحصولهم 
علـــى تعليـــم جيـــد، مردفا: لذا فنحـــن نعمل على 
الكيفية التي تجعلنا نتعاون في جميع األصعدة، 
إضافـــة إلـــى كيفية تشـــجيع الشـــباب البحريني 
لجلـــب  الـــدول األوروبيـــة  فـــي  الدراســـة  علـــى 
الخبـــرات التعليميـــة للتدريس هنا فـــي المملكة، 
مبينا: في الحقيقـــة أن هناك العديد من القضايا 
التـــي يجب أن نتشـــارك ونتبادل الرؤى بشـــأنها، 
إذ ســـيكون هناك تفاعل مشترك للعمل؛ من أجل 
الوصول لحلول في كثير من القضايا المشـــتركة 

والتي تصب في الصالح العام للجميع.

حقوق المرأة بالبحرين 

وعـــن التلفقيات التـــي تحاول النيـــل من حقوق 
المـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن وعملهـــا الجاد في 
مجـــاالت تمكيـــن وريـــادة المـــرأة وغيرهـــا مـــن 
بـــأن  المجـــاالت الحقوقيـــة والمجتمعيـــة، أفـــاد 
هنالـــك تقدمـــا واضحـــا فـــي هـــذا االتجـــاه، وقد 
التقيـــت العديد من الشـــخصيات النســـوية التي 
كانـــت تتمتع بكامـــل الحقوق، مبينـــا: من جانبنا 
نعرف هذه األخبار الكاذبة وال نثق بها، سواء أنا 
شخصيا أو أعضاء البرلمان األوروبي، خصوصا 
تلك األخبار الزائفة التي يحاول أن يبثها الجانب 
اإليرانـــي، كمـــا نـــدرك جيـــدا أن هـــذه المزاعم ال 
أساس لها من الصحة، وال وجود لها، وقد تكون 
فـــي دول أخرى لكنهم يريدون تزييفها ونســـبها 
إلـــى المملكة، التـــي هي في الواقـــع بلد متحضر 

ومتطور ورائع. 

توطيد العالقات

وفي موضوع ذي صلة، أشار زديتشوفسكي إلى 
أن مجلس النواب اســـتضاف اجتماًعا افتراضًيا 
بالبرلمـــان  البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة  مـــع 
األوروبي في فتـــرة جائحة كورونا، وكان تحت 
عنـــوان “العالقـــات البحرينية األوروبيـــة - آفاق 
وتطلعـــات برلمانيـــة مشـــتركة، العمـــل في ضوء 
جائحـــة كوفيـــد 19 ومـــا بعـــده”، وكان بتوجيـــه 
مـــن رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينـــل، مبينا 
أن االجتمـــاع جـــاء إيماًنـــا مـــن رئيســـة مجلـــس 
النـــواب بأهميـــة توطيد العالقـــات البرلمانية مع 
الـــدول الصديقـــة والشـــقيقة، وكذلـــك كان يعـــد 
وكان  البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  لـــدور  تفعيـــال 
اجتماعا ناجحا ومثمـــرا جدا بكل المعايير، وهو 
شـــأن يحسب وخطوة تحســـب إنجازا للمجلس 

ولرئيســـة المجلس في عقد مثـــل هذا االجتماع 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا  المهـــم  االفتراضـــي 
)كوفيد 19(، مؤكدا أن االجتماع حظي بمشاركة 
مجموعة من رؤســـاء اللجـــان والنواب، وتمثلت 
المســـتقبل  فـــي  التعـــاون  طـــرح  فـــي  محـــاوره 
بيـــن البرلمـــان البحرينـــي والبرلمـــان األوروبـــي، 
والـــرد على التســـاؤالت المطروحة مـــن البرلمان 
األوروبي بشـــأن ملف حقوق اإلنسان في مملكة 
البحريـــن والـــذي أولتـــه مملكة البحريـــن أولوية 

واهتماما خاصا. 

دبلوماسية برلمانية

مـــن جانبهـــم، أكـــد أعضـــاء مجموعـــة أصدقـــاء 
البحرين بالبرلمان األوروبي الســـتة المشـــاركون 
فـــي الوفـــد الزائر، وهم هنريـــك كزاريكي، وبيتر 
كـــراه، بوجـــدان  بوليـــك وماكســـمليان يوجيـــن 
جوزيـــف، واليزابيتـــا راف اليســـكا، وفيرجينـــي 
جورون، انبهارهم بالتطور الذي تشهده البحرين 
فـــي ظل قيـــادة جاللة الملـــك، وتطلعهـــم الدائم 
لتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي المشـــترك بيـــن مملكة 
البحريـــن واالتحـــاد األوروبـــي، مؤكديـــن أهمية 
دور الدبلوماســـية البرلمانيـــة فـــي هـــذا المجال، 
مؤكدين أيضا جهـــود مملكة البحرين في تعزيز 

األمن والسالم واالستقرار في المنطقة.

أصدقاء البحرين  

يذكر أنه تم اإلعالن عن تشكيل مجموعة أصدقاء 
البحرين بالبرلمان األوروبي، في العام 2016، في 
نسختها األولى، وضمت عضوية ممثلين عن أهم 
المجموعـــات السياســـية فـــي البرلمـــان األوروبي 
ممثلـــة بالليبراليين والمحافظين وحزب الشـــعب 
الـــدول  مـــن مختلـــف  عـــددا  وتضـــم  األوروبـــي، 

األوروبية والمجموعات األوروبية.

وفد البرلمان األوروبي: ال نثق بمزاعم إيران الكاذبة عن البحرين
زديتشوفسكي لـ “^”: نعمل على تصحيح األخبار الزائفة الساعية الستهداف المملكة

سنقــدم البحريــن بوجههــا الحقيقــي لمــن يحــاول إظهارهــا بصــورة مغايــرة

إنجازات البحرين الحقوقية 
نموذج يحتذى في الخليج 

والمنطقة

رئيسة مجلس النواب 
شخصية فاعلة 

وإيجابية ومؤثرة

عالقاتنــا مــع البحريــن 
بلغــت مستويــات غيــر 

مسبوقــة

أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد  
السيسي البوعينين ، أن مملكة البحرين لديها 
تجربة حقوقية وتشـــريعية رائدة، وسياستها 
منفتحـــة على العالم أجمـــع، وترحب بالتعاون 
والتنســـيق وتبـــادل الخبـــرات والزيـــارات مـــع 
األشـــقاء واألصدقاء في جميـــع أنحاء العالم، 
مشـــيرا إلـــى أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ، تتخذ الشـــفافية واالنفتاح منهجًا 
الســـالم  نشـــر  وديدنهـــا  وممارســـة،  وثقافـــة 

والمحبة الوئام بين الشعوب.
 وأوضـــح  البوعينين أن مملكة البحرين لديها 
سجل ناصع وتجربة راسخة في مجال تعزيز 
وحمايـــة واحترام حقوق االنســـان، ومنهجية 
عمـــل متميـــزة، فـــي مختلـــف جوانـــب الحياة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، انطالقـــا مـــن ثقافتهـــا 
العربيـــة واإلســـالمية وثوابتهـــا الوطنيـــة، وال 
تقبـــل التدخل في الشـــؤون الداخليـــة للدول، 

بنـــاء عالقـــات  وتحـــرص كل الحـــرص علـــى 
األشـــقاء  مـــع  مشـــتركة  ومصالـــح  متبادلـــة 

واألصدقاء بناء على التوازن واالحترام.
   جاء ذلك خالل جلسة المباحثات المشتركة 
التـــي عقـــدت صبـــاح أمـــس األحد، بيـــن لجنة 
الشـــؤون الخارجية والدفـــاع واالمن الوطني 
بمجلس النواب مـــع مجموعة أصدقاء مملكة 
البحرين في البرلمان األوروبي، وذلك بحضور 
أعضـــاء لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع 
واألمـــن الوطنـــي، وأعضـــاء لجنـــة الصداقـــة 

النيابية مع البرلمان األوروبي.
وأضاف السيسي أن السلطة التشريعية ترحب 
بتوطيـــد العالقـــات مـــع البرلمانـــات الشـــقيقة 
والصديقة، وتضع على قمـــة أولوياتها تفعيل 
الدبلوماسية البرلمانية،  مشيرًا إلى أن مملكة 
البحريـــن لديها منظومة تشـــريعية وحقوقية 
رائـــدة فـــي المنطقـــة والعالم، وتمتلـــك حزمة 
من التشريعات واالجراءات العصرية، خاصة 
فـــي مجاالت حقوق االنســـان، وتقـــدم المرأة، 

ورعايـــة الطفـــل، وتعزيـــز المســـاواة وتكافـــؤ 
الفرص بين الجنسين، وتعزيز وصيانة حقوق 
الســـجناء والمحتجزيـــن، إضافـــة إلى إنشـــاء 
العديـــد مـــن المؤسســـات الرســـمية والخاصة 
العاملة في مجال الحقـــوق والحريات العامة 

وحقـــوق االنســـان، مؤكدًا للوفـــد الزائر أهمية 
البرلمـــان  بيـــن  العالقـــات  وتعزيـــز  التواصـــل 

األوروبي وأعضاء مجلس النواب.
هـــذا وقـــد تـــم مناقشـــة العديـــد مـــن الملفات 
الحيويـــة والهامـــة المتعلقـــة باألوضـــاع فـــي 

المنطقـــة واالقليـــم، وســـبل تعزيـــز العالقـــات 
الثنائية وتبادل المعلومات من خالل التنسيق 
ومناقشـــة  عـــرض  الـــى  إضافـــة  المشـــترك، 
اإلجـــراءات المتعلقة بتســـهيل الحصول على 
دراســـة  او  الوصـــول  عنـــد  الشـــنغن  تأشـــيرة 
ســـبل االعفاء منها، حيث ابـــدى أعضاء لجنة 
أصدقـــاء البحريـــن اســـتعدادهم لبحث ودعم 

الموضوع.
  مـــن جانبهـــم، أشـــاد وفد مجموعـــة أصدقاء 
بتجربـــة  االوروبـــي  البرلمـــان  فـــي  البحريـــن 
المملكـــة فـــي مجـــال الديمقراطيـــة وحقـــوق 
علـــى  انجـــازات  مـــن  تحقـــق  وبمـــا  االنســـان، 
الصعيـــد البرلمانـــي والتشـــريعي خاصـــة فـــي 
مجـــال تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة والمســـاواة 
بين الجنســـين، وفـــي مجاالت حريـــة التعبير 
والمشـــاركة السياســـية وفـــي تعزيـــز الحقوق 
والحريـــات العامـــة وصيانـــة حقوق االنســـان، 
مؤكديـــن أن مثل هذه اللقاءات المباشـــرة من 
شـــأنها دعم جهـــود البحرين وإبـــراز منجزاتها 

ومبادراتها الرائدة.

القضيبية - مجلس النواب

البوعينين: البحرين لديها سجل ناصع بمجال حقوق اإلنسان
تعزيز العالقات بين البرلمان األوروبي وأعضاء النواب

الزميلة بدور المالكي تحاور عضوة بالبرلمان األوروبي عضوان من البرلمان األوروبي يرتشفان القهوة العربية برواق البرلمان زينل وعضو البرلمان األوروبي توماس زديتشوفسكي
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مندوبة وزارة الصحة استشارية النساء والوالدة نعيمة محمد

الفاضل: 
البطالة مؤنثة

جهاد  الخدمات  لجنة  رئيس  قالت 
حق  كفل  العمل  قانون  إن  الفاضل 
ــواء تحت  ــ اإلجــــــازة لــلــمــجــهــضــة سـ
ــازة  مــســمــى إجــــازة مــرضــيــة أو إجـ
إجهاض. وأكدت أن معظم الباحثين 
عن عمل من اإلناث وفق إحصاءات 
القطاع  يفضل  وقــد  العمل،  وزارة 
لكثرة  الــمــرأة؛  على  الرجل  الخاص 
اإلجازات المستحقة لها، مبينة أنها 

تضر المرأة وال تفيدها.

^

شركة بث الجلسات بـ “اليوتيوب” تهدر حق المتابعة للجلسات العامة

... وما زال قطع صوت مداخالت الشوريين مستمرا
اســـتمرت الشـــركة المســـؤولة عـــن بث وقائع جلســـة 
مجلـــس الشـــورى عبـــر قنـــاة “اليوتيـــوب” بمسلســـل 
قطـــع الصوت عـــن بعض مداخالت الشـــوريين خالل 
البث المباشـــر للجلســـة. وما يثير االستغراب أن قطع 
الشـــركة للمداخالت يشـــمل مداخالت مهمـــة لرئيس 

المجلس علي بن صالح الصالح. 
وتكررت هذه المالحظة ألكثر من مرة وألكثر من دور، 
وبلغ التكرار حد الملل، حتى بات واضًحا أن الشـــركة 
المســـؤولة عن البث المباشـــر تتعمد قطع الصوت عن 
المتابعين، ما يتطلب تدخاًل فورًيا مباشًرا من األمانة 
العامة لمجلس الشورى لوقف هدر حق المتابعين من 
االســـتماع لوقائع جلســـات عامة تناقش موضوعاتها 
بـــكل شـــفافية تحت قبـــة البرلمان الـــذي يمثل صوت 

الدستور والقانون.
لقد تكـــرر إبالغ المعنيين بالمجلـــس بهذه المالحظة، 
ودًيـــا وعبر الصحافـــة، وكانت الـــردود بطلب تحديد 
فتـــرات القطـــع لمتابعـــة الموضوع مع الشـــركة، ولكن 
تكرار التقطيع و ”التشـــفير” تحول من االستثناء إلى 
الروتيـــن، فلمـــاذا لم يتحـــرر المقص من شـــركة البث 

حتى اآلن؟

وتضع “البالد” هـــذا الموضوع في عهدة األمين العام 
للمجلس المستشـــار أســـامة العصفور؛ ليتخذ ما يراه 
مناســـًبا مـــع الشـــركة بعـــد تكـــرار المالحظـــات عنهـــا؛ 
ألن مـــا يجـــري يســـيء لمضبطـــة المجلـــس المرئيـــة، 
فالجلســـات تبقى محفوظة في قناة المجلس بمنصة 

“اليوتيـــوب”، وتتحـــول وقائعها من خبر ينشـــر اليوم 
إلـــى مضبطـــة مرئيـــة للتاريخ، يعـــود لها جيـــل اليوم 
والغـــد، وليـــس مـــن المناســـب افتئـــات حـــق األجيال 
المقبلة؛ بســـبب مخاوف من مداخلة يبديها أي عضو 

تحت قبة البرلمان ما دام ملتزًما بحدود الدستور.

األمين العام لمجلس الشورى أسامة العصفور

90 معهًدا تتنافس للحصول على فرص التدريب

100 مليون دينار للتدريب ودعم الرواتب
^ قـــال وزير العمـــل والتنمية االجتماعيـــة جميل حميـــدان إن المملكة عادت إلى 
مرحلـــة التعافـــي، مؤكًدا أن أفضلية العامـــل البحريني تتصّدر اهتمامـــات القيادة، عبر 

أهداف واضحة وهي مثار إعجاب دول مجلس التعاون.
وبيـــن فـــي مداخلته أمـــس في مجلس الشـــورى أن عملية تـــوزان الكلفـــة لجعل الكفة 
تميـــل إلى العامل البحريني ســـواء عبر زيادة وضبط رســـوم تصاريـــح العمل وتحويل 
80 % مـــن هـــذه الموارد إلى هيئة تنظيم ســـوق العمل بمبالغ تفـــوق 100 مليون دينار 
لدعـــم التدريـــب ودعـــم رواتـــب الموظفيـــن، وجعل التدريـــب متاح للجميـــع على نفقة 
ـــا تتنافـــس للحصـــول على فرص  “تمكيـــن”، األمـــر الـــذي أتـــاح وجـــود 90 معهـــًدا خاصًّ
تدريـــب المواطنيـــن. وأكـــد أن هذه التجربة ال تتســـاهل في جعـــل البحريني أن يحتل 
المرتبة األولى في أفضلية التوظيف مضيًفا “في البحرين ما عاد هناك أمر في الظالم 
وكل األمـــور خاضعـــة للتخطيط والتدريب، وكل الجهات تعمـــل ضمن الخطة الوطنية 

للتعافي التي لم تغفل أي عنصر”. الوزيران البوعينين وحميدان

تضمين مالحظات الشوريين بتقرير الرد على الخطاب السامي

عمل برلماني حكومي مشترك لتنفيذ خطة التعافي
^ وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي 
الجلســـة الخامســـة للمجلـــس في دور 
االنعقـــاد الرابـــع من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس أمـــس األحـــد، علـــى تقريـــر 
لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي 
ل به عاهل البالد صاحب الجاللة  تفضَّ
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
فـــي افتتـــاح دور االنعقـــاد، إذ اســـتمع 
ومالحظـــات  لمداخـــالت  المجلـــس 
األعضـــاء بشـــأن التقريـــر، مؤكدين أن 
مـــا تضّمنـــه الخطـــاب الملكي الســـامي 
يعـــد استشـــراًفا لمـــا تتطلبـــه المرحلـــة 
المقبلة من تدابير وتشريعات، وأهمية 
العمل المشترك مع الســـلطة التنفيذية 
لمساندة جهودها في تنفيذ المبادرات 
والرؤى الملكية السامية، وبما يتوافق 
مـــع خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 

وضعتها الحكومة. 

وقّرر المجلس بعد استكمال االستماع 
إلى مالحظات األعضاء إعادة مشروع 
الرد على الخطاب الملكي السامي إلى 
اللجنـــة لتضمينـــه مـــا أدلي بشـــأنه من 
مالحظـــات خـــالل الجلســـة، ومـــن ثـــم 
إحالتـــه إلى مكتـــب المجلـــس؛ تمهيًدا 

لرفعه إلى جاللة الملك.
كمـــا صـــّوت المجلس برفض مشـــروع 
قانون بإضافـــة فقرة جديدة برقم )ج( 
إلـــى المـــادة )32( من قانـــون العمل في 
القطـــاع األهلـــي الصـــادر بالقانون رقم 
)36( لســـنة 2012، والـــذي يمنح المرأة 

العاملـــة فـــي القطـــاع األهلـــي إجـــازة 
مدفوعـــة األجر في حـــاالت اإلجهاض 
أو والدة الطفـــل ميتـــا، تعـــادل إجـــازة 
الوضـــع ورفض مشـــروع قانون يهدف 
المـــرأة  بيـــن  المســـاواة  تحقيـــق  إلـــى 
العاملـــة فـــي القطـــاع األهلـــي والمـــرأة 
العاملة فـــي القطـــاع الحكومي، وذلك 
بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة 
األجر بعـــد انتهاء إجـــازة الوضع حتى 

يبلغ طفلها سنتين. 
مشـــروع  الشـــورى  مجلـــس  ورفـــض 
قانـــون بتعديل المـــادة )4( من القانون 
رقـــم )19( لســـنة 2006م بشـــأن تنظيم 
ســـوق العمـــل الـــذي يهـــدف إلـــى قيام 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل بتضميـــن 
الخطـــة الوطنيـــة بشـــأن ســـوق العمل 
إال  يشـــغلها  ال  التـــي  بالمهـــن  قائمـــة 

بحرينيون.

^ قالت ممثل وزارة الصحة نعيمة أحمد إن اإلجازة 
ـــا يثبت  المرضيـــة الممنوحـــة للمـــرأة تتطلـــب تقريـــًرا طبيًّ
تعرض المرأة لإلجهاض، مؤكدة أن التقرير هو حفظ لحق 
المـــرأة وإثبـــات الحالـــة التي تعرضـــت لهـــا لتقديمها لجهة 
العمـــل، مضيفة أن المرأة المجهضة قبل 22.5 أســـبوع من 
الحمل تمنـــح إجازة إجهاض تعتمد علـــى حالتها الصحية 
والنفســـية، كمـــا أنهـــا تمنـــح إجازة وضـــع كاملة فـــي حالة 

اإلجهاض بعد مرور 22.5 أسبوع من الحمل.

إجازة وضع كاملة للمجهضة

^ أكـــد وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعية جميـــل حميدان أن الـــوزارة لم تتلَق 
شـــكاوى تتعلق بإجازة اإلجهاض على الصعيد العملي، موضًحا أنه وحســـب التقارير 
الطبيـــة فـــإن المرأة تمنـــح إجازة وضع كاملة فـــي حالة إجهاضها بعد مرور 5 أشـــهر 
ونصـــف الشـــهر من حملها، وقبل ذلـــك تعتبر إجازة مرضية وتحديـــد مدتها للطبيب 

ويصل مجموعها إلى 240 يوًما حسب القانون، ويمكن أن تستفيد منها العاملة.

حميدان: اإلجازات المرضية للعاملة 
تصل إلى 240 يوًما

ليلى مال اهلل  تصوير: رسول الحجيري

جهاد الفاضل

محمد الخزاعي ورضا فرج

جميلة سلمان

^ قـــال الشـــوري عادل المعـــاودة إن 
“هناك تناقضا صارخا بين ثنايا المناقشات 
بشـــأن منـــح المـــرأة العاملـــة فـــي القطـــاع 
الخاص إجازة إجهاض، إذ إن هناك تباكيا 
على مصلحة القطـــاع الخاص وال نختلف 
أن مصلحـــة القطاع الخـــاص هي مصلحة 
البلـــد، كما تكررت في المناقشـــات أن هذا 
القانون مطبق واقع. وإذا كان مطبقا يعني 

أنه ال ضرر منه على القطاع الخاص”.
اإلجهـــاض  إجـــازة  “إقـــرار  أن  وأضـــاف 
بالقانـــون مـــن شـــأنه تســـهيل األمـــور على 
المـــرأة، فـــال يحتـــاج األمـــر انتظـــارا لحين 
صـــدور التقرير الطبـــي الذي قد يتأخر من 

أسبوعين إلى شهر”.
وأيده في ذلك، الشـــوري محمد الخزاعي 
قائال “ال أعرف ما المبرر لحرمان األم التي 
تعرضـــت لإلجهـــاض مـــن إجـــازة مدفوعة 
األجـــر ال تقـــل عن 6 أيـــام وال تزيد عن 14 
يوما إذا حصـــل اإلجهاض بعد 20 إلى 24 

أسبوعا من الحمل”.

وتابـــع “لنعتبـــر اإلجهـــاض عارضـــا صحيـــا 
لـــه  شـــأنه أي حـــادث أو عـــارض تعـــرض 
الموظـــف”، مطالبا بإعادة النظر في القرار، 
ومختتمـــا بعبارة “ارحمـــوا من في األرض 

يرحمكم من في السماء”.
جـــاء ذلـــك فـــي مداخلتهمـــا في مناقشـــة 
مشـــروع قانون يمنـــح المـــرأة العاملة في 
القطاع األهلي إجـــازة مدفوعة األجر في 
حـــاالت اإلجهـــاض أو والدة الطفـــل ميتا، 

تعادل إجازة الوضع.

