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توفي األمير رحمه اهلل.. عاش األمير حفظه اهلل
Û  إنهــا مشــيئة هللا وإرادته وســنة الحيــاة وقانون

البقــاء واالســتمرار؛ بهــذا اإليمــان رضينا بقضاء 
هللا وقــدره، وبهــذه الــروح عشــنا يــوم الحــادي 

عشر من نوفمبر من العام الماضي.
Û  فــي ذلــك اليــوم غرقنــا فــي خضــم مزيــج مــن

الوطنيــة،  والمشــاعر  اإلنســانية  األحاســيس 
فقــد أحاقــت بنا مشــاعر الحزن واأللم واألســى، 
وغمرتنــا أحاســيس الثقة واألمــل والتفاؤل في 

آن واحد. 
Û  حزنــا وتكدرنــا وتألمنــا لوفــاة المغفــور لــه بــإذن

هللا تعالى  صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثــراه، الذي كان 
رئيًســا للــوزراء فــي بلدنــا الحبيــب حتــى ذلــك 
اليوم، وغمرتنا أحاسيس الثقة واألمل والتفاؤل 
لتولــي صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئاسة الوزراء 
فــي اليوم نفســه إلى جانب تحمله لمســؤوليات 

والية العهد.
Û  كان يومــا مشــهوًدا فــي تاريــخ البحريــن وحياة

ــت  شــعبها؛ فقــد التحمــت فيــه مشــاعرهم وتجلَّ
فيــه مــرة أخــرى وحدتهــم الوطنيــة ووالؤهــم 
ووقوفهــم خلــف قيادتهم، وأحســوا فيه بالفخر 
واالطمئنــان لسالســة انتقال الســلطة التنفيذية 

في إطار الحكم الدستوري الملكي الراسخ.
Û  لقــد فقدنــا فــي ذلــك اليــوم قامــة شــامخة مــن

قامــات دولتنــا وعلما شــاهقا من أعالمهــا ورمزا 
بارزا من رموز التفاني واإلخالص والعطاء.

Û  ،فقدنــا قائدا ســاهم في صــوغ تاريخنا الحديث
وفارســا حمــل علــى عاتقــه هــم الوطــن وأبنائــه 
وأفنــى حياتــه فــي خدمــة وطنــه قيادة وشــعبا 
وترابا، وســتبقى ذكراه مستقرة في وجدان كل 
مواطــن وكل مقيــم علــى هــذه األرض الطيبــة، 
وســتظل هــذه الذكــرى عالقــة في ذاكــرة الوطن 

والتاريخ  إلى أبد اآلبدين.

Û  انتقــل المغفــور له إلى رحمة هللا تعالى في مثل
هــذا اليــوم مــن العــام الماضــي وهو قريــر العين 
مطمئــن النفــس، واثق، كما نحــن جميًعا واثقون 
معــه أيًضــا من أن المســؤولية واألمانة ســتنتقل 
إلــى يد قويــة أمينة وســيتحملها ويتقلدها أمير 
والقيــادة  الرئاســة  مقومــات  كل  يمتلــك  شــاب 
الرجولــة  وخصــال  خصائــص  وكل  واإلدارة، 
والفروســية والعزيمة والثبات من حكمة وروية 
واتزان؛ وبالفعل فقد تجلت كل هذه الخصائص 
زمــام  تســلمه  منــذ  ســاطع  بشــكل  والخصــال 
رئاســة الــوزراء من خالل حرصه على اســتمرار 
مســيرة الخير والعطاء لهــذا الوطن، ومن خالل 
تصديــه لكل التحديات التي فرضتها المعطيات 
اإلقليميــة والدوليــة؛ وكان مــن أبرزهــا تصــدره 
وقيادته لفريق البحرين الذي تمكن من مواجهة 
جائحــة كورونــا بكفــاءة واقتــدار حــازت علــى 

تقدير وثناء المجتمع الدولي.

Û  نقــف فإننــا  كامــل،  عــام  مــرور  وبعــد  واليــوم، 
وقفــة إجــالل وإكبار وتقديــر أمام هــذه الذكرى 
ومعاهديــن  وتعالــى،  ســبحانه  هللا  معاهديــن 
للعهــد  بــأن نبقــى مخلصيــن  ســموه رحمــه هللا 
مــن  ذرة  وكل  وقيادتــه  الوطــن  لهــذا  أوفيــاء 
ترابــه، باذليــن األرواح والمهــج لكــي تبقــى راية 
البحريــن عاليــة خفاقــة ترفعهــا ســواعد مليكهــا 
المفــدى جاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  األميــن  عهــده  وولــي 
الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
حفظهمــا هللا ورعاهمــا، محفوفيــن بحب ووالء 

شعبهما المخلص الوفي.
Û  رحم هللا الوالد الحكيم اإلنسان المغفور له بإذن

هللا تعالــى صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه وأســكنه 

فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

ذكــرى األميــر 
اإلنسان خالدة

جاللة الملك: نمتلك مواهب رياضية قادرة على المنافسة واعتالء منصات التتويج
المنامة - بنا