المعاودة والخزاعي صوتان يتيمان 
مع إقرار “إجازة اإلجهاض”

عادل المعاودة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد  والمملوكة  للمجوهرات  استبرق  دار  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
بطلب   ،145899 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  علي  محمد  عيسى  يوسف 
ذات  شركة  إلى  وتحويلها  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 50000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
المحل  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل 
التجاري ليصبح مملوكا الى السيد يوسف عيسى محمد علي صاحب المؤسسة

التاريخ 4 / 11 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة  -  إدارة التسجيل

) CR2021- 140363 ( 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 : احمد سامي حمد فهد خميس الزياني

االسم التجاري الحالي : كفتيريا سبيد 66
االسم التجاري الجديد : سبيد 66 مطعم وكفتيريا

قيد رقم : 95395 – 4

 القيد :125568 – 1    -    التاريخ : 2021/9/28  
       وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

اعالن رقم 125568 – 1 لسنة 2021
بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  المسجلة  بحرينية  تضامن  شركة  كير  كارغو  شركة  أصحاب  السادة 
القيد رقم 125568 - 1 طالبين تحويل      الشكل القانوني للشركة المذكورة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5,000 دينار، بين كل من:
MUHAMMEDNISHAR KUNNAMKULATHINGAL .1

RESHMI BIJESH .2
BIJESH PANDHALIL BHASKARAN .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل إعالن رقم
CR2021- 160860

تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر : احالم علي ابراهيم العربي

االسم التجاري الحالي : حلويات دولسي إيما
االسم التجاري الجديد : ايما دولتشي سويت اند مور

قيد رقم : 113720-1

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111503 - 17111504 - 17111501

09االثنين 8 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الثاني 1443 - العدد 4773



Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JERMAN CARPENTRY WORKSHOP Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36585040  or  JERMANCARPENTRYWORKS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL BASIT ELECTRONICS CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

S T M C MARKETING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

HASAN LARI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

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

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Bahrain Artistic Frames Centre WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717165  or  BAHRAINFRAMES@GMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION  
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac
17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17272740  or  mahmoa@spu.edu 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

LAST TOUCH BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33889930  or  almadeh99@gmail.com 

NINO  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Ramee Grand Hotel & Spa  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36318888  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Intertech Trading W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17680566  or  pramasp@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  ASPHALT ROOFER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

WORK POINT SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

TRADERS VICS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17586906  or  TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

AL BASHAER RECRUITMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32269111  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

AL HARAMAIN LAND SUPPORT ACTIVITIES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38479047  or  SYEDGROUPBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

VARNA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33069330  or  AALBINALI668@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  BISSINOLITEBH@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac

16171617  or  WAQASTANOLI028@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39999527  or  UZAIRKHAN990@GMAIL.COM 

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

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

MODERN CITY FOR FABRICATED METAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35467837  or  EHTISHAMMUHAMMADRIAZ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

JET BRIDGE CONSULTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39787048  or  DIRECTOR@JETBRIDGE.ORG 

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

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
33733573  or  HMADAN@RCO.GOV.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33289659  or  aamhum@gmail.com 

A J A DIGITAL ADVERTISING AND CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

66666473  or  DRJAVEDHAFEEZ@GMAIL.COM 

S S R M COMPUTER PROGRAMMING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

EBRAHIM ALI MATTAR INHERITERS  
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contac

36052254  or  BAHRAI@GMAIL.COM 

BUREAU OF ATTORNEYS REEM HASANAIN KHALAF  
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contac

77117735  or  REEM@REEMKHALAF.COM 

ABDULLA MOHAMMED HASAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66388700  or  ALJANAHI15@HOTMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39077300  or  SALEEMRUK2020@GMAIL.COM 

BINT SUHAILBEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17642117  or  bintsehail@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

S . NIMAT GARCO  
has a vacancy for the occupation of

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

Shree Collections W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

66331289  or  SHAHSEEMAR@GMAIL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
17464562  or  HRBH@ARLAFOODS.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

EBRAHIM ABDULLA ISA  
has a vacancy for the occupation of

  HORSE BREEDER 
 suitably qualified applicants can contac
39698300  or  mhrschool81@gmail.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALMAAMEER COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39762224  or  YOUSAIFALI51@HOTMAIL.COM 

ABU HAMZA AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

HALA CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
39684338  or  H.F.OBAID@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

Ansar Gallery W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Graceful Documents Clearance office  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contac

34433795  or  NA59@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MOHAMED SALAH SAAD  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34128860  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Desi Bite  CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33948835  or  SANA-YOUSIF@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  ENGINEER(INDUSTRIAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17704040  or  recruitment@bapco.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

UM SHAOM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
33697746  or  ammarshaga@gmail.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

NINO  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

USMANS WORLD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

SWAT CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33656052  or  IRSHADULLAH.BH@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contac

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

CAZARO BLINDS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

GENERAL CLEANING & MAINTANENCE SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17458080  or  info@maargcms.com 

AHAD HOLDINGS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
17730900  or  HALARADI5@GMAIL.COM 

CAZARO BLINDS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

ABU FAWAZ SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17470883  or  BU.HABIB3@HOTMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com 

ISA ALSHEALA RENTING OF HOUSEHOLD GOODS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

FM LOCATION RESTURANT AND CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33332219  or  FM.LOCATION.BH@GMAIL.COM 

Mujahid Contracting Co. Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

66921790  or  ghulammustafa620822724@gmail.com 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

JUST EXPRESS CARGO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
66640664  or  AN.ABBASI@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39338545  or  hr@karamicatering.com 

WADIE GUL ELECTRONICS  
has a vacancy for the occupation of

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

Knox Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

BAYT ALWALI AL ARABI ALUMINIUM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

DANZIL SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17294272  or  AWADHI66@BATELCO.COM.BH 

GENUIS FOR COMPUTER EQUIPEMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17535367  or  SHATHACO@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

BLACK GARR OF THE SCORPION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33176532  or  SAMEERABDULLA56@GMAIL.COM 

SHRIMPLUS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33660552  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

MYSORE CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39666483  or  SAFFAF80@GMAIL.COM 

MYSORE CAFE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
39666483  or  SAFFAF80@GMAIL.COM 

PAKEEZA INTERNET AND MOBILES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33032325  or  shafayet15@yahoo.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

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

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
35094304  or  SMATHI170@GMAIL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ADWAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77070796  or  adwarcon@hotmail.com 

AHMED HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / SHADI ALKHALEEG  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17263234  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

Najm alkhaleej safety and security  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac
36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

SUMER TOWERS CONSTRUCTIONS W L L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36615220  or  W.ASD_AM@YAHOO.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALQANDEEL ALUMINUM FABRICATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17440498  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

THU ALFAQQAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17281100  or  BU.ISA.HAG@HOTMAIL.COM 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

TUI NA TRADITIONAL MASSAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

36554433  or  MARYAM.AEA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

TUI NA TRADITIONAL MASSAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

36554433  or  MARYAM.AEA@GMAIL.COM 

AL KARAMA GRILL CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39611067  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

DUTCHIPS CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17777821  or  FARHAN_ILYAS13@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

JAMEEL ALMUDAIFA JEWELLERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17231847  or  mudaifa93@icloud.com 

AL HARMAIN CAFTERYA  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17732276  or  redahmattar@gmail.com 

AL JASRA BIKES RE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17713637  or  mohammed@tarradah.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38356383  or  ctc.ops.cw@gmail.com 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

FOOD WORLD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

WEST RIFFA REFRIGERATION & A/C SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17660445  or  AAALSABEAI@GMAIL.COM 

ALWADI BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737067  or  ALMURTAHREALSTATE@GMAIL.COM 

Bahrain Vape Club Trading  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36669924  or  mouathen@gmail.com

 ABU HAMZA AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com
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ALAYED STORES  

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac
39440342  or  IS.Ap@HOTMAIL.COM 

FORCE POINT  GENERAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39666728  or  AABSY1981@GMAIL.COM 

TECON CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39474476  or  ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

LIYAN TECH PHONE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM 

ALBURAQ FURNITURE COMPLEX 2  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17626243  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

ALFARRUQ PALACE COLDSTORES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39692963  or  ALFAROOQMS@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALTASAMUH CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  hassan@emaar.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

SKY STAR CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

77059992  or  skystar.company@yahoo.com 

Modern touch construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66688865  or  A.HADIALHAYKI@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT  
has a vacancy for the occupation of

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

SNOW WHITE JEWELLERY DESIGN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39153810  or  ASGARALIA186@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

DMV KADANTHERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

35323037  or  DMVKADANTHERY@GMAIL.COM 

FINE FOODS CATERING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

FAMOUS COLD STORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

AWALI GAS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

World time Clearance of government documents  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39802838  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

UNITED CEMENT COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728596  or  f.shehab@ucc.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ECO COOL AIR CONDITIONING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39802839  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Georgia Solid Surface Contracting Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17162652  or  HISHAM_ALDAN@YAHOO.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL)  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY Bahraini Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

MURAD AUTO SPARE PARTS  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36588533  or  ESSAMURAD11573@GMAIL.COM 

N E T CLEANING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

DIGITAL DOT COMPUTER PROGRAMING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34569303  or  DIGITALDOTBH@GMAIL.COM 

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

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

MARMARA ISTANBOL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

CITY TRAVEL  FOR TRAVEL AND TOURISM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17644899  or  ABC51854@GMAIL.COM 

Hearty Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

34443540  or  NABEEL.FAQIHI@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

QUALITY CORNER CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  BRICK COLLECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

33955255  or  F_T55@HOTMAIL.COM 

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

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

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34039246  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

Alwadi Nuts and Sweets  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM 

CASA DI BIBO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17725141  or  bpj@bahrainindia.com 

ASEEL FOR SELLING TEXTILES  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
17227092  or  YOUSEF99@GMAIL.COM 

TOP STAR GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39467568  or  AMEEEN2255@GMAIL.COM 

ART MARINE REPAIR MACHINARY CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

36448216  or  BABURAJSANA@GMAIL.COM 

WASFA RESTAURANT COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33312345  or  WASFABH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

GULF & ARAB WORLD RESTAURANT CO W .L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

WALEED Welding Blacksmith & Fabrication  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17680242  or  WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

HERITAGE HOUSE DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

BINT ALQAFFAS FOR TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36638877  or  ALHASHIMI1977@GMAIL.COM 

MODA BITAR WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

SAMRA PARVEEN BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

Abdulhameed Jewellery Design Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33092932  or  wahibashraf@hotmail.com 

CENTRAL POWER & PROCESS SYSTEMS Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac
17552292  or  mahmood@centralpps.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SEA WORLD COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

NINO  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

NINO  
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contac

17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

BLUE OCEAN CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17300858  or  Captainali_92@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
39619000  or  METEE@METEEBAH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17490501  or  M.FAROOQ@PUREAQUABH.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

CAMELOT RESTAURANT WLL  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17717370  or  myra@sevenleisure.net 

VERSAI CONTRACTS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39526795  or  VERSAI@GMAIL.COM 

THE COPPER CHIMNEY RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17826880  or  CCHIMNEY@BATLCO.COM.BH 

DAR AL AROOB BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37226930  or  abumussa99@gmail.com 

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17554872  or  admin@sultanengineering.com 

AL ASNA  FRUITS & VEGETABLES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Alashball decor construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

Al kadeer construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33752362  or  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM 

SORAJ AL REFFAIN ADVERTISING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

Unique Jewel Bakery  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac
33879468  or  ZAEMM1976@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

SEAWAN TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39619192  or  JABER65@GMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

RICH INTERIOR WORKS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33617547  or  RICHINTERIOR.BAH@GMAIL.COM 

ALMOAYYED HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17211211  or  PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AL RAMADI LANDSCAPING AND RECLAMATION  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39954448  or  BH.STONE73@GMAIL.COM 

ALWAN CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39646637  or  MMD.MDN@GMAIL.COM 

TRUST TRADERS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17704144  or  info@trusttraders.com 

AWAL READY MIX CONCRETE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38354639  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

LA DELIGHTS GALLERY SWEETS AND PASTRIES  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
35661111  or  M_ARAHIM@YAHOO.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac
17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17701020  or  sm@ast-bh.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17003201  or  AWAHAB@BATECICT.COM 

AHMED ALI HASAN BUTI ( ZAINAT ALBAHAR / 6965 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39645124  or  FATIMA_AHMED81@YAHOO.COM 

Al hara al muharraqia contracting  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

FADEL AL MUTAWAH CAR GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contac

36669772  or  MASSOMA.HUBAIL@GMAIL.COM 

AL HARMAIN CAFTERYA  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17732276  or  redahmattar@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66767587  or  Forceps17@gmail.com 

ARYAF MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39099890  or  MAHD.BH7@GMAIL.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac
17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

Raed ali contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Ghaith Interiors Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17700144  or  GAITH@BATELCO.COM.BH 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac
17877641  or  MATHAWLL@GMAIL.COM 

KHALIFA ABDULLA KHALIFA ALMUQAHWI  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17324208  or  KHALIFAABDULLAKHALIFA125@GMAIL.COM 

KHALIFA ABDULLA KHALIFA ALMUQAHWI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17324208  or  KHALIFAABDULLAKHALIFA125@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

110 AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE AIR-CONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17683393  or  HAJISHAHBAZ@YMAIL.COM 

CLOVERFEILD DECORATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

37324778  or  TAPANCHANDRAYY3@GMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17333384  or  ashif@map-rental.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

PIGEON TRADERS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STITCHER(FABRICS) 
 suitably qualified applicants can contac
17722298  or  MUSAMA504@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17333384  or  ashif@map-rental.com 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

1 STOP MART W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32233130  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

Leaders international contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

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

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

36249557  or  RONYKURUVILLA08@GMAIL.COM 

HIGH WALL CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17593395  or  JABER65@GMAIL.COM 

Unimac Express Laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33704095  or  RAZIM151980@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ELYA LAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

FASHION SPA TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35583901  or  a3document36@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GULF GATE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

Yousra Yousif Contracting Establishment  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33201025  or  AHMEDYOUSIF2219@GMAIL.COM 

Glass Tech Industries B.S.C closed  
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

RAHEEQ FLOWER CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17686404  or  RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39451155  or  A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

ALESTIQLAL SERVICES STATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17625900  or  ADNAN-FU@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contac

17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 
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الرباط - وكاالت

شـــّدد العاهل المغربـــي الملك محمد 
بمناســـبة  خطـــاب  فـــي  الســـادس 
الذكرى السادسة واألربعين للمسيرة 
ال  المملكـــة  أن  علـــى  الخضـــراء 
تتفاوض علـــى مغربية الصحراء بل 
تتفـــاوض على وضع حل لهذا النزاع 
“مغربيـــة  أن  إلـــى  الفًتـــا  المفتعـــل، 
الصحـــراء حقيقـــة ثابتـــة، ال نقـــاش 
والشـــرعية،  التاريـــخ  بحكـــم  فيهـــا، 
واعتـــراف  ألبنائهـــا،  قويـــة  وبـــإرادة 

دولي واسع”.
 وقـــال العاهـــل المغربـــي إن ســـيادة 
المملكـــة على الصحـــراء موضوع ال 
نقاش فيه، وإن مغربية الصحراء لم 
تكـــن يوًما ولن تكـــون أبًدا مطروحة 

وأردف  المفاوضـــات.  فـــوق طاولـــة 
الملـــك بالقـــول: “لقـــد ســـجلنا خـــال 
األشـــهر األخيـــرة، تطـــورات هادئـــة 
وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.

أن  إلـــى  المغربـــي  العاهـــل  وأشـــار 
القـــرار الســـيادي للواليـــات المتحدة 
واعترافها بالســـيادة الكاملة للمغرب 
على صحرائه نتيجة طبيعية، للدعم 
األميركيـــة  لـــإدارات  المتواصـــل 
الســـابقة ودورهـــا البنـــاء مـــن أجـــل 

تسوية هذه القضية.
ولفـــت إلـــى أن افتتـــاح أكثـــر من 24 
دولة، قنصليات في مدينتي العيون 
والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي 

يحظى به الموقف المغربي.

محمد السادس: ال نتفاوض على مغربية الصحراء

طرابلس ـ وكاالت

المفوضيـــة  رئيـــس  أعلـــن 
الليبية العليـــا لانتخابات، 
عمـــاد الســـايح، فتـــح باب 
لانتخابـــات  الترشـــح 
والبرلمانيـــة،  الرئاســـية 
تمهيـــًدا  االثنيـــن،  أمـــس 

إلقامة االنتخابات في موعدها المقرر في 24 ديســـمبر المقبل. وقال عماد الســـايح، 
في مؤتمر صحفي، أمس األحد، إن قبول طلبات الترشـــح النتخابات رئيس الدولة 
ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين باالنتخابات 

النيابية حتى السابع من ديسمبر. 
وأضـــاف أن المفوضيـــة اســـتلمت من مجلس النـــواب الليبي كل التعديـــات الفنية، 
التـــي ســـتمكنها مـــن تنفيـــذ العمليتيـــن االنتخابيتيـــن “دون الطعـــن فـــي إجـــراءات 
تنفيذهـــا”، منّبًهـــا إلى أن قبول طلبات الترشـــح لانتخابات الرئاســـية ســـيكون عبر 
مكاتـــب المفوضيـــة في طرابلس وبنغازي وســـبها فقط. وشـــّدد الســـايح على أنه ال 
يستطيع أي ناخب استام بطاقته االنتخابية ما لم يقدم أوراقا ثبوتية؛ وذلك منعا 
للتزوير.  وتابع رئيس المفوضية: “الدعوة إلى انتخابات 24 ديسمبر ليست من أجل 
تداول السلطة فقط، بل لتقرير مصير هذا الوطن، إما يكون أو ال يكون، وإما يكون 
وطـــن للجميـــع أو يكون وطن للفوضـــى واالنتهازيين، فنحن اليـــوم إما على طريق 

التنمية والنماء أو على طريق قطاع الطرق”.

اإلعالن عن فتح باب الترشح لالنتخابات في ليبيا
تريبورا ـ أ ف ب

تبحث الشرطة الهندية 
عـــن مســـتخدمي نحـــو 
علـــى  حســـاب   100
التواصـــل  مواقـــع 
متهمـــة  االجتماعـــي 
بنشر “أخبار كاذبة”، بعد 

هجمـــات نفذتها مجموعات على مســـاجد في شـــمال شـــرق البـــاد. أعمال العنف 
التي بدأت الشـــهر الماضي في والية تريبورا، اندلعت على هامش تجمع حاشـــد 
لمئات من أتباع جماعة قومية هندوســـية يمينية، حســـبما ذكرت وكالة “فرانس 
بـــرس”. خال الهجوم، تعرضت 4 مســـاجد للتخريب وُنهبـــت العديد من المنازل 
والشـــركات المملوكة لمســـلمين. وفًقا للوكالة، فإن االعتـــداءات بدات كما لو أنها 
“انتقـــام” بعـــد مقتل العديد مـــن المصلين الهندوس في بنغاديـــش ذات األغلبية 
المســـلمة.  وقالت الشـــرطة إن بعض األشـــخاص الذين يهدفون إلى إثارة المزيد 
من العنف، نشـــروا صوًرا مضللة على وســـائل التواصل االجتماعي بعد الحادث.  
وأخبر ضابط شرطة كبير في الوالية “فرانس برس”، أمس األحد، أن الحسابات 
المحـــددة تنشـــر شـــائعات وأخبـــاًرا كاذبـــة ومقاطع فيديـــو مزيفة وصـــور مزيفة 
لـــم تكـــن مرتبطـــة حتى بواليـــة تريبورا. وتعهـــد الضابط بضبـــط المتورطين في 
نشـــر هـــذه األخبـــار، قائا: ال يزال الوقت مبكًرا لكن ســـيتم التعـــرف على الجميع 

واعتقالهم بسبب مثل هذه التلفيقات.

حملة أمنية في الهند بعد أعمال عنف ضد المسلمين
أديس أبابا ـ وكاالت

ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
اإلثــــيــــوبــــي آبــــــي أحـــمـــد 
عــلــى  قــــــــادرة  بـــــــاده  أن 
ــة الـــتـــحـــديـــات،  ــهــ ــواجــ مــ
مشدًدا االلتزام بما وصفه 
لألجيال  متين”  بـــ”أســاس 

القادمة.  وقال آبي أحمد في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “عندما نقف معا، 
يمكننا التغلب على أي شيء، نحن نقف على أكتاف أسافنا الذين قدموا تضحيات 
القادمة”.  لألجيال  متين  أســاس  بإرساء  ملتزمون  نحن  واليوم  أجلنا،  من  كبيرة 
وجاء كام رئيس الوزراء اإلثيوبي في أعقاب تنظيم مواطنين في أديس أبابا، 
تيغراي وجماعة  لتحرير  الشعبية  الجبهة  األحد، مسيرات احتجاجية ضد  صباح 

“أونق شني”.
وصفوها  التي  اإلعامية  للدعاية  استنكارهم  المسيرات  في  المشاركون  وأكــد 
بالمضللة والمجانية للحقائق على األرض، مشيرين إلى أن إثيوبيا ما تزال صامدة، 
وأنهم سيدافعون بكل ما يملكون الستعادة األمن والسام. وكان المجلس المشترك 
ا، قد تعهد بتقديم الدعم الكامل للحكومة للقضاء على  المكّون من 12 حزًبا سياسيًّ
جبهة تحرير تيغراي وجماعة “أونق شني”، المصنفتان “إرهابية” من قبل البرلمان 
اإلثيوبي. وقال عدد من قادة األحزاب السياسية في مؤتمر صحفي مشترك، إنه ال 

توجد سيادة قابلة للتفاوض، كما أن الدولة ليست للبيع.

إثيوبيا.. مسيرات معارضة لجبهة “تيغراي”

إيران تطلق مناورات 
حربية في خليج عمان

قــبــل أســابــيــع مــن اســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات 
النووية المقررة في فيينا يوم 29 نوفمبر 
مناوراته  اإليــرانــي  الجيش  بــدأ  الــجــاري، 
الحربية السنوية على ساحل خليج عمان.

اإليـــرانـــي،  للتليفزيون  تــقــريــر  ــر  ذكـ فــقــد   
برس  أسوشييتد  وكالة  نقلت  ما  بحسب 
البحرية والجوية  القوات  أن وحدات من 
منطقة  في  مــنــاورات  في  تشارك  والبرية 
تمتد ألكثر من مليون كيلومتر مربع شرق 
مضيق هرمز االستراتيجي، الذي يمر عبره 

نحو 20 % من شحنات النفط في العالم.

ردود فعل إقليمية ودولية منددة بمحاولة االستهداف

نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة
محملـــة  مســـيرة  طائـــرة  اســـتهدفت 
الـــوزراء  رئيـــس  منـــزل  بمتفجـــرات 
العراقي مصطفـــى الكاظمي في بغداد 
فـــي ســـاعة مبكـــرة مـــن صبـــاح األحد، 
فيمـــا وصفـــه الجيـــش العراقـــي بأنـــه 
محاولة اغتيال، لكنه قال إن الكاظمي 
نجـــا دون أن يصـــاب بأذى، في غضون 
ذلك، خرجت ردود األفعال المستنكرة 
عقـــب هذا الهجوم مـــن أطراف محلية 

ودولية وعربية.
الهجـــوم الـــذي قالت مصـــادر أمنية إن 
عدًدا من أفراد قوة الحرس الشخصي 
للكاظمـــي أصيـــب فيـــه جـــاء بعـــد أن 
العاصمـــة  فـــي  احتجاجـــات  تحولـــت 
االنتخابـــات  نتيجـــة  علـــى  العراقيـــة 
العامة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.
األنبـــاء  وكالـــة  أمنـــي  مصـــدر  وأفـــاد 
الفرنســـية أن “محاولـــة االغتيال” التي 
اســـتهدفت مصطفـــى الكاظمـــي “تمت 
بثاث طائرات مســـيرة، أسقطت منها 
قـــوات حمايـــة رئيس الـــوزراء األمنية 
اثنتان”، فيما انفجرت الثالثة و”ألحقت 

أضرارًا بمنزله”.
أن  آخـــر  أمنـــي  مصـــدر  وأوضـــح 
“الطائرات الثاث انطلقت من جهة نهر 
دجلة قرب جســـر الجمهورية” المقابل 
للمنطقـــة الخضـــراء المحصنـــة حيـــث 
يقع منزل الكاظمي، فيما تشـــهد الجهة 
اعتصامـــات  المنطقـــة  لهـــذه  المقابلـــة 
نتائـــج االنتخابـــات  لمعترضيـــن علـــى 

النيابية.
فـــي بيان شـــديد اللهجـــة، دان مجلس 
الـــوزراء العراقـــي محاولـــة االغتيـــال، 
المســـلحة  الجماعـــات  أن  معتبـــًرا 
الدولـــة  علـــى  تجـــاوزت  المجرمـــة 
ورموزها، واصفا االعتداء بـ “اإلرهابي 

الجبان”.
كذلـــك أكـــد أن محاولة االغتيـــال هذه 
“تعد استهدافًا خطيرًا للــــدولة على يد 
جماعات مسلحة مجرمة، قرأت ضبط 
النفـــس والمهنية العاليـــة التي تتحلى 

بها القوات األمنية والعســـكرية ضعفًا؛ 
ورموزهـــا،  الدولـــة  علـــى  فتجـــاوزت 
واندفعت إلى التهديـــد الصريح للقائد 
العام. إلى ذلك، شـــدد علـــى أن القوات 
األمنية تعهدت بحماية الباد وسيادته 
أمـــام كل مـــن تســـول له نفســـه تحدي 
الوطنـــي  بواجبهـــا  وســـتقوم  الدولـــة، 
فـــي ماحقة المعتديـــن ووضعهم أمام 
العدالة. وأشار إلى أن األجهزة األمنية 
ستعمل للكشف عن الجهات المتورطة 
فـــي هـــذا الفعـــل اإلرهابـــي، والقبـــض 
عليهـــا، وتقديمها إلى المحاكمة. وختم 
معتبـــرا أن “مـــن يظـــن أن يـــد األمـــن ال 
تصل إليه واهم”، مشددا على أنه ليس 

هناك كبير أمام القانون.
مـــن جانبـــه، شـــجب الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح “االعتـــداء اإلرهابي الذي 
اســـتهدف رئيـــس الـــوزراء”، فيمـــا ندد 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
اســـتهدف  الـــذي  اإلرهابـــي”  بـ”العمـــل 
أنـــه  تغريـــدة  فـــي  معتبـــرا  الكاظمـــي، 

“استهداف صريح للعراق وشعبه”. 
وأدانت من جهتها بعثة األمم المتحدة 
في العراق “محاولة اغتيال” الكاظمي، 

داعية إلى “الهدوء والحث على ضبط 
النفس”. وســـارعت الواليـــات المتحدة 
اإلرهابـــي  “العمـــل  هـــذا  إدانـــة  إلـــى 
الســـلطات  علـــى  وعرضـــت  الواضـــح” 

العراقية المساعدة في التحقيق.
وقـــال المتحـــدث باســـم الـــوزارة نيـــد 
برايـــس فـــي بيـــان “هـــذا العمـــل الـــذي 
ندينـــه  والـــذي  إرهابـــي،  أنـــه  يبـــدو 
بشـــدة، كان موجهـــا إلـــى قلـــب الدولة 
العراقيـــة”. وأضاف “نحن على تواصل 
العراقيـــة  األمـــن  قـــوات  مـــع  وثيـــق 
المكلفـــة بالحفاظ على ســـيادة العراق 
مـــع  مســـاعدتنا  وعرضنـــا  واســـتقاله 
تحقيقها في هذا الهجوم”. واستنكرت 
كل مـــن جامعـــة الـــدول العربية ومصر 
ولبنان والســـعودية ومجلـــس التعاون 

الخليجي كذلك الهجوم.
اآلن  حتـــى  جماعـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
مســـؤوليتها عـــن الهجـــوم علـــى منزل 
الخضـــراء  المنطقـــة  فـــي  الكاظمـــي 
الحصينـــة ببغـــداد، والتـــي تضـــم مبان 

حكومية وسفارات أجنبية.
إن  العراقـــي  للجيـــش  بيـــان  وقـــال 
الهجوم استهدف منزل الكاظمي وإنه 

بصحة جيـــدة. ولم يتطـــرق لمزيد من 
التفاصيل. وقال دبلوماسيون غربيون 
الخضـــراء  المنطقـــة  فـــي  موجـــودون 
إنهم ســـمعوا دوي انفجـــارات وإطاق 

رصاص في المنطقة.
مســـلحة  لجماعـــات  أنصـــار  وكان 
متحالفـــة مـــع إيـــران اكتســـبت نفـــوذا 
داخـــل البرلمـــان والحكومة قـــد زعموا 
حـــدوث تزويـــر لألصـــوات ومخالفات 
في فـــرز نتائـــج انتخابات العاشـــر من 
أكتوبـــر. وتحولـــت احتجاجات ألنصار 
أحزاب تعـــارض نتائج االنتخابات إلى 
أعمـــال عنف يوم الجمعة عندما رشـــق 
متظاهرون الشرطة بالحجارة بالقرب 
مـــن المنطقة الخضراء، مما أســـفر عن 

إصابة عدد من الضباط.
ويقـــول محللـــون مســـتقلون إن نتائج 
لغضـــب  انعكاســـا  كانـــت  االنتخابـــات 
المســـلحة  الجماعـــات  تجـــاه  شـــعبي 
المدعومـــة مـــن إيـــران، والمتهمة على 
نطاق واسع بالتورط في قتل ما يقرب 
مـــن 600 محتج خرجوا إلى الشـــوارع 
مناهضـــة  منفصلـــة  مظاهـــرات  فـــي 

للحكومة في 2019.

بغداد - وكاالت

الفصائل الخاسرة في االنتخابات ماضية في تنفيذ تهديداتها بإشاعة العنف.

الخرطوم ـ وكاالت

فّرقت قوات األمن السودانية، أمس األحد، متظاهرين 
توافـــدوا إلى شـــوارع الخرطوم للتنديـــد باإلجراءات 
االســـتثنائية التي فرضتها القوات المســـلحة، بإطاق 
قنابـــل غـــاز مســـّيل للدمـــوع. وقـــال أحـــد المحتجين 
ويدعى محمد األمين، وهو بين عشـــرات المدّرســـين 
المحتّجيـــن الذيـــن ســـاروا صبـــاح أمـــس نحـــو وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، لوكالـــة فرانـــس برس “لقـــد نظمنا 
تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات” قائد الجيش 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
 كما أضاف أن “قوات الشـــرطة قامت بفّض التظاهرة 
وأطلقت الغاز المسّيل للدموع”. أتى ذلك، بعد أن عمد 
عـــدد مـــن المتظاهرين ليل الســـبت األحـــد إلى إغاق 
بعـــض الشـــوارع الرئيســـية، فـــي العاصمـــة ومدينتي 
بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني 

التي أطلقها تجمع المهنيين.
إال أن بعض المتاجر فتحت أبوابها صباًحا فيما بقيت 
أخـــرى مغلقة فـــي الخرطـــوم. فيما أفاد شـــهود عيان 
لفرانـــس بـــرس بإقامة حواجـــز في بعض شـــوارع أم 

درمان وبحري.

بينمـــا قـــال شـــاهد آخـــر مـــن أم درمـــان “الحركـــة في 
الشـــوارع أقل مـــن المعتاد لكن ال يوجـــد إغاق كامل 
للشـــوارع وبعـــض المحـــات تعمـــل والبعـــض اآلخر ال 

يعمل”.
قيـــادات  أحـــد  الســـودانيين،  المهنييـــن  تجمـــع  وكان 
احتجاجـــات 2019 التـــي أدت إلـــى ســـقوط الرئيـــس 
الســـابق عمـــر البشـــير، دعـــا الســـبت إلـــى االســـتعداد 
“للعصيـــان الشـــامل يومي األحد واالثنيـــن”، الفًتا إلى 
أن البداية ســـتكون عبر “تتريس” أي إغاق الشـــوارع 

الرئيسية بدون احتكاك مع القوات األمنية.

إغالق بعض الشوارع الرئيسية تلبية لدعوات إلى العصيان المدني

متاريس في الخرطوم.. وغاز مسيل بوجه المحتجين

متاريس ترتفع في الخرطوم

دبي ـ وكاالت

أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
أمـــس األحد، مقتل أكثر من 138 عنصًرا 
مـــن ميليشـــيات الحوثـــي في الســـاعات 
األربـــع والعشـــرين الماضيـــة فـــي غارات 

جديدة حول مأرب.
 وأضـــاف التحالـــف أنـــه نفـــذ 29 عمليـــة 
اســـتهداف آلليات وعناصر الميليشـــيات 
فـــي الجوبـــة والكســـارة، مشـــيًرا إلى أن 
عمليـــات االســـتهداف شـــملت تدمير 17 

من اآلليات العسكرية.
وكانـــت مصـــادر ميدانيـــة فـــي الجيـــش 
اليمنـــي أفـــادت بـــأن عـــدًدا مـــن القـــادة 
الميدانييـــن لميليشـــيات الحوثـــي قتلوا 
صبـــاح األحـــد فـــي معـــارك مســـتمرة مع 
قـــوات الجيـــش والمقاومة فـــي جبهات 

جنوب محافظة مأرب.
كذلـــك، أوضحـــت المصـــادر أن القيـــادي 
الحوثـــي أحمـــد عايـــض شـــرف الديـــن، 
الملقـــب “أبـــو بـــاروت” قائـــد تســـليح مـــا 

يسمى المنطقة الخامسة للحوثيين قتل 
مع مرافقيه في جبهة الجوبة.

 وأضافـــت أن قائـــدي جبهتـــي “العمـــود 
أثنـــاء  ُقتـــا  “الحوثييـــن  والجوبـــة 
المعـــارك  ســـير  تغيـــر  مـــع  المواجهـــات 
الجيـــش  لقـــوات  تعزيـــزات  ووصـــول 
فـــي ســـياق  الجبهـــة.   إلـــى  والمقاومـــة 

متصل، كشـــفت مصادر عســـكرية يمنية 
عـــن مقتل خبيـــر لبناني بغـــارة لمقاتات 

التحالف في ذات الجبهة. 
وقالـــت إن خبيـــر صواريـــخ تابـــع لحزب 
ذيـــاب”  “حســـين  يدعـــى  اللبنانـــي  هللا 
والمكنى “أبو شهاب” لقي مصرعه بغارة 

جوية لطيران التحالف.

تصفية عدد من القادة الميدانيين وتدمير 17 من اآلليات العسكرية

ا بغارات حول مأرب التحالف: مقتل 138 حوثيًّ

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب

طهران ـ أ ب
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نهاية “اإلخوان”
وحدهـــم “اإلخـــوان المســـلمون” من بيـــن كل األحزاب العربيـــة الذين لم 
يدركوا أنَّ القرن الحادي والعشرين يختلف عن القرن الذي سبقه، وأنهم 
عندمـــا رفعوا شـــعار “الربيع العربـــي” الذي اعتبروه ربيعهـــم اعتقدوا أنَّ 
القرن الحادي والعشرين سيكون لهم دون غيرهم، وهكذا فإنَّ المفترض 
أنهـــم فوجئوا أنَّ عالـــم األمس، إْن عربَيًا وإْن “كونيـــًا”، ليس عالم اليوم، 
وأن معطيات هذه المرحلة تختلف عن معطيات المرحلة الســـابقة، وأن 
همـــوم هذه األجيال، أي أجيال هذا القرن، غير هموم األجيال الســـابقة، 
وهـــذا هـــو ما لم يدركه “إخوان” حســـن البنا الذين مازالـــوا ينفخون في 

قربة سياسية مثقوبة.
والمعـــروف، إالَّ مـــن ال يريـــد أن يعرف، أنَّ األحـــزاب القومية التي كانت 
قـــد حكمـــت في العـــراق وأيضًا في ســـوريا وفـــي اليمـــن الجنوبي وفي 
ْت الخيط”، كمـــا يقال،  “جماهيريـــة” معمـــر القذافـــي جميعهـــا قـــد “شـــمعَّ
فحزب البعث في بالد الرافدين لم يعد له وجود إالَّ في بعض جلســـات 
مـــا تبقى من الذين يقولون إن “البْعث” ال يـــزال موجودًا وإنهم بعثيون، 
وحقيقة وهذا ينطبق على... اإلخوان المســـلمين الذين ال يزال من بقي 

منهم يْسبح ضد التيار وضد معطيات القرن الحادي والعشرين.
خْت”...  والمشكلة هنا هي أنَّ أحزاب هذه المرحلة والمراحل السابقة “فرَّ
حزيبـــات تقتـــات علـــى العطاءات الحكوميـــة وعلى بعض “منـــِح” الذين 
يســـعون إلى مواقع سياســـية وحتى وإْن كانت شكلية، والذين يريدون 
أن يحتلوا مراتب عشائرية ما كان بإمكانهم الوصول إليها لو لم يشكلوا 
ا أنها  مثـــل هـــذه األحزاب الوهمية... وعليه فإن هـــذه التنظيمات كلها إمَّ
ا أنَّ بعضها لم يبَق منه  قد اختفت نهائيًا في فترة كانت مبكرة جدًا وإمَّ
إالَّ بعـــض األســـماء الثانوية وبعـــض قادتها الذين كان مـــن المفترض أن 
يحيلوا أنفســـهم علـــى التقاعد بعـــد أْن تجاوزت أعمارهم مـــا يزيد على 
عشـــرات السنين وهكذا فإن ما تبقى من اإلخوان المسلمين الذين فوق 
تمزقهـــم وانقســـامهم قد التحقوا بـ “دائرة” الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الذي لم يتردد في أْن يتخلَّـــى عنهم وعن غيرهم عندما باتت 

تصطك عليه دوائر كثيرة. “إيالف”.

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

للتواصل: 17111483

كوب الضمير انزلق من يد اإلنسانية على األرض
يبدو أن اإلنســـانية انزلق من يدها كوب الضمير على األرض، والســـمع 
على وشك التلف، وأبطال هذه اللعبة المنظمات العالمية التي أقسمت 
على حماية حقوق البشـــر من الضياع وقت النزاعات، فمحكمة العدل 
الدوليـــة انجرفـــت وراء اإلغـــراءات القطريـــة وســـلبت مـــن البحريـــن 
مليـــارات األمتار المكعبة من الغاز، وحرمتها من حقها حســـب ما جاء 
في التقرير القانوني الفرنســـي الذي نشـــرته مجلة “لوبوان الفرنســـية 
األســـبوعية”، والـــذي أحدث هزة عنيفة فـــي المحافل الحقوقية حول 
العالـــم، ودفع المنظمات البحرينية والدولية الداعمة للمطالبة بإرجاع 
الحـــق إلى أصحابه والطعـــن في حكم المحكمة، منها جمعية البحرين 
لمراقبة حقوق اإلنسان، و”بحرينيون ضد الفساد”، والرابطة الخليجية 
األوروبية للتواصل االجتماعي، والمجموعة العربية األفريقية لحقوق 

اإلنسان، ومجموعة “حقوقيون مستقلون” وغيرها.
وفي الطرف اآلخر نرى األمم المتحدة تمشـــي وتسرح وتفرح وتسير 
علـــى منهجيـــة غير مفهومـــة، تاركة النظام اإليراني اإلرهابي بشـــتاته 
وعصاباتـــه وأحزابه ومرتزقته يعيثون في األرض فســـادا، وهي على 

علـــم تام بهذا النظام القائم على االضطهاد العنصري والتوســـع ونشـــر 
اإلرهـــاب، ومـــع ذلـــك تتحـــرك مثل الطفـــل اليتيم أو قابعـــة في حبس 
منفرد. عصابة الحوثي تمطر ســـماء الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية 
الســـعودية أعزها هللا ونصرها بالصواريخ المسيرة بشكل دائم، وهذه 
المنظمة عاجزة حتى عن االلتفاف بوجهها إلى ما يفعله الحوثي “علما 
أن الســـعودية قادرة على الدفاع عن نفســـها بأي شـــكل من األشكال”، 
لكن من المعيب أن تبقى األمم المتحدة جالسة في غرفة بدون رقم.
وهناك دول تعطيها جسدك وروحك وتقف معها في “الحلوة والمرة”، 
لكنهـــا تنادي على الشـــيطان وتأخذ منه وثيقـــة مهاجمتك بكل الصور 
واألشـــكال، من تهريب أســـلحة ومخدرات إلـــى أراضيك، إلى عجرفة 

متعالية وإساءات على لسان مسؤوليها ونكران للجميل.
ألف مرض ومرض أصاب اإلنسانية، وال ينفع معه التمدد على السرير 
وكشـــف األطبـــاء ووصـــف الصيدليـــة، صحيـــح أن الشـــعوب تتفاوت 
في مســـتواها ولكـــن الضمير واحد،  لكن.. هل بقـــي ضمير ينبض في 

الصدور.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وصفـــه كثيـــرون بأنـــه أفضـــل من لمـــس كرة القـــدم منـــذ أن ظهـــرت كلعبة، 
وصاحب أفضل مهارات وإبداعات كروية وإسهامات مؤثرة مع الفرق التي 
لعـــب بهـــا ومع بـــالده األرجنتين.. الحديـــث هنا عن الراحل دييغـــو أراماندو 
مارادونـــا الـــذي احتفل محبوه قبل أيام قالئل بعيد ميـــالده الـ 61، بالتزامن 
مـــع قـــرار أصدرته محكمـــة أرجنتينية بعرض ممتلكات تعـــود إليه للبيع في 

المزاد.
مـــن يقـــرأ الخبـــر يتراءى له مـــن الوهلة األولـــى أن الهدف من المـــزاد هو أن 
يجنـــي الورثـــة أعظـــم األرباح والمكاســـب من الشـــعبية الجارفـــة لمارادونا، 
وتســـابق المالييـــن علـــى مقتنياتـــه مهما غال ثمنهـــا، ولن يخيل إليـــه أبًدا أن 
يكـــون القصـــد من هـــذا المزاد لممتلـــكات صاحـــب المهـــارات الخارقة، ومن 
حصد الكثير من البطوالت والجوائز هو ســـداد ما عليه من ديون ولن يعود 

على ورثته منها أي مبلغ.
ليـــس هـــذا فقط، بل من ينظر لما ســـيعرض فـــي هذا المزاد المزمـــع انعقاده 
في 19 ديســـمبر المقبل ســـيجد أنه متواضع جًدا بالقياس لحجم العب مثل 

مارادونا الذي ســـحر الناس لســـنوات طويلة بفنه ومهاراته، فأهم ما ســـيتم 
عرضـــه للبيـــع منزل أهـــداه مارادونـــا إلى والديه، وســـيارتان “بـــي إم دبليو” 
ورســـالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاســـترو، وتم استبعاد الممتلكات 
ذات القيمـــة العاطفيـــة مثل القمصان المهداة من العبيـــن آخرين في جنازة 

الالعب من المزاد، في لفتة إنسانية طيبة من المحكمة.
هـــي ممتلـــكات ومقتنيـــات توضح الفـــارق بين زمـــن كان فيه الفـــن الكروي 
الحقيقي ألجل المتعة واإلمتاع واالســـتمتاع بالرياضة دون جشـــع أو طمع، 
وبيـــن زمن نجد فيه أنصـــاف العبين يلهثون وراء المال ويقيمون أنفســـهم 
أضعـــاف مـــا يســـتحقون، دون أن يكـــون لهـــم إســـهام حقيقـــي، أو يمتلكون 
إبداعـــا كرويـــا، بل فقـــط ألن الجو الرياضي فيه ما يشـــجع علـــى المكايدات 

بين األندية.
مـــا يقـــال في الجانب الرياضـــي ينطبق أيًضا في كل مياديـــن الحياة، حيث 
نجد أشخاصا ال يرون إال أنفسهم ويعلون كثيرا من قدر أدوارهم في الوقت 

الذي يصغرون )وقد يحقرون( أدوار من حولهم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إرث مارادونا للبيع

بيل غيتس والقادم أسوأ
كورونا لم ينته بعد، فال يزال العالم يكافح للتغلب على هذا الوباء 
اللعيـــن الـــذي أربـــك الحيـــاة وأثـــر على كل شـــيء، وخلـــق أوضاعا 
صعبـــة في كل المجاالت، ومع وجود حالة طمأنينة نســـبية نتيجة 
الســـيطرة النســـبية علـــى أعـــراض المـــرض وتقليل الحـــاالت التي 
تحتـــاج إلى دخول المستشـــفى وتقليـــل عدد الوفيـــات كثمرة من 
ثمـــار اللقـــاح، بدأت الدنيا تعود إلى طبيعتها فـــي كل أنحاء العالم، 

وتحول كورونا على ما يبدو إلى مرض موسمي يشبه األنفلونزا.
لكـــن لم تكد اإلنســـانية تتنفس الصعـــداء ويرتفع األمل لدى الناس 
فـــي التغلـــب التام على الوباء، حتى خرج علينا الملياردير الشـــهير 
بيـــل غيتـــس بنبأ صادم جديد، حيث قـــال غيتس في توقعاته عن 
المســـتقبل القريب في العالم، إن األمر ســـيكون أسوأ الحقا، ووفقا 
له، ســـيتم تنفيذ الهجمات اإلرهابية باســـتخدام أسلحة بيولوجية، 
وســـتصبح عواقبهـــا أســـوأ من جائحة فيـــروس كورونا المســـتجد 

المنتشرة حاليا.
وأعـــرب المليارديـــر عن ثقتـــه بأنه يجـــب على الدول إنفـــاق مبالغ 
ضخمة على األبحاث في مجال علم األوبئة - وبهذه الطريقة فقط 
سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع األمراض المعدية التي 
يمكن أن تنتشر نتيجة اإلرهاب البيولوجي، وحث غيتس، منظمة 
الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، 
لكـــي يقوموا بتطوير أســـاليب وطرق لصد الهجمـــات البيولوجية، 

وكذلك القضاء على عواقبها.
ووفقـــا لصحيفـــة “غارديـــان” البريطانيـــة، أعرب غيتس عن أســـفه 
لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، والتي تســـاعد في التخفيف 
مـــن الضـــرر الناجم عن الوباء، لكنها ال تعطي الفرصة للتخلص منه 
تمامـــا فـــي المســـتقبل القريـــب.. فما الذي ســـيفعله الكبـــار في هذا 

العالم غدا وإلى أين يقودون البشرية؟
مجموعة قليلة من الدول تحقق الثروات الهائلة على حساب بقية 
العالـــم الـــذي يأخـــذ نصيبه من الضـــرر فقط جراء ما تقـــوم به تلك 

الدول.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

صالح القالب

كل إنســـان منـــا لديـــه الكثيـــر مـــن األحـــالم واألهـــداف والطموحات فـــي حياته، 
وتختلـــف من شـــخص آلخر وهذا حق مشـــروع للجميع، فمنا مـــن يحقق أهدافه 
وتطلعاته حســـب خطته التي وضعها لنفســـه، وآخر قـــد يواجه بعض الصعوبات 
والمعوقات التي تمنعه من تحقيق ذلك. وهنا نتحدث عن الطموحات والتطلعات 
األكثر نجاحًا في حياتنا والتي تتطلب منا أفعاالً واقعية ملموســـة، وليس مجرد 
تمنيـــات تراودنـــا من حين آلخـــر وال ترقى إلى ما يجعلنـــا قادرين على أن نحقق 
ما نصبوا إليه، وهنا نســـتذكر ما قاله حاكم دبي ســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، في أحد مؤلفاته بعنوان “ومضات من فكر”، قال “إن النجاح رحلة، وكلما 
وصلت فيها إلى قمة تطلعت فيها للقمة التي تليها”، ما يعني أن طريق النجاح ال 
ينتهـــي إلـــى حٍد معين نقف عنده، بـــل إن رحلة النجاح تبدأ مع كل نجاح يتحقق 
فـــي حياتنـــا حتى لو كانت محصلة هذا النجاح مكاســـب صغيرة وبســـيطة فإنها 

ستتراكم يومًا بعد يوم لتصل إلى مستويات متقدمة ومنتظرة في حياتنا.
كمـــا يجـــب علينـــا أن نجعل ســـقف التوقعـــات المنتظرة فـــي حياتنا مـــن أهداف 
وتطلعات بمستوى عاٍل، ألنه أصبح أمرًا ضروريًا يحتاج العمل والجهد المضاعف 
لتحقيـــق أهداف النجـــاح، ويجب العمل علـــى تنمية القـــدرات الذاتية واالعتماد 

عليهـــا بإصرار وعزيمة قوية لتحقيق مشـــروع النجاح الـــذي عملنا من أجل بنائه 
خالل مرحلة من مراحل حياتنا العملية أو العلمية أو غيرها من مراحل النجاح، 
فـــإن طريـــق النجاح يحتـــاج منا العمل بإتقـــان وإخالص كي نصل إلـــى تطلعاتنا 
وآمالنا، فمن يصنع النجاح لنفســـه يســـتحق أن يفخر ويعتز بما حققه من إنجاز 
شخصي في حياته، وأن يقول إنه صعد سلم النجاح بتوفيق من هللا، وأن يثبت 

للجميع أن الوصول إلى الطموح واألمل أجمل وأسمى شعور بالحياة.
إن تلـــك الكلمـــات ومعانيها العميقة التي ذكرتها في هـــذا المقال، أتمنى أن تصل 
إلى كل من يؤمن بأن النجاح والطموح العنوان األسمى في حياة كل من يجتهد 
ويثابـــر لتحقيـــق األهداف، والتفـــاؤل واالندفاع إلى األمام البـــد أن نضعه نصب 
أعيننـــا كـــي نحافظ علـــى تطلعاتنا وآمالنـــا دون االلتفات إلى أصـــوات الحاقدين 
الذيـــن يؤلمهم نجـــاح الناجحين ويوجعهـــم حضور الطامحيـــن وتحزنهم عزيمة 
المتميزين، فإنهم يعملون على محاربة اإلنســـان الذي يمتلك مواصفات النجاح. 
وأخيرًا نقول إن الطموح والتطلعات التي يرســـمها اإلنســـان لنفســـه ال تموت، بل 
إنهـــا من أكثر األشـــياء التي تغمره بالســـعادة واألمـــل، وتحملنا إلـــى رؤية بعيدة 

ومختلفة هدفها الوصل إلى مكان النجاح الحقيقي.

د. خالد زايد

النجاح... يبدأ مع كل نجاح



أحمد مهدي

يبدأ منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اإلثنين، معسكره الداخلي في فترة 
أيــام )الفيفــا( بشــهر نوفمبــر الجاري، وذلــك بخوضه حصة تدريبية مســائية 

على استاد النادي األهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا.

قائمـــة مكونـــة  ســـوزا   واختـــار 
مـــن 28 العًبـــا للمعســـكر: عباس 
جاســـم  علـــي،  هـــزاع  العصفـــر، 
الشـــيخ، كميـــل األســـود، محمـــد 
عيســـى،  رضـــا  ســـيد  مرهـــون، 
ســـيد مهـــدي باقـــر، ســـيد محمد 
جعفر، عبدالوهاب المالود، وليد 
الحيـــام، راشـــد الحوطي، ســـيد 
شـــبر علوي، أحمد بوغمار، ســـيد 
ضيـــاء ســـعيد، مهـــدي حميدان، 
إســـماعيل عبداللطيـــف، محمـــد 
عمـــار  نبيـــل،  أحمـــد  الحـــردان، 

محمد، مهدي عبدالجبار، عباس 
عياد، محمد عبدالوهاب، محمد 
الرميحي، محمد مرهون الشيخ، 
عبدهللا يوســـف، عبدهللا الهزاع، 

علي حرم وعلي مدن.
خـــال  المنتخـــب  وســـيخوض   
هذا المعســـكر مباراتين وديتين 
األولـــى أمـــام المغـــرب يـــوم 12 
الجـــاري ثـــم أمـــام قيرغزســـتان 
يـــوم 16 منـــه. وتعتبـــر الوديتان 
قبـــل  للمنتخـــب  األخيرتـــان 
العـــرب-  كأس  فـــي  المشـــاركة 

أواخـــر  ســـتقام  والتـــي  الفيفـــا، 
الشـــهر الجـــاري فـــي قطـــر، علًما 
تضـــم  منتخبنـــا  مجموعـــة  أن 
منتخبات قطر والعراق وعمان.

بقيادة المدرب سوزا وعلى استاد النادي األهلي

“األحمر” يبدأ معسكره الداخلي.. اليوم

هيليو سوزا

اتحاد الكرة

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــّدم 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، خالـــص التهانـــي إلى 
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشـــيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة، بمناســـبة فوز 

الرفاع بلقب كأس السوبر بابكو 2021.
 كما هنأ جميع أعضاء مجلس إدارة نادي 
الرفـــاع وأفـــراد الفريق مـــن جهازين فني 
وإداري والعبيـــن، مشـــيًدا بعمـــل مجلس 

إدارة نادي الرفاع وجهازي الفريق.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القـــد أن تتويـــج الرفاع 
جـــاء اســـتمراًرا إلنجـــازات الفريـــق التـــي 
الماضـــي  الموســـم  فـــي  الفريـــق  حققهـــا 
2022-2021، عبـــر حصولـــه علـــى لقبـــي 
كأس جالـــة الملك المفـــدى ودوري ناصر 

بن حمد الممتاز، مشيًدا بمجهودات فريق 
الرفـــاع الشـــرقي وصيـــف كأس الســـوبر، 
متمّنًيـــا له الحـــظ األوفر في المنافســـات 
المقبلـــة.  وقـــال ســـعادته: “نبـــارك لفريـــق 
الرفـــاع هذا اإلنجـــاز الذي تحقـــق، ونحن 
نتطلع للبناء على مخرجات كأس السوبر 

التـــي  المكتســـبات  اســـتمرار  فـــي  بابكـــو 
تحققت والتطلع لمباريات بطابع تنافسي 
كبير”.  وأشـــاد الشـــيخ علي بن خليفة آل 
خليفة بعمل المدرب الوطني للرفاع علي 
عاشـــور، مؤكًدا أن الفريـــق قاتل للدقائق 

األخيرة، واستطاع إحراز اللقب.

بمناسبة إحراز نادي الرفاع للقب كأس السوبر بابكو 2021

رئيس اتحاد الكرة يهّنئ عبداهلل بن خالد

رفع تهانيه للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح عالميتي التحمل 6 و8 ساعات
رفــع الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد 
البحرينــي للســيارات خالــص التهانــي والتبريــكات لمقام القيادة الرشــيدة 
بمناسبة نجاح بطولتي بابكو العالمتين للتحمل 6 و8 ساعات والتي أسدل 
الستار عليها مساء أمس األول على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط.

عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد   
شـــهدته  الـــذي  النجـــاح  أن  خليفـــة  آل 
البطولتيـــن إنمـــا يؤكـــد مجـــدًدا مكانـــة 
البحرين العالمية على الخارطة العالمية 
وما تمتلكه من إمكانيات بشرية هائلة. 
سباق شيق ومثير في ختامية الموسم

 وهـــا هـــي البحريـــن وحلبتهـــا الدوليـــة 
وشـــيقين  ممتعيـــن  ســـباقين  تســـجل 
ومثيرين في عالم ســـباقات الســـباقات 
هـــذه  علـــى  الســـتار  ليســـدل  العالميـــة 
البطولـــة العالميـــة المميـــزة فـــي مملكة 

البحرين.
وأضـــاف “إن مـــا وصلـــت إليـــه رياضـــة 
الســـيارات اليوم من مستوى لهو مصدر 
فخر واعتزاز، فريـــق االتحاد البحريني 
للســـيارات ســـجل نجـــاح جديـــد علـــى 
جبـــار  مجهـــود  التنظيمـــي،  المســـتوى 
ألبناء وبنات الوطن المخلصين عكسوا 
مـــن خاله تفانيهـــم وحبهم وإخاصهم 
مـــن  واســـعة  عالميـــة  إشـــادة  للوطـــن، 
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  مســـئولي 
تابـــع  مـــن  وكل  العالميـــة  والبطولـــة 

الســـباق ومن مختلف وسائل الصحافة 
التـــي  والعالميـــة  األجنبيـــة  واالعـــام 
كلها أشـــادت بحســـن التنظيـــم واإلتقان 
العالـــي، تنظيم ســـباقين عالميين وعلى 
مدى أسبوعين متتاليين يتطلب جهود 
مضاعفـــة، وتمكـــن أبناؤنـــا وبناتنـــا مـــن 
التغلـــب على جميـــع الصعوبات مثبتين 
حرفيتهم العالية، فخورون بهذا اإلنجاز 
وفخورون بالمجهود الجّبار الذي قدمه 
الجميـــع لتحقيق أعلى درجـــات النجاح 

فالجميع يعمل ضمن فريق البحرين”.

شكًرا لكل من ساهم في إنجاح السباق

الســـيارات  اتحـــاد  رئيـــس  واختتـــم   
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  معرًبـــا  حديثـــه 
لـــكل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح الســـباق 

مـــن قطاعـــات ومؤسســـات حكومية 
وإلـــى الجماهير وعشـــاق ســـباقات 
التحمـــل العالميـــة مشـــيًدا بجهـــود 
ومؤكـــًدا  البحرينييـــن،  المنظميـــن 
أن النجاحـــات البحرينيـــة ليـــس لها 
حـــدود، فقـــد أثبـــت أبنـــاء البحرين 
مناســـبات  فـــي  الكبيـــرة  قدرتهـــم 

عديـــدة، كمـــا أثنـــى علـــى دور حلبة 
البحريـــن الدوليـــة موطـــن رياضـــة 
السيارات في الشـــرق األوسط وما 
قدمته من برنامج ترفيهي متكامل 
خال األســـبوعين الماضيين، وهنأ 
الفائزيـــن بالمراكز األولى من الفرق 

المشاركة.

اتحاد السيارات

عبدهللا بن عيسى: 
أبناء الوطن 

المخلصون سجلوا 
ا إنجاًزا عالمّيً

أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب بالنتائج اإليجابية التي 
يحققها فريق قرطبة االســـباني بالرئاســـة 
البحرينيـــة وتحقيقـــه فـــوًزا جديـــًدا فـــي 
الـــدوري االســـباني للدرجـــة الثانيـــة علـــى 
األســـبوع  فـــي   )3/1( مونتيجـــو  حســـاب 

العاشر.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
قرطبـــة  لمســـيرة  المتتبـــع  أن  خليفـــة 
فـــي المســـابقات االســـبانية يـــدرك حجـــم 
العمـــل الكبيـــر الـــذي تبذلهـــا إدارة النـــادي 
إلـــى  للفريـــق، إضافـــة  المســـتمر  ودعمهـــا 
الجهـــود البارزة للجهازيـــن الفني واإلداري 

والاعبين وحرصهـــم على عكس الصورة 
المتطورة للفريق في الموسم الحالي وهو 

ما يؤكد العمل الجماعي للنادي.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة إلـــى أن المرحلـــة القادمـــة تحتاج 
إلـــى مضاعفـــة الجهـــود مـــن الجميـــع مـــن 
أجـــل مواصلـــة تحقيق النتائـــج اإليجابية 
والوصول إلى األهـــداف المرجوة، متمّنًيا 
ســـموه كل التوفيـــق والنجـــاح للفريق في 

مبارياته القادمة.
مونتيجـــو  علـــى  فـــوًزا  قرطبـــة  وحقـــق   
وواصـــل  العاشـــر،  األســـبوع  فـــي   )3/1(
صدارتـــه للمجموعـــة الرابعـــة برصيـــد 25 
الوصيـــف،  عـــن  نقـــاط   7 وبفـــارق  نقطـــة 
وســـجل أهداف الفريق موغويل دي الس 

)هدفين(، والاعب ويلي ليديسما.

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد: فوز قرطبة نتيجة األهداف المرسومة
أشاد بفوز الفريق في الدوري االسباني على مونتيجو

برونزية بحرينية في عربية البليارد
حسين مروم يتعملق بأول مشاركة خارجية

ظفــر العــب منتخبنــا الوطنــي للبليــارد حســين مــروم بالميداليــة البرونزيــة لفئــة 
ا بضيافــة دولة اإلمارات  الناشــئين )8 كــرات(، فــي البطولــة العربية والمقامــة حاليًّ

العربية الشقيقة.

 وقـــّدم حســـين مروم الذي يشـــارك ألول 
مرة فـــي بطولـــة خارجية بشـــعار مملكة 
البحرين، مستويات أكثر من رائعة خال 
مشـــواره فـــي المســـابقة، وتعملـــق أمـــام 
العبيـــن أكثـــر خبـــرة وقـــوة مـــن مختلف 
الدول التـــي واجهها، وتمكـــن من خطف 
األنظـــار ونيل إعجـــاب الحاضرين. وكان 
مـــروم على وشـــك التأهل لنـــزال النهائي 
الذهبيـــة  الميداليتيـــن  علـــى  واللعـــب 
والفضية، لوال خسارته في نصف النهائي 

وبصعوبـــة أمام صهيب أنور )7/5(، وقبل 
ذلك فاز على كل من العراقي ليث وسام 
الجســـمي  عبـــدهللا  واإلماراتـــي   )0/7(
)0/7(، فيما شـــقيقه حيدر مروم، فاز في 
مباراتين وخســـر فـــي واحدة ليخرج من 

المنافسات بمرحلة دور الـ 8.
 وفي مســـابقات أخـــرى لاعبي منتخبنا، 
تأهـــل كل حبيب صبـــاح وخليل إبراهيم 
وهشـــام صقـــر إلـــى الـــدور الثانـــي للعبة 
الســـنوكر )6 كـــرات(، بعدمـــا حقق حبيب 

انتصاريـــن متتاليين على الكويتي ناصر 
بومقـــداد )0/3( ويحيى الســـويدي )1/3(، 

وخليل فاز على السعودي أيمن العميري 
)1/3( وخســـر أمام المصـــري محمد عاء 

فـــاز علـــى  )0/3(، وكذلـــك هشـــام صقـــر 
وخســـر   )1/3( العبيدلـــي  مهنـــا  القطـــري 
أمـــام األردني محمد الحـــاق )2/3(، فيما 
خســـر حامد ضيف مباراتيـــن متتاليتين 
أمـــام الكويتـــي عبـــدهللا الكنـــدري )1/3( 
واإلماراتي محمد الجوكر )0/3(، ويونس 
صقر فاز على الفلســـطيني راضي حلبية 
)1/3( وخســـر أمام الليبي قصي شـــريف 

.)1/3(
 وفي سياق البطولة نفسها، تم استدعاء 
الحكميـــن البحرينيين ســـعيد عبدالعزيز 
مـــن  لاســـتفادة  وذلـــك  أحمـــد،  وناظـــم 
خبراتهما وقيادتهما المثالية للمنافســـات 
لعبـــة  فـــي  الحـــكام  مـــن خيـــرة  كونهمـــا 
الســـنوكر. وأدار الحكم سعيد عبدالعزيز 
المباراة النهائية لمسابقة فردي الماستر.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

الالعب خليل إبراهيم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الحكم سعيد عبدالعزيزحسين مروم

علي بن خليفة عبدالله بن خالد
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اســـتأنف منتخب الشـــباب لكـــرة القدم، سلســـلة 
تحضيراته المحلية، وذلك بعد فوزه في المباراة 
الوديـــة الدوليـــة الثانيـــة علـــى نظيـــره الســـوري 
بثالثـــة أهداف مقابل اثنيـــن، في المواجهة التي 

أقيمت مساء السبت على ملعب مدينة حمد.
المـــدرب  الشـــباب  منتخـــب  تدريبـــات  ويقـــود   
الوطني عادل النعيمـــي، والذي يحضر المنتخب 
ا للمشـــاركة في بطولة غرب آســـيا للشـــباب  حاليًّ
المقـــررة في مدينة أربيـــل العراقية خالل الفترة 

20 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل.
 وكان منتخب الشـــباب تعادل في الودية األولى 
أمـــام ســـوريا بـــدون أهـــداف، قبـــل أن يفـــوز في 

الثانية.
ومع اســـتئناف المنتخب لتدريباتـــه، فإن األحمر 
الشـــباب يتجهز حالًيا لخـــوض مباراتين وديتين 
دوليتيـــن أمـــام نظيره اإلماراتـــي يومي 10 و13 

نوفمبر الجاري ستقامان في البحرين أيًضا.

تفّوق على سوريا في الودية الثانية بعد تعادله في األولى

أحمر الشباب يستأنف التدريبات تحضيًرا لإلمارات

من تدريبات منتخب الشباب

توقيع اتفاقية تعاون بين االتحاد الملكي ومؤسسة عالية
ناصر بن حمد: االتفاقية تجسد توجيهات عاهل البالد والملك عبداهلل لدعم أطفال التوحد

بارك ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشباب الرئيس الفخري 
لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة، االتفاقيــة الموقعــة بين االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
ومؤسســة األميــرة عاليــة بالمملكــة األردنية الهاشــمية الشــقيقة الرامية إلى 
تحقيــق التعــاون البنــاء فــي مجــال العمــل اإلنســاني وتأهيل األطفــال الذين 

يعانون من التوحد.

جاء ذلك بمناسبة توقيع االتفاقية بين 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
عاليـــة  األميـــرة  ومؤسســـة  القـــدرة 

بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
بـــن حمـــد  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
آل خليفـــة أن االتفاقيـــة تتوافـــق مـــع 
توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  وعاهـــل 
الشقيقة صاحب الجاللة الملك عبدهللا 
الثانـــي ابـــن الحســـين، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أن االتفاقيـــة تعـــزز مـــن مســـيرة 
الترابـــط والعالقة المتينـــة بين البلدين 

الشقيقين.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن تزدهر في 
العمل اإلنساني ومنها الجانب الرياضي 
في ترسيخ المعاني الفاعلة في تأهيل 
وعـــالج األطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن 
التوحد من خالل رياضات الخيل، بعد 
أن ســـجلت المملكـــة نجاحـــات عديـــدة 
فـــي هـــذا الجانـــب علـــى إثـــر االتفاقية 
المســـتمرة مع مؤسســـة زايد ألصحاب 
الهمم بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والتـــي ســـجلت نجاحـــات عديـــدة في 

تأهيل األطفال.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن االتفاقيـــة مـــع مؤسســـة 
األميرة عالية تجسد العالقات المثمرة 
بيـــن االتحـــاد والمؤسســـة فـــي نطـــاق 
العمل االجتماعي واإلنساني المشترك، 

وتشـــجيع وبســـط العمـــل االجتماعـــي 
واإلنســـاني والوطني وتفعيل الشراكة 
بيـــن الطرفيـــن، مبيًنـــا ســـموه إلـــى أنها 
اســـتراتيجية  لـــروح  اســـتلهاًما  أيًضـــا 
المؤسســـتين بإحـــداث النقلـــة النوعية 
في مواصلة العطاء عبر تعزيز التعاون 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـاهم  بمـــا 

المنشودة”.

توقيع االتفاقية

ووقع االتفاقيـــة رئيس االتحاد الملكي 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشيخ عيسى بن عبدهللا بن عيسى آل 
خليفة، ورئيسة مؤسسة األميرة عالية 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميـــرة عالية 
الحســـين، بمشـــاركة أمين ســـر االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
غالب العلوي، ومساعد أمين السر خالد 
أحمد، ورئيـــس لجنة العالقـــات العامة 
واإلعـــالم باالتحـــاد توفيـــق الصالحي، 
كمـــا تابع توقيـــع االتفاقية األمين العام 
لمؤسســـة زايـــد العليا ألصحـــاب الهمم 
عبـــدهللا الحميـــدان والمديـــر التنفيذي 

لالتحاد حيدر الزعبي.

عيسى بن عبداهلل: االتفاقية 
تمثل واجًبا إنسانًيا

من جانبه، ألقى ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة كلمـــة بهـــذه 
المناســـبة نقـــل فيها تحيـــات وتقدير 

آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، مؤكـــًدا أن هـــذه االتفاقيـــة 
فـــي  ســـموه  لتوجيهـــات  تجســـيد 
التعاون مع مختلف المؤسســـات في 
مجـــال تأهيل األطفال الذين يعانون 
مـــن التوحد، األمر الـــذي يمثل واجبا 
وطنًيا وإنســـانًيا؛ من أجل المساهمة 
فـــي تأهيل هـــذه الفئـــة العزيزة على 

قلوبنا جميع.
وقال سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
االتحـــاد  أن  شـــك  “ال  خليفـــة  آل 
الملكـــي للفروســـية يمتلـــك الخبرات 
والتطلعات الكبيرة في مجال تطوير 
األهداف الرامية إلى تأهيل األطفال 
الذين يعانون من التوحد بعد أن كان 
لنا تجارب عديدة ومثمرة من توقيع 
اتفاقية سابقة ومستمرة مع مؤسسة 

زايـــد العليـــا ألصحـــاب الهمـــم بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
بانضمامنـــا  ســـعداء  نحـــن  واليـــوم 
بتوقيع اتفاقية مع مؤسســـة األميرة 
عاليـــة، والتـــي ســـيكون لها أثـــر كبير 
على مواصلة االعمال اإلنســـانية بين 
البلدين الشقيقين في تأهيل وصقل 

األطفال الذين يعانون من التوحد”.
وأضـــاف ســـموه “ال شـــك أن االتحاد 
الملكـــي للفروســـية يمتلـــك الخبرات 
والتطلعات الكبيرة في مجال تطوير 
األهداف الرامية إلى تأهيل األطفال 

الذين يعانون من التوحد بعد أن كان 
لنا تجارب عديدة ومثمرة من توقيع 
اتفاقية سابقة ومستمرة مع مؤسسة 
زايـــد العليـــا ألصحـــاب الهمـــم بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
بانضمامنـــا  ســـعداء  نحـــن  واليـــوم 
بتوقيع اتفاقية مع مؤسســـة األميرة 
عاليـــة والتـــي ســـيكون لها أثـــر كبير 
على مواصلة األعمال اإلنســـانية بين 
البلدين الشقيقين في تأهيل وصقل 
األطفال الذين يعانون من التوحد”. 

وتابـــع ســـموه “إن الدور البـــارز الذي 

تقـــوم بـــه مؤسســـة األميـــرة عاليـــة 
فـــي تأهيـــل وصقـــل األطفـــال الذين 
يعانـــون مـــن التوحـــد عبـــر عالجهـــم 
برياضة الخيـــل والبرامـــج المتنوعة 
التي يقدمها المركز، ســـوف يثمر عن 
كسبنا العديد من الخبرات، خصوًصا 
أن المذكـــرة تنص على تقديم برامج 
متنوعـــة وزيـــارات وتدريبـــات بيـــن 

البلدين الشقيقين”.

األميرة عالية: مكسب للطرفين

الســـمو  صاحبـــة  ثمنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الملكي األميرة عالية الحســـين الجهود 
البارزة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة واالتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة، مشـــيرة 
إلى أن المؤسســـة فخورة بهذا التعاون 
البنـــاء الذي ســـيكون له أثـــر كبير على 

المجتمع في البلدين الشقيقين.
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  وأوضحـــت 
األميـــرة عاليـــة الحســـين أن االتفاقيـــة 
خصوًصـــا  للطرفيـــن،  مكســـب  تعتبـــر 
أن كليهمـــا يمتلـــك الخبـــرات الواســـعة 
في هـــذا الجانب والذي سيســـاهم في 
المســـاهمة في تحقيـــق كامل األهداف 
المرجـــوة، مقدمة الشـــكر والتقدير إلى 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 

القدرة على جهوده المبذولة.
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى التعـــاون فـــي 
واألهـــداف  المجـــاالت  مـــن  العديـــد 
بتأهيـــل  المســـاهمة  فـــي  والمبـــادرات 
األطفـــال الذين يعانون من التوحد من 
خـــالل رياضات الخيل التي لها جاذبية 
خاصـــة لديهم، وتســـاهم فـــي عالجهم، 
من خالل البرامج والزيارات واألنشطة 
المتفـــق عليها، كما تنص االتفاقية على 
أن يسمي كل طرف منسًقا تكون مهمته 
رفع تقارير مشتركة تتضمن مقترحات 

لألنشطة والفعاليات المشتركة.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله خالل توقيع االتفاقية

أحمد مهدي

حقـــق فريـــق النجمـــة فـــوًزا ثميًنـــا ومهًما 
علـــى نظيره الحالة بنتيجـــة )84/85( في 
المباراة التي جمعتهما مساء األحد ضمن 
منافســـات الجولة التاسعة من دوري زين 
لكـــرة الســـلة. وجـــاءت نتائـــج األشـــواط 
األربعـــة كاآلتـــي: )14/25 الحالـــة، 19/30 
النجمـــة، 17/19 النجمـــة، 22/23 الحالة(، 
وبذلـــك أصبـــح رصيـــد النجمة الـــذي فاز 
للمـــرة السادســـة )15 نقطـــة( فـــي صدارة 
الترتيـــب مؤقًتـــا ليضمـــن تأهلـــه لمرحلـــة 
السداســـي، فيما الحالة تعرض للخســـارة 
)11نقطـــة(  رصيـــده  وصـــار  الخامســـة 

ليصعب موقفه في مسألة التأهل.
وبـــرز فـــي صفـــوف النجمـــة ســـي جيـــه 
محمـــد  حســـين  نقطـــة(،   22( بتســـجيله 
)18 نقطـــة( منها 5 ثالثيـــات، وفي الحالة 
ويليامـــز )21 نقطة(، حســـين ســـلمان )19 

مبـــاراة  ثالثيات. وفـــي   5 منهـــا  نقطـــة( 
أخرى، هزّم فريق البحرين نظيره ســـترة 
بنتيجة )68/87( وبواقع األشـــواط )9/30 
البحريـــن، 22/28 ســـترة، 21/21، 10/14 
البحرين(، وبذلك حقق البحرين انتصاره 
نقـــاط(   13( رصيـــده  وأصبـــح  الخامـــس 
معزًزا موقفه في دائرة التأهل للسداسي، 
فيما سترة ُمنّي بخسارته السادسة وصار 

رصيـــده )12 نقـــاط(. وبـــرز فـــي البحرين 
توماس بتسجيله )30 نقطة(، علي عباس 
 28( نقطـــة(، وفـــي ســـترة مارســـيل   13(

نقطة(، حسين صفر )15 نقطة(. 
وتقام اليوم )االثنين( مباراتين، يلعب في 
األولى المنامة مع النويدرات في الساعة 
5.30 مســـاًء، وتليها مباراة مدينة عيسى 

واالتحاد عند الساعة 7.30.

البحرين يهزم سترة ويعزز حظوظه لسداسي الكبار

فـوز ثميـن ومهـم للنجمـة بـدوري زيـن

لقاء الحالة والنجمة

لجنة الموروث

تـــّوج خليفـــة القعـــود رئيـــس اللجنـــة البحرينيـــة لرياضـــات 
للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث 
والرياضـــة، الســـبت، أبطـــال الجـــوالت الثالثة من ســـباقات 
التجديف الشعبي ضمن النسخة الرابعة من موسم ناصر بن 

حمد لرياضات الموروث البحري. 
 وجاء تتويج األبطال بعد ختام الجولة الثالثة من مســـابقة 
التجديـــف الشـــعبي والـــذي أســـفر عـــن فـــوز فريق “ســـموم” 
بالمركـــز األول للمـــرة الثالثة على التوالـــي، فيما احتل فريق 
“إعصـــار 1” المركـــز الثانـــي وجـــاء فريق “إعصـــار 2” بالمركز 
الثالـــث في الســـباق الذي يمتـــد لمســـافة 3000 متر وانطلق 
بالقـــرب مـــن منتـــزه خليفـــة وحتى الميـــاه المقابلـــة لمتحف 
البحرين الوطني. وكان فريق “سموم” قد أحرز أيًضا المركز 

األول في الجولة األولى والثانية من المسابقة أيًضا.
فـــي الســـباق األول، أحـــرز فريق “إعصـــار 1”  المركـــز الثاني 
وفريـــق “الزعيـــم” المركـــز الثالـــث، وكذلـــك جـــاء “إعصار 1” 
وصيًفـــا فـــي الســـباق الثانـــي فيما احتـــل فريـــق “طوفان 1” 

المرتبـــة الثالثـــة. وفـــي ســـياق متصـــل، حقق فريـــق “دانات 
بودهـــوم” المركز األول فـــي الدور قبل النهائي من مســـابقة 
“دشـــت بحـــارة المـــوروث” الشـــاملة بعـــد أن جمـــع 75 نقطة 
متفوقـــا علـــى فريـــق “هـــاوي بحـــر 1” الـــذي حل فـــي المركز 
الثانـــي برصيـــد 65 نقطـــة، وفريـــق “كافـــل” الذي جـــاء ثالثا 

بواقع 56 نقطة.

فريق “سموم” يفوز بالمركز األول للمرة الثالثة

القعود يتّوج أبطال سباقات التجديف الشعبي

جانب من التتويج

خـــرج فريـــق األهلي بنتيجة الفـــوز الصعب علـــى نظيره الدير 
)25/26( فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء األحـــد ضمـــن 

منافسات الجولة الثامنة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وأنهـــى الديـــر الشـــوط األول متقدًمـــا بفـــارق هـــدف )12/13(، 
وبذلـــك حقـــق األهلي انتصـــاره الخامس وأصبـــح رصيده )19 
نقطـــة( في المركـــز الثانـــي مؤقًتا، فيمـــا الدير تلقى الخســـارة 

السادسة وبات رصيده )8 نقاط(.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى، انتصـــر فريـــق االتحـــاد علـــى نظيـــره 
البحريـــن بفـــارق 4 أهـــداف وبنتيجـــة )25/29(، بعدمـــا أنهـــى 
الحصـــة األولـــى متقدًما أيًضـــا )14/15(. وبذلـــك حقق االتحاد 
انتصـــاره الخامـــس ووصـــل برصيـــده إلـــى )17 نقطـــة(، فيمـــا 

البحرين تلقى الخسارة السادسة وبات رصيده )11 نقطة(.

مباراة اليوم

تختتم اليوم )االثنين( منافســـات الجولة بإقامة مباراة واحدة 
تجمـــع االتفـــاق )17 نقطـــة( مع ســـماهيج )11 نقطـــة( في تمام 

الساعة 7 مساًء.
ويهـــدف االتفـــاق بمواصلة عروضه ونتائجـــه القوية وتحقيق 
الفوز السادس والعودة لوصافة الترتيب، فيما سماهيج يأمل 
بتعويض خســـارته الســـابقة أمام توبلي وتصحيح مساره في 
المســـابقة. إذ من المتوقع أن تكون المواجهة ندية وقوية في 

ظل حسابات الفريقين.

اليوم االتفاق يواجه سماهيج بدوري خالد بن حمد

فوز صعب لألهلي على الدير واالتحاد ينتصر

لقاء األهلي والدير

علي مجيد

علي مجيد
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أعلنت رسميا النجمة الشابة 
سيلينا غوميز 
أنها ستقوم  

بافتتاح شركة 
إعالمية في 

نهاية 
السنة 

ترّكز على 
تحفيز 

وتمكين 
النساء 
حول 
العالم.

tariq_albahhar

تدشين جائزة فريد رمضان السنوية للرواية العربية
فــي الذكــرى الســنوية األولــى لرحيــل الروائي والسيناريســت فريــد رمضان، 

دّشــن  كل من “مســعى للنشــر والتوزيع” و ”نوران بيكتشرز” السينمائية، 
جائــزة فريــد رمضــان للروايــة العربيــة فــي دورتهــا األولــى، التــي 

سيكون موضوعها عن أزمة الهوية.

الروائـــي  وروح  الســـم  وتحيـــًة 
والسيناريست البحريني فريد رمضان 
وقامتـــه البارزة فـــي المحفـــل الثقافي 
العربـــي، انطلقـــت فكـــرة “جائـــزة فريد 
رمضـــان للروايـــة العربيـــة”؛ إيمانـــا من 
القائميـــن عليهـــا، وبوحي من اشـــتغال 
الراحل خصوصا، بأهمية إثراء الحركة 
الثقافية عبر دعـــم الكتاب والروائيين، 
وتشـــجيع الجيل الجديد من المواهب 

المميزة. 
الســـردي  المشـــروع  مـــن  وانطالقـــا 
لفريـــد رمضان، وشـــغفه بالعمل األدبي 
وإخالصه له من جهة، وتكريما لسجله 
الناصـــع وحرصه الـــدؤوب على إضاءة 
المنجز الثقافي في البحرين وتصحيح 
مســـاراته، ورفده بالتجـــارب المختلفة 
والفريـــدة، ودعمه غيـــر المحدود الذي 
لـــم يتـــوان يوما عـــن تقديمه للشـــباب، 
واهتمامـــه باإلبـــداع المتميـــز، كل ذلك 
بـــروح عاليـــة هزمت هشاشـــة الجســـد 

الموت  وانتصرت على 
الرمـــزي. وتزامنـــا مـــع 
األولى،  ذكرى رحيلـــه 
التي توافق 6 نوفمبر 
2021، تعلـــن “مســـعى 

والتوزيـــع”  للنشـــر 
بيكتشـــرز”  “نـــوران  و 

عـــن إطـــالق جائـــزة فريـــد 
رمضـــان للروايـــة العربيـــة في 

دورتها األولى، وفتح باب الترشح 
للجائزة.

أهداف الجائزة 

تميـــزت تجربة فريد رمضان الســـردية 
الهويـــات  بموضـــوع  باهتمامهـــا 
البحريـــن  إلـــى  والهجـــرة  وتنوعاتهـــا، 
خصوًصا ودول الخليج العربية عموًما 
والتحوالت االجتماعيـــة واالقتصادية 

التي شكلت واقعها الحالي. 

- الهـــدف األول هـــو التأســـي بمشـــروع 
فريد رمضان، إذ يعتبره كثيرون روائيا 
الهويـــة، وهـــو الموضـــوع األبـــرز الـــذي 

عكف عليه في كل أعماله. 
- الذهاب نحو فهم المجتمع من منطلق 
غير مثالي، منحازين لتكوينات التحول 
والتعـــدد؛ باعتبـــار أن الروايـــة ال تأتـــي 
إال حيـــن تتعقـــد الحيـــاة والمجتمع كما 
يقول رمضان نفســـه، ولهذا يكون أحد 

أهداف الجائزة المغايرة، واالبتكار في 
النص، والشكل، والمضمون. 

- التعريـــف بالتجارب األولى للروائيين 
الشـــباب، لذا تســـعى الجائزة الكتشاف 
مواهـــب جديدة وإبرازهـــا في المحفل 

الثقافي.

الرسالة 

تأتـــي الجائـــزة اســـتمرارا لفكـــرة فريد 

الداعيـــة  اإلبداعيـــة  رمضـــان 
لدعم الشـــباب في جميع 
األدبيـــة،  األجنـــاس 
والتـــي تســـهم فـــي 
المشـــهد  دعـــم 
العربي،  الثقافي 
والداعية كذلك 
حـــوار  إلـــى 
ثقافـــي حقيقي 
يسهم في تعزيز 
الثقافـــي  التنـــوع 
على مستوى العالم، 
ويعبـــر عن التـــوق إلى 
تحقيق تنوع ثقافي فكري 
وتكويـــن  العربـــي،  الوطـــن  فـــي 
جيل يعتز بهويته العربية واإلنســـانية، 
وفتـــح البـــاب أمـــام األجيـــال الجديدة 
مـــن المبدعيـــن إلنتاج ثقافـــي مختلف 

ومميز.

مجاالت الجائزة

تمنـــح جائـــزة فريـــد رمضـــان للروايـــة 
لعمليـــن  اثنتيـــن  جائزتيـــن  العربيـــة 
فائزيـــن، يحصـــل فيهـــا كاتبـــا العمليـــن 

على: 
العمـــل  وتســـويق  ونشـــر  طباعـــة   -
الفائـــز ضمـــن إصدارات مســـعى للنشـــر 

والتوزيع. 
- درع فني.

شروط الترشح 

باللغـــة  المكتوبـــة  لألعمـــال  الجائـــزة   -
العربية. 

- أال يكون العمل قد طبع سابًقا.
- ال يحق للمترشـــح المشاركة بأكثر من 

عمل واحد.
- تمنـــح الجائـــزة لفئة الشـــباب، وعليه 
يشـــترط أال يتجاوز عمـــر الكاتب وقت 

تقديم العمل المشارك 40 عاًما.
- ترســـل األعمـــال واســـتمارة الترشـــح 
fareed- اإللكترونـــي:  البريـــد  (علـــى 

.)prize@masaapublishing.com
- تقديـــم نســـخة مـــن جـــواز الســـفر مع 
ورقـــم  والعنـــوان،  الذاتيـــة،  الســـيرة 

الهاتف.
- آخر موعد الستالم المشاركات نهاية 

أبريل 2022.

في معـــرض امتـــدت فيه شـــرايين 
الضـــوء إلحياء ذكرى وفاة رمز من 
رمـــوز األدب فـــي مملكـــة البحرين، 
افتتـــح يـــوم أمـــس األول بمتحـــف 
البحريـــن الوطنـــي معـــرض” طريق 
الحـــج.. فـــي ذكـــرى فريـــد رمضان” 
بحضـــور فـــرح مطـــر مديـــرة إدارة 
الثقافـــة والفنـــون بهيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثار وعدد مـــن الفنانين 

واألدباء وأصدقاء الكلمة.
هـــذا المعرض عبارة عن آخر الكتب 
الكاتـــب  بيـــن  المشـــتركة  الفنيـــة 
والفنـــان  رمضـــان  فريـــد  الراحـــل 
والخطـــاط  عبدالرحيـــم،  جمـــال 
العـــرب، ويقـــدم  الراحـــل عبداإللـــه 
82 عمـــال تمثـــل رحلـــة فـــي جـــوف 
تاريخ اإلنســـان والخالق والمخلوق 

والمعبد والجبال.
وفـــي تصريح خاص  لـ ”البالد” قال 

الفنان جمال عبدالرحيم:
لوحـــات  وضـــع  فـــي  بدأنـــا  حينمـــا 
المعـــرض في بهو متحـــف البحرين 
الوطنـــي، كان فـــي نفس يوم والدة 
فريـــد رمضـــان الموافـــق 4 نوفمبر، 
المعـــرض  نفتتـــح  نحـــن  واليـــوم 
بتاريـــخ 6 نوفمبر وهـــو يوم وفاته. 
فريـــد رمضان لم يكن صديقا عاديا 
وإنمـــا أكبـــر من ذلـــك بكثيـــر، وهذا 
المعـــرض جـــاء ليترجـــم صداقتنـــا 
الطويلة منذ كتاب “نوران”، وكذلك 
نحتفـــي اليـــوم بالصديق واألســـتاذ 
الخطاط عبداإلله العرب الذي شاء 
القدر أن تكـــون آخر بصمة لقصبته 
في هذا المعرض، إذ شـــاركنا العمل 
وبيـــد مرتعشـــة لرغبتـــه فـــي رثـــاء 
فريـــد، الصديـــق الـــذي انفجـــر بكاًء 
علـــى فراقـــه بعد أن خـــط الكلمات، 
وربما كان يقصد رثاء نفسه، حيث 

توفي بعدها بأسابيع قليلة.
وأضـــاف جمال: هذا المعرض يمثل 
بالنســـبة لي تراجيديـــة حياة، فبعد 

وفاة الصديـــق فريد رمضان، لحقه 
وبعـــد  العـــرب،  الخطـــاط عبداإللـــه 
3 أســـابيع توفيـــت والدتـــي، وكان 
المعانـــاة  مـــن  يحتمـــل  ال  الموقـــف 
وألم الفراق، ولكن هذه سنة الحياة 

وطريق اإلنسان.  

فرانشيسكو دي غويا

بـــدأت الفكـــرة من كتـــاب “النزوات” 
لفرانشيســـكو دي غويـــا، الـــذي ألهم 

الصديقـــان فريـــد رمضـــان وجمـــال 
عبدالرحيـــم للبـــدء في هـــذا العمل. 
هنا في “طريق الحـــج” يأتي العمل 
فـــي 82 لوحـــة، مطعمـــة بنصـــوص 
فريد رمضان، وقد وضع فيها جمال 

عبدالرحیم لب تجربته في الطباعة 
وتقنياتهـــا. وفـــي كل هـــذا التنـــاص 
الكلمـــات  تمتـــزج  بينهمـــا  الروحـــي 
بالصور ويســـافران معـــا في طريق 
واحـــد للحـــج كل بقلبـــه وطريقته. 
كان فريـــد بكتب باليســـرى ويكثف 
باختصـــار  المعنـــي  يكبـــر  المعنـــى، 
العبـــارة، حتـــى تحـــول العمـــل إلـــى 

رموز، أبسط وأكثر عمقا.
ثـــم انضم إليهمـــا األســـتاذ عبداإلله 
العـــرب بقصبته التـــي طالما خطت 
الكثير من أعمال جمال عبدالرحيم 
الفنيـــة، إذ أن “طريـــق الحـــج” كان 
آخـــر الطـــرق التـــي يمشـــيها فريـــد 
رمضان وعبداإلله العرب سويا إلى 
نهايتهـــا، وكمـــا اســـتخدم فريد يده 
اليســـرى للكتابـــة، ارتعشـــت قصبة 
نهايـــة  لتكتـــب  يـــده  فـــي  األســـتاذ 
الطريق مع المرض ولتسدل الستار 

عـــن محاربيـــن ســـالحهما القصبـــة 
والقلم، حيث خاضـــا في معتركات 
الفكـــر بهـــدف التحرر من مســـافات 

العمر.

مجاعة التعبير

حينمـــا طفت فـــي أرجـــاء المعرض 
شـــهقت بالحلـــم وكأن فريـــد بقربي 
ويطـــوف معـــي، وعبداإللـــه العـــرب 
وينظـــر  الضـــوء  دائـــرة  يســـتوطن 
عميقـــة  فراقهمـــا  فطعنـــة  إلينـــا. 
فـــي الصـــدر. كنـــت في حالة أشـــبة 
بمجاعة التعبير ولم أجد من يفكك 
الـــكالم. عندما أحـــدق في أي لوحة 
اشـــعر بأنني ســـائر في التيه وأبكي 
نائحـــا، كان وجه فريد يطل محمال 
بالعشـــق والمحبة، وعبداإلله العرب 

يمنح الحرف أشرعة العبور.

عبدالرحيم لـ“^”: معرض “ طريق الحج” تراجيدية حياة
بعد وفاة فريد رمضان لحقه الخطاط عبداإلله العرب وبعد 3 أسابيع توفيت والدتي

أسامة الماجد

نادر كاظم وابراهيم بشمي وكريم رضي وفهد حسين

مديرة إدارة الثقافة فرح مطر وجمال عبدالرحيم خالل االفتتاح  عبدالرحيم خالل تصريحه للبالد

حضور الفت 

انا ونحناخر ماكتبه فريد بيده اليسرى لتعذر الكتابة باليد اليمنى
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ــارك شـــركـــة  ــ ــشـ ــ تـ
“هـــــــا بـــحـــريـــن” 
دبي  معرض  في 
 ،2021 للطيران 
حيث ستعرض خدماتها وتستكشف 
مع  التجارية  لألعمال  جديدة  سبًا 
والمستقبليين.  الحاليين  شركائها 
ويعد معرض دبي للطيران أحد أكبر 
العالم ويجمع  الطيران في  معارض 
قــــادة الـــطـــيـــران مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة وخارجها. 
هـــا  لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
بحريـــن أيمـــن زينـــل “يوفـــر معرض 
دبـــي للطيـــران فرصة رائعـــة لتقوية 
الدولييـــن،  العمـــاء  مـــع  العاقـــات 
ومناقشـــة إمكانات توسيع خدماتنا 
وإدخـــال خدمـــات جديـــدة. كمـــا أن 
للترويـــج  مثاليـــة  منصـــة  المعـــرض 
لخدمـــات هـــا بحرين أمـــام خطوط 
الطيران والشركاء التجاريين الذين 
لـــم يكونـــوا علـــى درايـــة بعروضنـــا 
الواســـعة عالية المســـتوى في مطار 
البحرين الدولي الذي أعيد تجديده 

أخيرا”. 

وأضاف “نحن متفائلون بأننا سنعقد 
شـــراكات جديـــدة فـــي معـــرض هذا 
التعريـــف  مـــن  وســـنتمكن  العـــام، 
بعروض الضيافة التي يقدمها مبنى 
المســـافرين الجديـــد مطـــار البحرين 
الدولـــي، والـــذي تـــم تدشـــينه مطلع 
العـــام 2021. ويوفـــر المبنى الجديد 
الراحة ويعكس دفء الضيافة التي 
تقدمهـــا البحريـــن. وبوصفنـــا مـــزود 
خدمـــات الضيافـــة لمطـــار البحريـــن 
نقـــدم  بـــأن  نفخـــر  فإننـــا  الدولـــي، 
لمسافرينا تجربة سفر آمنة وممتعة 

وخالية من المتاعب”.

“هال بحرين” تستكشف فرصا جديدة بـ “دبي للطيران” 2021

مع جوائز نقدية قّيمة ألول 30 طلب تمويل

“الوطني” يطرح عروض تمويل المرحلة األخيرة لفلل “ديرة العيون”

 )NBB( أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي
حصريـــة  عـــروض  طـــرح  عزمـــه  عـــن 
خاصة للمؤهلين لاستفادة من تمويل 
الرهـــن  تمويـــل  أو  العقـــاري  “مزايـــا” 
العقـــاري المشـــترك، للراغبيـــن بشـــراء 
وتملك الفلل الســـكنية المندرجة ضمن 
المرحلـــة األخيـــرة مـــن مشـــروع “ديرة 
العيـــون” التي تـــم اإلعان عن إطاقها 
أخيـــرا. كما يعـــد البنك العمـــاء الكرام 
بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 1,000 

دينار بحريني ألول 30 طلبا.
يشـــار إلى أن مشـــروع “ديـــرة العيون” 
الســـكني الواقع في قلب ديار المحرق 
يضم وحدات سكنية عصرية متكاملة 
بمجمـــوع 1061 فيـــا؛ ويعتـــزم البنـــك 
بدوره للمشاركة في الحملة الترويجية 
التي ينظمها بنك اإلسكان لتسويق فلل 
المشـــروع، إلى جانـــب طرحه عروض 
بأســـعار تنافســـية  اســـتثنائية  تمويـــل 
للعمـــاء المؤهليـــن لاســـتفادة من كل 
مـــن تمويـــل “مزايـــا” العقـــاري وتمويل 
الرهـــن العقاري المشـــترك، ويهدف من 

خال ذلك إلثراء تجربتهم المصرفية. 
النقديـــة،  الجائـــزة  علـــى  وعـــاوة 
ســـيحظى عمـــاء البنـــك الراغبين في 
شـــراء منازل أحامهم ضمن مشـــروع 
“ديـــرة العيـــون” بمبلـــغ تمويـــل يغطـــي 
بأســـعار  للعقـــار،  اإلجماليـــة  القيمـــة 
فائـــدة تنافســـية وفتـــرة ســـداد تصـــل 
حتـــى 30 عاًما. كما ســـيحصل العماء 
المتقدمـــون علـــى إجـــراءات موافقـــة 
سريعة وميســـرة، وتأمين مجاني ضد 
الحريق. وباإلضافة إلى ذلك، ســـتتميز 
هذه العروض الحصرية بعدم احتساب 
الرسوم اإلدارية ورسوم تثمين العقار.

كمـــا أشـــار بنـــك البحريـــن الوطني عن 
مزايا حصرية للمستفيدين من تمويل 
“مزايـــا” العقاري، حيث تشـــمل اإلعفاء 
عـــن رســـوم كل من التســـجيل العقاري 
والتأميـــن علـــى الحيـــاة لقـــرض مزايـــا 

العقاري الثاني. 
وتعليًقـــا علـــى هـــذه المناســـبة، صـــرح 
الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية 
لألفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي، 
صبـــاح عبداللطيف الزياني “نفخر بأننا 
تمكنـــا فـــي فتـــرة قصيرة من ترســـيخ 

مكانـــة البنـــك ليحتـــل مركـــًزا متقدًمـــا 
كونه من أبرز مزودي خدمات التمويل 
اإلســـكانية فـــي المملكة، ال ســـيما فيما 
يتعلق بباقات التمويل المطروحة لكل 
مـــن تمويـــل “مزايـــا” العقـــاري وتمويل 
الرهن العقاري المشترك. ونحن نسعى 
لتيســـير حيـــاة عمائنـــا  دائـــم  بشـــكل 
الكرام ونعمل بشـــكل مستمر لتخفيف 
شـــراءهم  علـــى  المترتبـــة  األعبـــاء 
وتملكهـــم للمنـــازل، عبر طـــرح عروض 
تســـجيل  إجـــراءات  تشـــمل  متميـــزة 
ملكية مجانيـــة باإلضافة إلى تأمينات 

مجانية على الحياة وضد الحريق.”
وأضاف “من منطلق تقديرنا للشـــراكة 

االســـتراتيجية التـــي تجمـــع بيـــن بنك 
اإلســـكان،  وبنـــك  الوطنـــي  البحريـــن 
وإيماًنا منا بالقيمة المحورية لخدمات 
بنك اإلســـكان، وأثرها اإليجابي الكبير 
فـــي المجتمـــع البحريني ال ســـيما فيما 
يتعلق بالملف اإلســـكاني، يسرنا تقديم 
هذا العرض الحصـــري للراغبين بتملك 
وحـــدات ســـكنية فـــي مشـــروع “ديرة 
العيـــون” المتميز. ونعد عماءنا الكرام 
بأن نبقـــى األقرب لهـــم والحتياجاتهم 
على الدوام، وأن نســـاندهم في خطوة 
االنتقـــال لمنـــزل العمـــر التـــي تعـــد من 
أبرز المراحل في حيـــاة الفرد وأكثرها 

أهمية”. 
يمكـــن لعمـــاء البنـــك الراغبيـــن بتملك 
وحـــدة ســـكنية ضمـــن مشـــروع “ديرة 
باقـــات  علـــى  الحصـــول  العيـــون” 
ولمزيـــد  حصريـــة.  تمويـــل  وعـــروض 
مـــن المعلومـــات، يمكن االتصـــال على 
الرقـــم 17214433، أو زيـــارة الموقـــع 
 ،)www.nbbonline.com( اإللكتروني 
المختـــص  الفريـــق  مـــع  التواصـــل  أو 
الموجـــود فـــي كل مـــن بنـــك اإلســـكان 
وفيا العرض الكائنة في ديار المحرق.

صباح الزياني

أيمن زينل

حقـــق البحرينـــي محمـــد صالـــح 
ســـيارة  أفضـــل  جائـــزة  العلـــص 
العربيـــة  المملكـــة  خـــارج  مـــن 
الســـعودية، فيما توج الســـعودي 
خالـــد فهـــد الجبر بجائـــزة أفضل 
الدرعيـــة  فـــي مهرجـــان  ســـيارة 
الســـادس للسيارات الكاسيكية. 
وجـــاء اختيـــار الحـــكام للفائزين 
ســـيارة   500 لــــ  تقييمهـــم  بعـــد 
كاســـيكية تصـــل تكلفتهـــا ألكثر 
مـــن مليـــار ريال ســـعودي، والتي 
ســـجلت حضورهـــا فـــي 36 فئـــة 
تحـــت  المهرجـــان،  لمســـابقات 
تطويـــر  هيئـــة  ودعـــم  إشـــراف 
بوابة الدرعيـــة ووزارة الرياضة. 
وكرمت اللجنة المنظمة الفائزين 
فـــي الحفـــل الختامـــي لفعاليات 
المهرجان بمدينة الرياض مســـاء 
الســـبت الماضي، وشـــهد حضور 

مستشـــار رئيـــس هيئـــة تطويـــر 
بوابة الدرعية عبدهللا الغانم.

العـــام  هـــذا  نســـخة  وشـــهدت 
وخليجيـــة  عالميـــة  مشـــاركات 
وعربية، كان من أبرزها مشـــاركة 
أوروبية مـــن سويســـرا وإيطاليا 

بـ4 سيارات، ومشـــاركة للواليات 
وللـــدول  األميركيـــة،  المتحـــددة 
الخليجيـــة مشـــاركة مكثفـــة من 
البحرين ودولة الكويت، وحضور 
الكاســـيكية  الســـيارات  لعشـــاق 

من اإلمارات وقطر.

في ختام مهرجان الدرعية للسيارات الكالسيكية

بحريني يحقق جائزة أفضل سيارة خارجية

البحريني محمد العلص الفائز بجائزة أفضل سيارة خارج السعودية

ــًرا” اآلن  ــ ــكـ ــ ــامـــج “شـ ــرنـ ــاء بـ يــمــكــن ألعــــضــ
 25 بقيمة  للغاية  مثير  بعرض  االستمتاع 
% خصما على جميع تذاكر السينما، ألول 
ببساطة  العماء  يحتاج  المنطقة.  في  مــرة 
عند  بهم  الــخــاص  “شــكــًرا‘’  تطبيق  أو  بطاقة  إبـــراز  إلــى 
شباك االمتيازات في سينما سينيبوليس لاستفادة من 
التفكير في عملية  الشراكة مع  الصفقة. وتتماشى هذه 

توفير مزيد من الفوائد للعماء.
وإلى جانب نقاط “شكًرا” الحصرية التي يكسبها العماء 
حالًيـــا فـــي كل مـــرة يتســـوقون فيها، فإن هـــذا النوع من 
الشـــراكات مـــع العامـــات التجاريـــة الخارجيـــة يوفر لهم 
فوائـــد تتجاوز خيالهم، ما يجعل تجربة “شـــكًرا” أكبر من 
الحيـــاة. ومن الشـــركاء الحاليين في برنامج “شـــكًرا” في 
البحريـــن هم بنـــك اإلثمـــار، وأمريكان إكســـبريس، وكلير 

تريب، وكريدي ماكس.
ســـمير  الندمـــارك  لمجموعـــة  اإلقليمـــي  الرئيـــس  وقـــال 
ميســـرا “يســـعدنا أن نعلن عن ارتباطنا االســـتراتيجي مع 
ســـينيبوليس، والذي سيوفر لجميع أعضاء برنامج شكًرا 
خصًما بنســـبة 25 % على تذاكر الســـينما. من خال هذه 

الشـــراكة، ســـنقدم تجربة فريـــدة ألعضاء برنامج شـــكًرا. 
يعد هذا بالفعل معلًما مهًما بالنســـبة لنا، حيث نقدم قيمة 

أكبر لمزيد من العماء في البحرين”.
يذكـــر أن “ســـينيبوليس” هي ثالث أكبر عارض ســـينمائي 
فـــي العالـــم ويقـــع مقرهـــا فـــي أتريوم مـــول. وســـينمات 
سينيبوليس تتميز بـ 13 شاشة، بما في ذلك قاعة جونيور 

الحائز على جائزة وتجربة مشاهدة 4D E موشن.

لتوفير مزيد من الفوائد للعمالء

برنامج “شكًرا” يبرم شراكة مع “سينيبوليس”

تــحــتــفــل مــدرســة 
مع  العالمية  النور 
بالنتائج  طلبتها 
الـــــرائـــــعـــــة الـــتـــي 
لقد  كــامــبــردج.  امــتــحــانــات  فــي  حققتها 
اســتــمــرت الـــمـــدرســـة عــلــى تــمــيــزهــا في 
 57 حقق  حيث  النتائج،  أفضل  تحقيق 
في   )Bو  A* ،A( الــطــلــبــة  جــمــيــع  مــن   %
شهر  فــي  المنعقدة   A Level امتحانات 
لتكون  الــمــدرســة  تستمر   .2021 يونيو 
الــتــعــلــيــم فـــي مملكة  ــدة فـــي حــقــل  ــ ــ رائ
البحرين، حيث بلغ متوسط نتائج الطلبة 
بمعدل   )Cو  A* ،A ،B( المواد  جميع  في 
يفوق بكثير متوسط المعدل العالمي. كما 
بلغت نسبة الطلبة الحاصلين على نتائج 
مؤشًرا  يعد  ما   % 80 نسبة   Cو  *A بين 

ممتاًزا لألداء.
*3A 8 طاب -

Bو A* ،A 57 % حصلوا على -
- نسبة النجاح 100 %

>)A*(، )83 A(، )86 B 44( -
7 طـــاب  A Level حقـــق  فـــي مســـتوى 
وهـــم:  مـــواد  الثـــاث  فـــي   *A معـــدل 
ناماشـــا مينرادها ويجســـنغه وجيسينغها 
راجاباكشا أراشيجي، ناهين كبير، تومالي 
شـــكايا امبولدينيـــا، أشـــرف عصـــام عادل 
يوسف، فلوبتير الشا شفيق واصيف رزق 
هللا ومحمد عصام عادل يوسف ويوسف 

عبدالكريم محمد شفيع شكيب.
كمـــا حقـــق 16 طالبـــا معـــدل A* وA فـــي 
الثـــاث المـــواد وهـــم: بنهيـــل روي بنروي، 
ديسناياكي موديانسياج موفيندو كوشن 
عبدالجليـــل  غـــازي  طائـــف  ديســـنياكي، 
معتـــوق أحمـــد، عبدالرحمـــن فـــؤاد )أحمد 
خيـــري( مصلـــح، فـــواز عـــارف عبدالمجيد 
شيخ عبدهللا القاسمي، مصطفى قيدزهر 

شـــفيق، فاطمـــة محمـــد قديـــر، ملـــك علي 
محمود محمد بركات، رومينا طارق بوت، 
ســـارة فراس هاشـــم علـــي حســـن العلوي، 
يـــارا فـــراس هاشـــم علـــي حســـن العلـــوي، 
ماريـــا خليل إبراهيم أحمد رضحي، زينب 
علـــي عبدالعزيـــز حســـن حســـين، ياثميثـــا 
ســـيفاكومار، محمود أحمد سلمان عيسى 

علي عبدهللا ومحمد عبدالرحيم.

Advanced Subsidiary Level 2021 
كما تحتفل مدرسة النور العالمية بنتائج 
AS Level، حيـــث حقـــق الطلبـــة نتائـــج 
مبهرة بنســـبة 50 % مـــن مجموع الطلبة 
بمعدالت A وB فـــي امتحانات كامبردج 
AS المنعقـــدة فـــي شـــهر يونيـــو 2021. 
وبذلـــك تســـتمر المدرســـة لتكـــون رائدة 
في حقـــل التعليـــم في مملكـــة البحرين. 

فقد بلغ متوسط نتائج الطلبة في جميع 
المـــواد B فما فوق وC ومـــا فوق بمعدل 
يفـــوق بكثير متوســـط المعـــدل العالمي. 
كمـــا بلـــغ نســـبة الطلبـــة الحاصليـــن على 
نتائـــج بيـــن A وC نســـبة 77 % إذ يعـــد 

مؤشًرا ممتاًزا لألداء.
3A 18 طالبا -

Bو A 50 % حصلوا على -
- نسبة النجاح 100 %

.)A(، )70 B 89( -
وحقـــق 17 طالًبـــا معـــدل A3 وهم: عاء 
عبدالوهـــاب،  محمـــد  حلمـــي  أشـــرف 
العزنـــدر جيشـــو أحيـــت كاباليـــت، إيمان 
أياز، أنس قاســـم، دانيـــال فايق صديقي، 
فزيل أحمـــد، محمد منصـــور أنور محمد 
بـــدوي، نديف ثيـــوان ثينـــوارا أشـــاريج، 
توشين بيســـواس، يوسف محمد فتحي 
شرف، ندى محمد عيد أحمد، إيزولي آن 

غاياثما جاياكودي، ليكوموداجي رينالي 
ســـيناراتني، مريـــم شـــبير، عمـــر محمـــد 
عثمـــان عـــزت، فريال خالـــد خليل محمد 
صـــادق الســـاعي، رقيـــة العاصقر شـــفيق 

وسريينا كاش.
المدرســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وهنـــأ 
الطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم  علـــي حســـن 
علـــى نجاحهـــم وإنجازاتهـــم، وتمنى لهم 
التوفيق في حياتهم المســـتقبلية، وقدم 
ومـــدراء  والمنســـقين  للمعلميـــن  الشـــكر 

األقسام على جهودهم.
كمـــا هنـــأ المديـــر اإلداري والمالـــي محمد 
مشـــهود، على جهودهم التي بذلوها في 

سبيل تحقيق هذه النتائج العالية.
إلى ذلك أشاد مدير المدرسة أمين محمد 
حليـــوة بالنتائج المبهرة وذكـــر إنجازات 
المدرسة خال األعوام السابقة وأن هذه 

النتائج هي ثمرة عطاء الجميع.

“النور العالمية” تحتفل باألداء المميز لطلبتها بامتحانات كامبردج 2020 - 2021

ناماشا مينرادهاناهين كبير

أثناء التكريم

منح أعلى وسام إندونيسي إلى يوسف علي
جائزة  اإلندونيسية  الحكومة  منحت 
علي  يوسف  إلــى   ”2021 دوتــا  “بريما 
إدارة  مــجــلــس  ــس  ــيـ رئـ ــام،  ــيـ ــلـ مـــوسـ
مجموعة اللولو اإلماراتية، وُتمنح هذه 
للمساهمات  تقديًرا  المرموقة  الجائزة 
االقتصادية  القطاعات  في  المقدمة 

والتجارية في إندونيسيا.
اإلندونيسي  الــرئــيــس  فخامة  وقـــام   
جـــوكـــو ويـــــــدودو بــتــســلــيــم الــجــائــزة 
موسليام،  علي  يوسف  إلى  المرموقة 
فــي حــفــل أقــيــم فــي قــصــر اإلمــــارات 
فــي أبــوظــبــي تــقــديــًرا لــاســتــثــمــارات 
االستراتيجية التي قامت بها مجموعة 

أعطت  والتي  إندونيسيا،  في  اللولو 
ــبــاد وخلق  دفــعــة كــبــيــرة القــتــصــاد ال

فرص عمل للعمالة اإلندونيسية.

ــلــولــو بحضور  ال مــجــمــوعــة  وتــتــمــّتــع   
اإلندونيسي،  التجزئة  قوي في قطاع 
حـــيـــث تــمــتــلــك الــمــجــمــوعــة خــمــســة 

من  العديد  في  هايبرماركت  محات 
المجموعة  وتخطط  إندونيسيا،  مدن 
ــر في  إلضــافــة 30 ســوبــر مــاركــت آخـ
الوجهة  بالي،  ذلك  في  بما  إندونيسيا 

السياحية األولى. 
 وقـــال يــوســف عــلــي مــوســلــيــام، عند 
ــر بــالــفــخــر  ــعــ ــام الـــجـــائـــزة “أشــ ــتــ اســ
واإلمتنان إلستام أحد أرفع األوسمة 
في إندونيسيا، وأنا في غاية اإلمتنان 
لــرئــيــس وحــكــومــة إنــدونــيــســيــا. “هــذا 
الــتــواجــد  عــلــى  سيشجعنا  الــتــكــريــم 
ــاري في  ــتـــجـ الـــقـــوي فـــي الـــقـــطـــاع الـ

إندونيسيا”.
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محمد الستراوي

قائمة فوربس 

ألقوى 50 بنكاً 
� الشرق األوسط 2021

الشركة

Forbes 2021

الشرق األوسطالشرق األوسطبحرينيًا

مليار دوالر1187.5

مليار دوالر234261

مليار دوالر3362.9

مليار دوالر4402

مليار دوالر542898.9
معدالت ربح تنافسية 

وإعفاء العمالء من 
الرسوم اإلدارية 

والدفعة المقدمة

توفير الباقة الذهبية 
لصيانة جميع الفلل لمدة 

سنة كاملة من إحدى 
شركات الصيانة المرموقة

فترة سداد مرنة تصل إلى 
30 عاًما مع خيار التمويل 

اإلضافي لتأثيث المنزل بمبلغ 
يصل إلى 12 ألف دينار

أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مصــارف البحرين عدنان يوســف أن على المصارف اإلســامية االرتقاء بمســتوى إدارة البيانات الرئيســة ورســم إســتراتيجية مبنية على فهم 
مستقبل الثورة الرقمية، والعمل على توفير المهارات البشرية ووضع البنية التحتية الضرورية لهذا التحول، مشيرا إلى أن نجاحها في ذلك سوف يضعها في مصاف المؤسسات 

المالية العالمية الكبرى، ويمنحها مساحة لتحقيق المنافسة في مجال الخدمات المصرفية وابتكار منتجات مالية جديدة، ومواكبة النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. 
وبيــن يوســف أن هنالــك تحديــات تنظيميــة تواجهها البنوك اإلســامية ناجمة عن التطور التكنولوجي، إذ ما يزال التمويل اإلســامي يفتقر إلى عــدد من المعايير المقبولة من 
قبــل جميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلك تلك المتعلقة بالصكوك، مؤكًدا أن على البنوك اإلســامية إعادة النظر في إدارة المخاطر التشــغيلية وإدارة المخاطر والتخطيط 

للطوارئ في ضوء التطور التكنولوجي، إذ باتت هذه الوظائف تأخذ أبعادا جديدة.
وفيما يلي نص الحوار مع رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين: 

ما التحديات التنظيمية التي تطرحها  «
التكنولوجيا المالية الحديثة على 

الصيرفة اإلسالمية؟

البنوك  تواجهها  تنظيمية  تحديات  هناك 
اإلسالمية ناجمة عن التطور التكنولوجي، 
إلى  يفتقر  التمويل اإلسالمي  يزال  ما  إذ 
عدد من المعايير المقبولة من قبل جميع 
ــك تلك  أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة، بــمــا فـــي ذلـ

المتعلقة بالصكوك. 
إعــادة  اإلسالمية  البنوك  على  يجب  كما 
التشغيلية  الــمــخــاطــر  إدارة  فــي  الــنــظــر 
وإدارة المخاطر والتخطيط للطوارئ في 
باتت هذه  إذ  التكنولوجي،  التطور  ضوء 
أبعادا جديدة. كما ينبغي  الوظائف تأخذ 
الرقمي  الحول  استراتيجيات  تستند  أن 
تشجيع  وينبغي  الــدولــيــة،  المعايير  إلــى 
أن تصبح  المحلية على  الرقابية  الجهات 
الصناعة المصرفية اإلسالمية في بلدانها 

أعضاء فاعلين في المؤسسات الدولية.
التي  التنظيمية  الــتــحــديــات  بــيــن  ــن  ومـ
ــتــحــوالت الــتــكــنــولــوجــيــة هي  تــطــرحــهــا ال
والــوضــوح  اإلشــرافــيــة  الشفافية  ضــمــان 
في التدخالت التنظيمية وتكافؤ الفرص 
ــام الــبــنــوك اإلســالمــيــة. كــذلــك إيــجــاد  أمــ
التوازن الدقيق بين متطلبات رأس المال 
التنظيمي والنمو االقتصادي. عالوة على 
الــبــنــوك اإلســالمــيــة  إدارة جـــودة أصـــول 
والتعامل  المتعثر  التمويالت  ومعالجة 
دعم  وتقديم  السيولة  أزمــة  مــع  بحكمة 
الشريعة  أحــكــام  مــع  مــتــوافــق  للسيولة 

وتسهيالت إقراض المالذ األخير.
أين ترى فرص الصيرفة اإلسالمية جراء  «

التحوالت في التكنولوجيا في القطاع 
المصرفي؟

يتعين  التكنولوجية،  التحوالت  ظل  في 
على مصارفنا اإلسالمية االرتقاء بمستوى 
إدارة البيانات الرئيسة ورسم إستراتيجية 
مبنية على فهم مستقبل الثورة الرقمية، 
أدوات  مــن  مجموعة  تطوير  جانب  إلــى 
التحليل المتصلة بمصادر البيانات القائمة 
والجديدة ثم ربطها مع العمليات المتصلة 
بمركز اتخاذ القرار حتى تتمكن من وضع 
تصور الستراتيجيات أعمالها، إلى جانب 
ووضع  البشرية  المهارات  توفير  بالطبع 

البنية التحتية الضرورية لهذا التحول.
في  يضعها  ســوف  ــك  ذل فــي  نجاحها  إن 
مصاف المؤسسات المالية العالمية الكبرى 
لتحقيق  األفق  من  مساحة  لديها  ويكون 
المصرفية  الخدمات  المنافسة في مجال 
ثم  جــديــدة،  مالية  لمنتجات  االبتكار  تم 
للتكنولوجيا  الــمــتــســارع  للنمو  مــواكــبــًة 
الرقمية، في وقت تتسابق فيه المصارف 
حول العالم لتوفير الخدمات اإللكترونية 

والرقمية كافة لعمالئها. 
الــوقــت  تــوفــيــر  كــمــا ســـوف يمكنها مــن 

الخدمات  وصـــول  لتسهيل  والــجــهــد 
ــمــنــتــجــات الــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة وال
للمتعاملين بكفاءة عالية في ظل 

الـــذي نشهده  الــرقــمــي  الــتــحــول 
اليوم.

يعني  ســوف  ذلــك  أن  كما 
في  اســتــثــمــارهــا  تلقائيا 

الحديثة،  ــتــكــارات  االب
البيئة  أن  الــعــلــم  مـــع 

الشرعية متوافرة، كذلك البيئة القانونية، 
وبجهود تبذلها المؤسسات الرقابية عامة، 
ــيــس مـــن الــمــســتــغــرب أن يـــرافـــق هــذا  ول
التحول في حال حدوثه بعض التحديات 
الــتــي قـــد تـــرافـــق عــمــلــيــة االنـــتـــقـــال إلــى 
المتمثلة  تلك  وهي  المالية،  التكنولوجيا 
الكفاءة  ومــســتــوى  الــبــشــري  العنصر  فــي 
مبكرا  إعــداده  فيتوجب  بها،  يعمل  التي 
لنتمكن من مجاراة هذا التطور والتكيف 
التعامل  على  قادرين  نكون  بحيث  معه، 
تشتد  بيئة  في  الحديثة  االبــتــكــارات  مع 
سلبا  ذلــك  ينعكس  وقــد  المنافسة،  فيها 
على ربحية المصارف في المدى القصير، 

لــكــنــهــا ســــــوف تــســتــعــيــد 
تــنــافــســيــتــهــا 

وربحيتها 

المتوسط،  المدى  على  كفاءتها  وتحسن 
وبالتالي توسع حصتها السوقية. 

ما الدور الذي تلعبه الصيرفة اإلسالمية  «
على المستوى الدولي؟

تــرأســت فريق  عــنــدمــا   2015 ــعــام  ال فــي 
ــع لــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن،  ــاب ــت ــتــمــويــل ال ال
إلــى وضــع مقترحات  كــان يهدف  والـــذي 
أهداف  التمويل في تحقيق  لتطوير دور 
المقترحات  أحد  كان  المستدامة،  التنمية 
ــرار  األســاســيــة الــتــي خــرجــنــا بــهــا هــو اإلقـ
بدور التمويل اإلسالمي أو التشاركي في 
على  المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق 
المستوى الدولي، وقد أقرت قمة العشرين 
ــزز مـــن االنــطــالقــة  ــا عــ ــذا الـــهـــدف، مـ هــ
الــعــالــمــيــة لــلــتــمــويــل اإلســـالمـــي 
ــقــــدم مــعــالــجــات  ــ ــه ي ــونـ ــكـ بـ
للتحديات  ناجحة  وحلول 
تحقيق  يواجها  التي 

هذه األهداف. 
ــويــــل  ــمــ ــتــ ــ ونـــــــــــال ال
اإلســـالمـــي اهــتــمــامــا 
ــدا  ــ ــزاي ــ ــت ــ ــا م ــ ــي ــمــ ــ ــال عــ
ــذات بــعــد األزمــــة  ــالـ بـ
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
ــذلـــك نــظــرا  وكـ
ــلـــنـــجـــاح  لـ

األمـــوال  جــذب رؤوس  فــي  الـــذي حققه 
أفاد صندوق  السياق  وتشغيلها. في هذا 
الدولي وهيئات مالية دولية أخرى  النقد 
بأن أصول المصارف اإلسالمية تضاعفت 
و2019.   2003 الــعــامــيــن  بــيــن  ــرات  مــ  9
اإلسالمية  المصارف  عمالء  عــدد  ويقدر 
العوامل  مليون شخص. ومن   100 بنحو 
االهتمام  زيـــادة  إلــى  تدفع  التي  األخـــرى 
بالخدمات البنكية اإلسالمية دوليا تزايد 
نسبة السكان المسلمين في الدول الغربية 
والدول األخرى المعنية. ففي ألمانيا على 
سبيل المثال يعيش أكثر من 4 ماليين من 
مليون مسلم في   20 على  يزيد  ما  أصل 
فيزيد عدد  روسيا  أما في  أوروبــا.  غرب 
ومن  مليونا.   20 على  الــروس  المسلمين 
اإلسالمية  البنكية  الخدمات  تقديم  شأن 
أموال  مزيد من  اجتذاب  على  المساعدة 
البنوك  أن  سيما  ال  وغــيــرهــم،  المسلمين 
تمويل  العموم  على  تتجنب  اإلســالمــيــة 
أو  عالية  مخاطرة  بــدرجــات  مــشــروعــات 

المشاركة فيها.
كيف ترى انعكاس التحول التكنولوجي  «

الحديث في قطاع الصيرفة اإلسالمية 
على قطاع األعمال؟

التكنولوجيا  في  السريعة  التطورات  إن 
لتحويل  سبيلها  في  المصرفية  الرقمية 
الــمــشــهــد االقــتــصــادي والــمــالــي، وخلق 
ــتــحــديــات أمـــام  الـــفـــرص وفــــرض ال
المالية  والشركات  المستهلكين، 

ــيـــر الـــمـــالـــيـــة، ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات،  وغـ
والـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة. ووســـــط هــذه 
ــتــــطــــورات، تــســعــى شـــركـــات األعـــمـــال  ــ ال
لتحقيق أقــصــى قــدر مــن االســتــفــادة من 
كــفــاءة  لتحسين  الــمــالــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
وأسواقها.  ومنتجاتها  عملياتها  وسالمة 
كذلك ثمة عالقة عضوية بين التكنولوجيا 
التمويل،  عــلــى  الــحــصــول  فــي  والــتــوســع 
إذ بـــات لـــدى شــركــات األعــمــال خــيــارات 
من  التمويل  على  الحصول  فــي  عــديــدة 
الرقمية.  والبنوك  الفنتك  شركات  خــالل 
تكنولوجيا  فـــي  الـــتـــطـــورات  تــعــمــل  كــمــا 
المعلومات إلى إحداث تغيرات هائلة في 
فــي تالشي  إذ تسهم  الــعــمــالء،  تــوقــعــات 
الماليين  الوسطاء  بين  التقليدية  الحدود 
ما  الجدد،  الخدمات  ومقدمي  واألســواق 
إلــى زيـــادة الالمركزية وطــرح  يــؤدي  قــد 
مــنــتــجــات ومــفــاهــيــم جـــديـــدة والــتــأثــيــر 
دخول  دون  تحول  التي  المعوقات  على 
فرصا  التكنولوجيا  هــذه  وتقدم  الــســوق. 
لتخفيض التكاليف واالحتكاكات الناشئة 
عــن الــتــعــامــل الــمــبــاشــر، وزيــــادة الــكــفــاءة 
والمنافسة، وتضييق نطاق التضارب في 

المعلومات وغيرها من الفوائد.
كــمــا تــســاعــد الـــتـــحـــوالت الــتــكــنــولــوجــيــة 
تحسين  في  األعمال  شركات  المصرفية 
ــمــخــاطــر  ال إدارة  ــي  فــ وظـــائـــفـــهـــا  أداء 
غسل  ومكافحة  واالمــتــثــال  والتخطيط 

األموال وغيرها.

“المصارف”: فهم البنوك اإلسالمية للثورة الرقمية يضعها بمصاف المؤسسات العالمية
تحديات تنظيمية يواجهها القطاع نتيجة التطور التكنولوجي

رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف متحدثا لـ ”البالد”

بيت  أعلن 
الـــتـــمـــويـــل 
الكويتي - البحرين عن تدشين عرضه 
الــتــمــويــلــي عــلــى آخـــر دفــعــة مـــن فلل 
المرحلة الثالثة والرابعة لمشروع ديرة 
الــعــيــون فــي ديـــار الــمــحــرق، ويــتــوافــر 
المنتفعين  لــلــعــمــالء  ــا  حــصــريًّ ــعــرض  ال
االجتماعي  للسكن  “مزايا”  برنامج  من 

التابع لوزارة اإلسكان.
 - الكويتي  التمويل  بيت  طرح  ويأتي 
تعزيز  بهدف  الــعــروض  لهذه  البحرين 
استفادة المواطنين من برنامج “مزايا” 
اإلسكان  وزارة  مع  بالتعاون  العقاري، 
ُمميزات  البنك  ويقدم  اإلسكان.  وبنك 
العمالء  امتالك  لتسهيل  رائعة  عديدة 
ديرة  مشروع  في  الخاصة  لمساكنهم 
ــع حــصــولــهــم على  الـــعـــيـــون، وذلـــــك مـ
تــمــويــل مــتــوافــق مــع أحــكــام الشريعة 
ألف   120 إلى  يصل  وبمبلغ  اإلسالمية 
وفترة  تنافسية  ربح  وبمعدالت  دينار، 
سداد مرنة تصل إلى 30 عاًما. وإضافة 
لذلك، سيتم إعفاء العمالء من الدفعة 
المقدمة األولى للتمويل اإلضافي الذي 
حصولهم  بجانب  العقار،  قيمة  يغطي 
على تأمين مجاني ضد الحريق طوال 
فــتــرة الــتــمــويــل، ومـــع تــمــويــل إضــافــي 
بحريني  دينار  ألف   12 إلى  يصل  آخر 

لتأثيث المنزل.
وتشتمل المرحلتان الثالثة والرابعة في 
سكنية  فيال   1061 على  العيون  ديــرة 
متوافرة  وهــي  الــفــوري،  للبيع  جــاهــزة 

المعماري  النمط  تتضمن  تصاميم   4 بـ 
ــي  ــانـ ــبـ الـــبـــحـــريـــنـــي والـــعـــصـــري واإلسـ
تبدأ  أرض  مــســاحــة  مــع  واألوســـطـــي، 
بناء  ومساحة  مربعة  أمــتــار   205 مــن 
ــًعـــا، وهــي  ــًرا مـــربـ ــتـ 227 مـ ــن  بــــــدًءا مـ
متًرا   268 إلــى  لتصل  للتوسعة  قابلة 
نوم  4 غرف  الفلل من  مربًعا. وتتكّون 
وصالتين ومطبخ ومجلس و4 دورات 
مياه ومواقف داخلية تتسع لسيارتين 

وحديقة خلفية واسعة وشرفة.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الخدمات 
التمويل  بيت  فــي  لــأفــراد  المصرفية 
الكويتي - البحرين حامد مشعل قائاًل 
“إنه لمن دواعي سرورنا أن نساهم في 
على  ُمــيــّســرة  تمويلية  عــروض  توفير 
فلل المرحلة األخيرة في ديرة العيون، 
ألف  من  أكثر  إلى  عددها  يصل  والتي 
إتاحة  أجل  من  جاهزة؛  وحدة سكنية 
لــشــراء  ــكــرام  ال للعمالء  ُمــمــيــزة  فـــرص 
ــســكــن االجــتــمــاعــي تحت  ــدات ال ــ وحــ
مظلة برنامج التمويل العقاري )مزايا(. 
إلى  بدورنا  نتطلع  المنطلق،  هــذا  ومــن 
المملكة  جــهــود  ــم  دعـ فـــي  الــمــســاهــمــة 
الخيارات  المتنامي على  الطلب  لتلبية 
)مزايا(،  الشتراطات  المطابقة  السكنية 
وذلـــــك مـــع تــيــســيــر إجــــــــراءات طلب 
رائعة  مميزات  العمالء  ومنح  التمويل 

تمكنهم من امتالك منزل األحالم”.
ــهـــود  ــاعـــي والـــجـ ــمـــسـ وكــــجــــزء مــــن الـ
الــعــمــالء  انــتــقــال  لتسهيل  الــمــشــتــركــة 
إلـــى مــنــازلــهــم الــجــديــدة ضــمــن هاتين 

إحدى  مع  شراكة  عقد  تم  المرحلتين، 
لتوفير  الــمــرمــوقــة  الــصــيــانــة  شــركــات 
العمالء  لجميع  الذهبية  الصيانة  باقة 
إلى متاجر  باإلضافة  لمدة سنة كاملة، 
تجزئة عدة مختصة ببيع اإللكترونيات 
وغيرها  الكهربائية  واألجهزة  واألثــاث 
أن مشروع  يذكر  المنزلية.  اللوازم  من 
لتلبية  خصيًصا  ُصمم  العيون”  “ديـــرة 
فرصة  يوفر  كونه  العائلة؛  احتياجات 
الــســكــن بــأســعــار مــالئــمــة ضــمــن أجـــواء 
المشروع  يتمّيز  إذ  مريحة،  اجتماعية 
تربط  وحديثة  متطّورة  تحتية  ببنية 
بــيــن الــمــجــّمــعــات الــســكــنــيــة، مــا يؤمن 
للقاطنين سهولة الوصول بشكل سريع 
الخدمية  الــمــرافــق  مــن  مجموعة  ــى  إل
والترفيهية المتنّوعة، عالوة على قربه 
من مطار البحرين الدولي وجسر الملك 
فهد وغيرها من أبرز الوجهات الرئيسة 

بمملكة البحرين.

بالتزامن مع طرحها للجمهور خالل نوفمبر 2021

“بيتك” البحرين يدشن عروضه التمويلية لفلل المرحلة األخيرة بديرة العيون
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عقــدت شــركة بنفــت، الشــركة المبتكــرة والرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا 
الماليــة وخدمــة المعامالت الماليــة اإللكترونية في مملكــة البحرين، اجتماع 
اســتراتيجية الشــركة الســنوي 2022 - 2024 في نهاية شهر سبتمبر الماضي، 
مــع عــدد مــن المؤسســات الماليــة المختارة فــي المملكــة، منها بنــوك التجزئة 
التقليدية وبنوك التجزئة اإلسالمية وبنوك التجزئة الدولية والبنوك الرقمية.

وتــــرأس االجــتــمــاع نــائــب الــرئــيــس 
ــال  ــ ــمـ ــ ــيــــذي لـــتـــطـــويـــر األعـ ــفــ ــ ــن ــتــ ــ ال
“بنفت”  بشركة  المالية  والــخــدمــات 
أعضاء  بحضور  النفيعي،  يــوســف 
ومــمــثــلــي  لــلــشــركــة  الــعــلــيــا  اإلدارة 
المؤسسات  مــن  التنفيذية  اإلدارة 
فرص  االجتماع  ناقش  إذ  المالية، 
التعاون المحتملة مع شركة “بنفت”، 
اتجاهات  على  الــضــوء  تسليط  مــع 
ــوجــيــا الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة  ــتــكــنــول ال
من  مزيد  تطوير  بهدف  الــجــديــدة؛ 
الخدمات الرقمية المبتكرة لالرتقاء 
الخدمات  وتعزيز  المالية،  بالصناعة 
في  للمستهلكين  الرقمية  المصرفية 

األوســط  الــشــرق  ومنطقة  المملكة 
وشمال إفريقيا.

تم  عــرض  على  االجتماع  واشتمل 
استراتيجية  تــوضــيــح  خــاللــه  مــن 
ــلــســنــوات الــثــالث  ــفــت” ل ــن شــركــة “ب
المقبلة من 2022 إلى 2024، إضافة 
إلى مجموعة واضحة من األهداف 
المستقبل.  فــي  الــشــركــة  لتوجهات 
أعــقــب الـــعـــرض الــتــقــديــمــي نــقــاش 
طاولة مستديرة متعمق مع األعضاء 
الــرئــيــســيــن فـــي الــصــنــاعــة الــمــالــيــة؛ 
القيمة  والــتــوصــيــات  ــرؤى  ــ ال لجمع 
لتضمينها ودمجها في استراتيجية 
الشركة؛ بهدف تعزيز النظام البيئي 

المجاالت  النقاش  وعــرض  المالي. 
لتطوير  المحتملة  واالستراتيجيات 
النظام  ضمن  الرقمية  االبــتــكــارات 
الــبــيــئــي الــمــصــرفــي فـــي الــمــجــاالت 
ــك الــتــجــزئــة  ــ ــيــســة، بــمــا فـــي ذل ــرئ ال
ومــنــتــجــات وخـــدمـــات الــمــؤســســات 
والمخاطر،  والمتوسطة،  الصغيرة 
ــة الـــعـــمـــالء  ــ ــرب واالمـــــتـــــثـــــال، وتــــجــ
بالخدمات  يتعلق  فيما  وتوقعاتهم 
المصرفية والمدفوعات وغيرها من 

المواضيع والنقاط ذات الصلة.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــــال يــوســف  ــهــ ــ وب

النفيعي “تلتزم شركة بنفت بتحقيق 
ونحن  المقبلة،  الــســنــوات  فــي  نــمــٍو 
قادة  مشاركة  الصدد  هذا  في  نقدر 
الصناعة بأفكارهم ووجهات نظرهم 
تعزيز  ــى  إل تــهــدف  الــتــي  المشتركة 
البحرين”.  في  المصرفية  الصناعة 
وأضاف “تتمحور مهمتنا في شركة 
الحلول  في  االستثمار  حــول  بنفت 
إلــى  قيمة  تضيف  الــتــي  الــمــبــتــكــرة 
ــاب الــمــصــلــحــة في  ــحـ مــخــتــلــف أصـ
ــمــالــي والــصــنــاعــة كــكــل.  ــقــطــاع ال ال
الــتــطــور لتصدير  ــذه  نــقــود هـ نــحــن 

المنطقة،  إلـــى  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
ولــكــي نــضــع الــبــحــريــن كــمــركــز رائــد 
للخدمات والحلول المالية المبتكرة، 
تحقيق  عــلــى  ــعــمــل  ال ــنـــواصـــل  وسـ
رؤيــتــنــا، وفــق مــا نملك مــن خبرات 
وكــــــــوادر مــتــخــصــصــة ومـــوهـــوبـــة؛ 
الوطنية  الخطط  تنفيذ  للمساهمة 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيــــة الــبــحــريــن 

االقتصادية 2030”. 
لــديــهــا  ــفـــت”  ــنـ “بـ يـــذكـــر أن شـــركـــة 
عمل  خطط  بتنفيذ  دوريــة  سياسة 
مستجدات  وفــق  واســتــراتــيــجــيــات 

األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة الــمــحــلــيــة 
والدولية وتنفيذ المبادرات المبتكرة 
والجديدة وبما يتماشى مع سياسات 
لجعل  الــمــركــزي؛  البحرين  مــصــرف 
اإلقليمي  النموذج  البحرين  مملكة 
المالية  التكنولوجيا  في  لالبتكارات 

والتحول الرقمي.

“بنفت” تناقش تعزيز الخدمات الرقمية في اجتماع االستراتيجية 2022 - 2024
في نهاية سبتمبر بحضور الشركاء من القطاع المصرفي

يوسف النفيعي

أعــلــنــت شــركــة مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي أن 
من  لــلــوقــايــة  البريطانية  الملكية  الجمعية 
البحرين  مــطــار  منحت  )روســـبـــا(  الـــحـــوادث 
الصحة  بمعايير  اللتزامه  تقديًرا  البرونزية؛  الجائزة  الــدولــي 
والسالمة وأسسهما. وتمنح هذه الجمعية ذات الصيت العالمي 
المرموق جوائزها في مجال الصحة والسالمة للمؤسسات التي 

ُتظهر التزاًما بتعزيز مستويات الصحة وإدارة السالمة.
شكره  عن  البنفالح  محمد  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأعــرب 
والسالمة  الصحة  فريق  خصوصا  العاملين،  لجميع  وتقديره 
تطبيق  عــلــى  وحــرصــهــم  عملهم  فــي  تفانيهم  عــلــى  والــبــيــئــة، 
الدولي  البحرين  مطار  في  والسالمة  الصحة  ممارسات  أفضل 
الجائزة؛ مؤكًدا أن سالمة  المطار هذه  والذي بفضلهم استحق 
المسافرين والموظفين دائما ما كانت على رأس أولويات شركة 

على  المطار  في  شركائنا  مع  العمل  خــالل  من  البحرين  مطار 
تنفيذ مبادرات لتعزيز أسس الصحة والسالمة والبيئة ومواصلة 
من  للوقاية  البريطانية  الملكية  الجمعية  جوائز  في  االشتراك 
الحوادث”. وتعتبر جوائز )روسبا( من أقدم وأعرق الجوائز من 
هذا النوع في المملكة المتحدة، وقد توسعت لتشمل مرشحين 

من مختلف المؤسسات حول العالم.

تقديرا اللتزامه بمعايير الصحة والسالمة وأسسهما

“مطار البحرين” ينال جائزة الجمعية البريطانية للوقاية من الحوادث

أثناء تسلم الجائزة

البحرينية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  جمعية  نظمت 
والتعدين  الرقمية  “العمالت  بعنوان  افتراضية  نــدوة  أخــيــرا 
شركة  فــي  اإلداري  الــمــديــر  فيها  واســتــضــافــت  االلــكــتــرونــي”، 
الــخــلــيــج فــالــكــون لــحــلــول األعـــمـــال مــحــمــد قــمــبــر، ومـــديـــرة 
إلى  الندوة  الدوسري. وتطرقت  دانة  الشركة  المشروعات في 
عملها.  وطريقة  )البتكوين(  والرقمية  المشفرة  العملة  مبادئ 
بعد ذلك تم التطرق إلى الخطوات العملية والمحاكاة للتعدين 
وطريقة وسالمة االستثمار في هذه العمالت، حسب القوانين 

المتوافرة.
جمعية  في  والــنــدوات  المؤتمرات  لجنة  رئيس  الــنــدوة  وأدار 
المبارك،  رائــد  البحرينية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
افتتاحية  كلمة  الديري  عبدالحسن  الجمعية  رئيس  قدم  فيما 
الندوة التي تأتي  القائمين على هذه  مرحًبا بالحضور وشاكًرا 

مبالغ غير  إلى  الرقمية  العمالت  أسعار  ارتفعت فيه  في وقت 
مسبوقة، وبالتالي أصبح االستثمار فيها يشوبه مخاطر مقابل 
المهم  الــدور  يأتي  هنا  ومــن  بها،  األخــذ  يتوجب  مالية  فوائد 
لتوعية المستثمرين في هذه العمالت الرقمية ومعرفة الطرق 
المثلى لالستثمار فيها، وفي نفس الوقت االستشارة قبل البدء 

في مثل هذه العمليات االستثمارية.

في ظل ارتفاع أسعارها

“الصغيرة البحرينية” تنظم ندوة توعوية عن العمالت الرقمية

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تسليط الضوء 
على اتجاهات 

التكنولوجيا المالية 
العالمية الجديدة

النفيعي: “بنفت” 
تلتزم بتحقيق 

نمو في السنوات 
المقبلة

نقاش طاولة 
مستديرة متعمق 

مع األعضاء الرئيسين 
بالصناعة المالية 

“مجموعة بن هندي” تجسد رؤية رئيس مجلس إدارتها برد الجميل للمجتمع البحريني
 

قامت مجموعة شــركات بن هندي باإلعالن عن إشــهار وتأســيس “مؤسسة عبدهللا 
أحمــد بــن هنــدي الخيريــة” في شــهر مايــو 2015، من قبــل رجل األعمــال البحريني 
الوجيــه عبــدهللا أحمد بن هندي، مؤســس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شــركات 
عبــدهللا بــن هندي، بعد اعتمادها من قبل وزارة التنمية االجتماعية، والتي تجّســد 
رؤية رئيس مجلس إدارة المجموعة وإيمانه القوي برد الجميل للمجتمع البحريني، 

وفي إطار تعزيز مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات.

وجاءت هذه المبادرة كجزء من تطبيق 
الــشــركــات  حــوكــمــة  لمفهوم  المجموعة 
المتطلبات  مــواكــبــة  عــلــى  يــعــمــل  ــــذي  ال
اإلدارية والتنظيمية، وبين الحفاظ على 
بها  تتمتع  التي  العائلية  والروابط  القيم 

العائلة.

وتقوم مؤسسة عبدهللا أحمد بن هندي 
بــتــولــي جــمــيــع األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة 
والــخــيــريــة والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــعــالمــات الــتــجــاريــة التي  لــلــشــركــات وال
العديد  إلى  باإلضافة  المجموعة  تضمها 
ــمــهــام مــنــهــا تــقــديــم الــمــســاعــدات  مـــن ال

والمساهمة  المحتاجة،  لألسر  والمهام 
ــر وتـــقـــدم  ــ ــي ــخــ ــ ــال الــــبــــر وال ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ
للمسنين وذوي  المساعدات االجتماعية 
في  والمساهمة  الخاصة،  االحتياجات 
والمحتاجين،  للمرضى  العالج  تكاليف 
المنازل  وترميم  صيانة  في  والمساهمة 
الجهات  مع  بالتنسيق  لذلك،  المحتاجة 
الــمــنــازل  وبــنــاء  المختصة،  الحكومية 
الــســن،  ــبـــار  وكـ ــلــفــقــراء  ل الــســكــن  ودور 

وغيرها من األنشطة ذات الصلة.
بها  قامت  التي  الخيرية  األعــمــال  ومــن 
بعيد   2017 الــعــام  احتفالها  المؤسسة 
المنتسبات  ا من  أمًّ  75 األم مع أكثر من 
لدار يوكو لرعاية الوالدين في الحد في 
بالبهجة  مليئة  متميزة  احتفالية  أجواء 
ــادة، وأكــــد أعـــضـــاؤهـــا أن هــذه  ــعـ ــسـ والـ
المؤسسة  مسؤولية  من  جزء  المناسبة 
االجتماعية وتقديًرا لما قدمته األمهات 
أوالدهــن  تربية  أجــل  من  تضحيات  من 
ــرهــــن ونـــهـــضـــة الــمــجــتــمــع  ورعــــايــــة أســ

البحريني بأسره.
وقـــامـــت مــؤســســة عـــبـــدهللا أحـــمـــد بن 
العام  البحرين  بمملكة  الخيرية  هندي 
20 طفاًل  لـ  ترفيهي  يوم  بتنظيم   2018
المنتسبين  األيتام  األطفال  من  وطفلة 
األيــتــام  لــرعــايــة  الــســنــابــل  إلـــى جمعية 
بــالــبــســيــتــيــن بــمــجــمــع مــاجــيــك بــالنــيــت 
ــعــاب فـــي ســيــتــي ســنــتــر الــبــحــريــن؛  ــألل ل
من  وكجزء  اليتيم  يوم  بمناسبة  وذلــك 

المجتمع  نحو  االجتماعية  مسؤوليتها 
في  والتطوعية  الخيرية  والمؤسسات 
على  الــعــمــل  بــجــانــب  الــبــحــريــن،  مملكة 
باألطفال  المجتمع  زيادة وعي واهتمام 

األيتام وتقديم يد العون لهم. 
أمين  صـــرح  الــفــعــالــيــة،  هـــذه  وبمناسبة 
ســر مــؤســســة عــبــدهللا أحــمــد بــن هندي 
ــأن “رعــايــة  ــ الــخــيــريــة مــؤمــن شــوقــي ب
األطــفــال األيــتــام واجـــب على كــل فرد 
في المجتمع، وإبراز مثل هذه الفعاليات 
وتسليط الضوء على ضرورة العناية بهم 
بأسره،  للمجتمع  وجدانيا  تالحما  تخلق 
تلك  على  إيجابا  أثــره  ينعكس  ثم  ومن 
لذا فمن واجــب كل  المجتمع،  الفئة في 
فرد ومؤسسة الوصول إليهم واالهتمام 
نرسم  لكي  لهم  المساعدة  يد  ومــد  بهم 
ويقع  وجــوهــهــم”.  على  الــســعــادة  بسمة 
هندي  بــن  أحــمــد  عــبــدهللا  مؤسسة  مقر 
لمجموعة  الرئيس  المكتب  الخيرية في 
شركات بن هندي في منطقة الصالحية.

أنشأت مؤسسة 
خاصة لتنفيذ 

األنشطة الخيرية 
واالجتماعية بالعام 

2015

هبة محسن

الوجيه عبدالله بن هندي

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

ــت  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
جــمــعــيــة رجــــال 
األعــــــــــــــمــــــــــــــال 
ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
عبدهللا  أحمد  الجمعية  رئيس  برئاسة 
الــتــعــاون المشترك مع  بــن هــنــدي فــرص 
نظرائهم رجال األعمال في قطاع المواد 
وذلــك  بنغالديش،  بجمهورية  الغذائية 
عبر  الطرفين  جمع  الــذي  االجتماع  في 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد بمشاركة 
المملكة  لدى  بنغالديش  سفير جمهورية 

محمد نذر اإلسالم.
ــبــحــث عن  وأكــــد بـــن هــنــدي ضـــــرورة ال
الفرص االستثمارية الواعدة في البلدين 
فـــي قـــطـــاع الـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، مـــؤكـــًدا 
والمستثمرين  األعــمــال  أصحاب  حــرص 
الــبــحــريــنــيــيــن عــلــى اســتــكــشــاف فــرص 
ــول فــي  ــ ــدخـ ــ ــديــــدة والـ اســـتـــثـــمـــاريـــة جــ
نظرائهم من رجال  شراكات تجارية مع 
األعــمــال فــي بــنــغــالديــش خــصــوصــا في 
ــــذي يــعــد من  ــن الــغــذائــي، ال مــجــال األمــ
البحرين،  لدى  التجارية  القطاعات  أهم 

من   %  90 نحو  المملكة  تستورد  حيث 
نظًرا  الخارج؛  من  الغذائية  احتياجاتها 
المحلية  الطبيعية  الــمــوارد  لمحدودية 

وندرة األراضي الصالحة للزراعة.
بمستوى  اعتزازه  بن هندي عن  وأعــرب 
في  وبنغالديش  البحرين  بين  العالقات 
الــمــجــال الــتــجــاري واالقــتــصــادي، داعــًيــا 
قطاع  في  والمستثمرين  األعمال  قطاع 
المواد الغذائية في بنغالديش لالستفادة 
تقدمها  التي  والحوافز  التسهيالت  من 
األجانب،  للمستثمرين  البحرين  حكومة 

ــبــحــريــن من  ومـــنـــوًهـــا بــمــا تــتــمــتــع بـــه ال
وبيئة  متميز  جغرافي  وموقع  إمكانات 
يجعلها  لــالســتــثــمــارات  جـــاذبـــة  أعـــمـــال 
دول  أســــواق  لــدخــول  المثالية  الــبــوابــة 

مجلس التعاون الخليجي.
مــن جانبهم، أعــرب رجــال األعــمــال في 
قـــطـــاع الــتــغــذيــة فـــي بــنــغــالديــش عن 
للجمعية  العميقين  اعتزازهم وتقديرهم 
على ما تقوم به من دور فاعل في سبيل 
البلدين  بين  التجارية  العالقات  تنمية 

الصديقين.

“رجال األعمال” تبحث فرص التعاون مع قطاع المواد الغذائية في بنغالديش

االجتماع عقد عن بعد



إنه يعتذر ولكن...!
عندمــا نتحــدث عن االعتــراف بالخطأ وثقافة االعتذار تعود بي الذاكرة إلى موقف 
غير عادي عشته قبل سنوات. أقول إنه كان موقًفا غير عادي؛ ألنه كان كذلك فعًل 
أو هكــذا رأيتــه. قبــل أن أروي لك تفاصيل ذاك الموقف ســيدي القــارئ أود أن أبين 
اتفاقــي مــع الرأي القائل بأن االعتراف بالخطأ واالعتذار يتطلبان الشــجاعة والثقة 

بالنفس واإليمان الصادق باحترام الذات األخرى.
فــي أحــد األيــام زارنــي أحــد الزملء فــي مكتبــي ومــن دون أي مقدمــات خاطبني 
قائًل: أريد أن أعترف بخطأ ارتكبته في حقك وفي ذات الوقت أقدم اعتذاري لك.
لم ينتظر رد فعلي بل أخذ في ســرد موضوعه. بدأ الزميل اعترافه قائل: لقد كنت 
مع آخرين ننقل إلى رئيسك المباشر كلًما ربما لم تقله وأفعااًل لم تقم بها وكنا نكرر 
عليــه تقصيــرك فــي أداء مهامــك. كنــا نحاول من خــلل ذلك إقصــاءك من منصبك 

وتولي أحدنا له. وواصل الزميل حديثه:
ولكــن الــذي حــدث هــو أن رئيســك فطــن لمــا نريــد فرفــض االســتماع إلينــا وأمرنــا 
بالتوقــف عــن هــذه الســلوكيات العبثيــة والتركيــز علــى أعمالنــا بداًل مــن ذلك. ختم 
زميلــي اعترافــه قائــًل: لقــد أخطــأت واعترفــت لــك بخطئي وهــا أنا أؤكــد لك عدم 

تكراره وأطلب السماح.
تملكني وأنا أســتمع إلى هذا االعتراف شــعور غريب، ففي الوقت الذي قّدرت فيه 
شــجاعة هــذا الزميــل وربمــا نزاهتــه وخضوعه لنداء الضمير أحسســت بشــيء من 
الغضب كاد يدفعني إلى رفع نبرة الصوت والتلفظ بعبارات قد تنطلق دون مرورها 
بالقنوات االعتيادية للحكمة والتعقل واالتزان. فالكلمات التي ال تمر بتلك القنوات 
قــد تكون قاســية ومتوحشــة تســيء لقائلها وتجبــره فيما بعد علــى االعتذار وربما 

أكثر من ذلك.
يقــول فهــد عامــر األحمــدي عــن مراحــل ما يســميه باالعتــذار الشــامل إنــه يتضمن 
“اعتــذاًرا، ثــم اعتراًفــا، ثــم وعدا بعدم تكراره”. ما رأيك ســيدي القــارئ في الموقف 

السابق الذي نقلته لك كما رواه لي أحد األصدقاء؟
ثم كيف ترى ثقافة االعتذار؟
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التغييرالسعر  0.2900.000 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر   0.0920.000 دينار  
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.26+0.813 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.32+0.077 دينار 
بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.90+0.225 دوالر 
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايد الزياني أن مشــروع 
تطوير ســاحل خليج البحرين يعكس اهتمام الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسة الداعمة 
لخطــة التعافــي االقتصــادي وفي إطــار رؤية البحريــن االقتصادية 
2030 وتنويــع مصــادر الدخــل، مشــيرًا إلــى أهمية المشــروعات في 
فتح فرص االستثمار المحلي والخارجي الستثمار مواقعها المميزة 

وإلى جانب ما توفره من فرص نوعية للمواطنين.

لـــدى تدشـــين وزيـــر  ذلـــك  جـــاء 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
مشـــروع خليـــج البحريـــن بوضع 
حجـــر األســـاس للمشـــروع الـــذي 
االســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي 
لمملكـــة  الجديـــدة  الســـياحية 
البحرين 2026-2022، وفي إطار 
أولويـــة تنمية القطاعات الواعدة 
التعافـــي  التـــي تضمنتهـــا خطـــة 
عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  االقتصـــادي 
الحكومـــة مؤخـــرًا ومـــن ضمنهـــا 

القطاع السياحي.
ويقـــع مشـــروع خليـــج البحريـــن 
علـــى الســـاحل الشـــمالي لخليـــج 
البحرين جنوبي منطقة الســـاية، 
ويعد أحدث المشاريع السياحية 
الكبـــرى لهيئة البحرين الســـياحة 
والمعـــارض والذي يمثـــل إضافة 
نوعّيـــة لمنطقة خليـــج البحرين، 
ليكمـــل ما تتضمنه هـــذه المنطقة 
ســـكنية  فاخـــرة  إنشـــاءات  مـــن 
ومرافـــق  وســـياحية  وتجاريـــة 

مجتمعية وعامة.
وأضـــاف وزير الصناعة والتجارة 
الهيئـــة أن  والســـياحة “حرصـــت 
يكـــون هناك ســـاحل عـــام مفتوح 
مجانًا للجميع بمرافقه المتكاملة، 
بين القسائم الخمسة التي يضمها 
مشـــروع ســـاحل خليج البحرين، 
يضم مسطحات خضراء وحدائق 
مخصصـــة  وأماكـــن  وملعـــب 

للمشي وممارسة الرياضة”.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن تقدم 
للعالم عبر مشـــروع ساحل خليج 
البحريـــن مزيـــدا مـــن الواجهـــات 
مـــن  المتميـــزة  الجاذبـــة  المائيـــة 
والشـــكل  التصاميـــم  حيـــث 

والمرافق والخدمات ومستويات 
الرفاهيـــة التـــي توفرهـــا، منوهـــا 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص في 
تطويـــر أجـــزاء من المشـــروع بما 
يســـهم فـــي نجـــاح خطـــط النمـــو 
على مســـتوى االقتصـــاد الوطني 

ككل.
وأعـــرب الزياني عن حرص هيئة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
مـــن  المزيـــد  تطويـــر  علـــى 
المشـــروعات التي تدعـــم القطاع 
السياحي والنمو االقتصادي ككل 
لمـــا تتضمنـــه من خدمـــات ترفيه 
وضيافـــة وســـكن وتجـــارة علـــى 
حـــد ســـواء، إضافـــة إلـــى دورهـــا 
فـــي تنشـــيط ســـياحة الرحـــلت 
وغيرهـــا،  واليخـــوت  البحريـــة 
ولتصبـــح مراكـــز جـــذب لوصول 
المزيـــد مـــن األفـــواج الســـياحية 
إليهـــا على مدار العـــام، وذلك في 
إطـــار االســـتراتيجية الســـياحية 

الجديدة لمملكة البحرين.
مزيـــد  توفيـــر  أن  أيضـــا  واعتبـــر 
مـــن المشـــاريع الحيويـــة ووجود 
خدمـــات متكاملة على الواجهات 
البحريـــة أصبـــح مطلبـــًا أساســـيًا 
ومهمـــًا لتطوير وتنشـــيط صناعة 
والمؤتمـــرات  األعمـــال  ســـياحة 
والمعـــارض الدوليـــة، خاصـــة مع 
االفتتـــاح المرتقـــب ألكبـــر مدينة 
معـــارض من نوعها فـــي المنطقة 
بالصخير نهاية العام القادم، الفتا 
فـــي اإلطـــار ذاتـــه إلـــى أن هيئـــة 
السياحة تعمل أيضا على تطوير 
وجهـــات بحريـــة أخرى مـــن بينها 

ساحل قللي وساحل الغوص.
ويمتـــد مشـــروع “ســـاحل خليـــج 

البحريـــن” علـــى مســـاحة تفـــوق 
بواجهـــة  مربـــع  متـــر  ألـــف   170
ســـاحلية بطول 600 متر، موزعة 
على خمسة قســـائم، منها ساحل 
ســـتقوم  متـــر   200 بطـــول  عـــام 
بتطويره هيئة البحرين للسياحة 
مـــن   28% ويمثـــل  والمعـــارض، 
إجمالي مســـاحة المشـــروع، فيما 
علـــى  الباقيـــة  األربعـــة  تتـــوزع 
شـــواطئ ســـتقام عليها منشـــآت 
ســـياحية خاصة بواجهـــة بحرية 
منهـــا،  لـــكل  متـــر   100 بمســـاحة 
إضافـــة إلـــى منطقـــة مخصصـــة 
للمرافـــق الخدميـــة و425 موقف 

عام للمشروع.
وتضـــم القســـائم األربعـــة الباقية 
مشاريع لشـــواطئ خاصة ستنفذ 
مـــن قبـــل كل مـــن فنـــدق وينهام 
على مســـاحة 9,137 مترا مربعا، 
علـــى مســـاحة  الخليـــج  وفنـــدق 
وشـــركة  مربعـــا،  متـــرا   10,391
توفيق العلوي للستثمارات على 
مربعـــا،  متـــرا   13,177 مســـاحة 
المتبقيـــة مخصصـــة  والمســـاحة 
لشركة سوليمار، حيث ستتضمن 
جميـــع المشـــاريع علـــى خدمـــات 
ومرافـــق ســـياحية متنوعـــة مثل 
والمرافـــق  والمقاهـــي  المطاعـــم 

الترفيهية.

وضع حجر األساس لمشروع تطوير ساحل خليج البحرين بـ 170 ألف متر
أحدث مشروعات الوجهات البحرية السياحية في المملكة

“الخليجي التجاري” يتسلم عرض االستحواذ من “جي اف اتش”
إرسال تعميم لجميع المساهمين خالل مدة أقصاها 21 يوما

أعلن المصرف الخليجي التجاري عن تســلم اللجنة المســتقلة من مجلس إدارة 
المصرف بتاريخ 4 نوفمبر الجاري من مجموعة “جي اف إتش المالية” مســتند 
عــرض االســتحواذ على ما يصل إلى 100 % من األســهم الصــادرة والمدفوعة 

للمصرف.
وأوضــح “الخليجــي التجــاري” )متلقــي العــرض( أنــه أصدر هذا اإلفصــاح وفًقا لمتطلبــات الفصل الخاص بعمليات الســيطرة والدمج واالســتحواذ من المجلد 

السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، مشيًرا إلى تسلمه نية مؤكدة لالستحواذ الطوعي من مجموعة جي اف إتش المالية )مقدم العرض(.

“الخليجـــي  إدارة  مجلـــس  وبيـــن 
التجـــاري” أنه بموجـــب توجيهات 
مصرف البحرين المركزي الخاصة 
واالندمـــاج  الســـيطرة  بعمليـــات 
علـــى  ينبغـــي  واالســـتحواذ، 
“الخليجي التجاري” إرسال تعميم 
يتضمـــن  الـــذي  اإلدارة  مجلـــس 
تفاصيـــل العـــرض بمـــا فـــي ذلـــك 
المشورة عما إذا كان العرض، أو لم 
يكن، عاداًل ومعقواًل وأسباب ذلك، 
ليشـــمل جميـــع المســـاهمين خلل 
ا من  مدة أقصاها 21 يوًما تقويميًّ
تاريخ اســـتلم مستند العرض، أي 

بحلول 25 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه ســـيتم إرسال مستند 
العـــرض إلـــى مســـاهمي المصرف 
للنظر فيه وتعميم مجلس اإلدارة. 
مجموعـــة  أوضحـــت  بدورهـــا، 
جي اف اتـــش المالية أن عرضها 
الطوعي والمشـــروط للستحواذ 
علـــى مـــا يصـــل إلـــى 100 % من 
والمدفوعـــة  العاديـــة  األســـهم 
التجـــاري  الخليجـــي  للمصـــرف 
)المصـــرف( مثيـــل مـــا يصـــل إلى 
و34  ألًفـــا  و589  مليوًنـــا   187
المصـــرف  مـــن  عاديـــة  ســـهًما 
)تشـــكيل حقـــوق التصويت( غير 
مملوكـــة حالًيـــا من قبـــل جي إف 

إتـــش، والتي تمثل مـــا يصل إلى 
21.03 % من رأس المال الصادر 
والمدفـــوع للمصـــرف عـــن طريق 
تبادل األسهم بنسبة 0.914 سهم 
فـــي “جـــي اف إتـــش” لكل ســـهم 
مـــن أســـهم “الخليجـــي التجاري” 
بنـــاء علـــى رغبة كل مســـاهم من 

مساهمي الخليجي التجاري.
وبينت المجموعة شروط العرض 
المقـــدم، كالتالـــي: الحصول على 
المصـــرف  مســـاهمي  موافقـــات 
الخليجـــي التجـــاري المتعلقة بما 
ال يقـــل عن 168,830,131 ســـهًما 
مـــن أســـهم المصـــرف الخليجـــي 

التجـــاري التـــي تمثـــل 18.93 % 
مـــن إجمالـــي رأس المـــال الصادر 
التجـــاري،  الخليجـــي  للمصـــرف 
ما ســـيؤدي إلى امتـــلك جي إف 
إتـــش مـــا ال يقـــل عـــن 87.98 % 
مـــن إجمالـــي رأس المـــال الصادر 
التجـــاري،  الخليجـــي  للمصـــرف 
ســـهًما   784,887,418 ويمثلهـــا 
مـــن أســـهم المصـــرف الخليجـــي 
علـــى  والحصـــول  التجـــاري. 
التنظيميـــة  الموافقـــات  جميـــع 
والقانونية فيمـــا يتعلق بالعرض، 
وتوافر أســـهم الخزينة المطلوبة 

للتسوية.
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