أجرى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة أمس اتصاالً هاتفًيا بالعـــب منتخبنا الوطني 
علي منفردي، بمناســـبة فوزه ببطولة العالم للجوجيتسو 
وحصولـــه علـــى المركـــز األول والميداليـــة الذهبيـــة فـــي 
البطولـــة التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الدولـــي للجوجيتســـو 
والمقامـــة فـــي مدينـــة أبوظبـــي بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة. وأعرب جاللة الملك في االتصال عن 
تهانيه الخالصة على هذا اإلنجاز العالمي المشـــرف الذي 
يضـــاف إلى ســـجل إنجـــازات مملكة البحرين فـــي اللعبة 
وفـــي مختلف األلعـــاب الرياضية عموما، مشـــيدًا جاللته 
بما بذله الالعب علي منفردي من جهد في منافسات هذه 

البطولـــة وتفوقـــه على العديـــد من الالعبين المشـــاركين 
وإحرازه الميدالية الذهبية وتشريف الوطن في المحفل 
الرياضي الدولي، مشـــيدًا بما تمتلكه المملكة من طاقات 
ومواهـــب رياضيـــة قـــادرة علـــى المنافســـة والتفوق في 
جميـــع الرياضات واعتـــالء منصـــات التتويج.من جانبه، 
أعـــرب الالعـــب علـــي منفردي عـــن عظيـــم الشـــكر وبالغ 
االمتنان والعرفان إلى المقام السامي لجاللة الملك على 
اللفتـــة الكريمـــة من لـــدن جاللته وعلى الرعايـــة والدعم 
والتشـــجيع الـــذي يحظى بـــه رياضيو المملكـــة كافة من 
جاللتـــه، معاهًدا جاللتـــه على مواصلة عطائه لتشـــريف 

الوطن في المنافسات المقبلة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ملتقيا رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء

ُيصادف اليوم الذكرى األولى لوفاة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، وقــد أصــدرت صحيفــة “^” 
ملحقًا مع العدد يستعرض أبرز المواقف اإلنسانية الخالدة لألمير الراحل.
وشــارك في الملحق الوثائقي عدد من المســؤولين بالدولة الذين عاصروا 
فقيد الوطن، وتحدثوا عن بصمات سمو األمير الراحل، ومناقبه وبعضها 
قصص تقال ألول مرة بوســائل اإلعالم، كما شــارك في الملحق عدد من 

الفعاليات السياسية والوطنية.
رحــم هللا فقيــد الوطــن الكبيــر وأســكنه فســيح جناتــه وألهــم ذويــه مــن 
أفــراد العائلــة المالكــة الكريمة وشــعب مملكة البحريــن واألمتين العربية 

واإلسالمية الصبر والسلوان.

جاللة الملك

)02(

مواصلة المبادرات الداعمة لالرتقاء بمنتسبي السلك القضائي



أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ما يجمـــع مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقة 
من شـــراكة إســـتراتيجية فـــي العديد من 
المجاالت، وحـــرص المملكة على مواصلة 
تعزيـــز ما وصـــل إليه التعـــاون الثنائي من 

مســـتويات نحـــو شـــراكات أكثـــر رســـوًخا 
بمـــا يحقـــق التطلعـــات المشـــتركة والنماء 

واالزدهار للبلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
النســـاء  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  أمـــس 
إيمـــي  برئاســـة  الجديـــد  األميركيـــات 
ســـتروب، حيث أعرب ســـموه عـــن تهانيه 
لرئيس وأعضـــاء مجلس اإلدارة على ثقة 

أعضـــاء الجمعيـــة فـــي انتخابهـــم ممثلين 
ألكثـــر من 200 عضو في الجمعية، متمنًيا 
لهـــم دوام التوفيق والنجـــاح في مواصلة 
تحقيق أهداف هذه الجمعية التي مّر على 
تأسيســـها مـــا يقارب 5 عقود، حيث أشـــاد 
ســـموه بجهود وإســـهامات جمعية النساء 
بالعطـــاء واإلنجـــاز  العامـــرة  األميركيـــات 
منذ تأسيســـها وحتى اليوم والتي انعكس 

مـــن  العديـــد  فـــي  المجتمـــع  علـــى  أثرهـــا 
المجاالت، شـــاكًرا لمجلس اإلدارة وجميع 
الوثابـــة  الـــروح  هـــذه  الجمعيـــة  أعضـــاء 
التـــي تضع نصب عينهـــا مصلحة المجتمع 
وتعزيـــز أواصر المحبـــة بين أفراده عبر ما 

يتم تقديمه من دعم لهم.
المجتمـــع  لجمعيـــات  بمـــا  ســـموه  ونـــوه 
المدنـــي خصوصا الممثلة للدول الشـــقيقة 

والصديقـــة مـــن دور في توطيـــد عالقات 
مملكـــة البحريـــن مـــع هـــذه الـــدول وخلق 
العالقـــات  مســـار  فـــي  جديـــدة  جســـور 

الثنائية.
وأعضـــاء  رئيـــس  أعربـــت  جانبهـــن،  مـــن 
مجلس إدارة جمعية النســـاء األميركيات 
عـــن شـــكرهن وتقديرهن لصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 

علـــى فرصة اللقاء، ومـــا حظي به مجلس 
اإلدارة مـــن حفـــاوة واســـتقبال، مؤكديـــن 
تقديرهـــن لـــكل مضاميـــن حديـــث ســـموه 
خـــالل اللقاء وثنائه علـــى أعمال الجمعية 
لمواصلـــة  لهـــم  دافًعـــا  ســـتكون  والتـــي 
العطـــاء بكل حب واعتـــزاز حتى الوصول 
لمملكـــة  متمنيـــن  المنشـــودة،  للتطلعـــات 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حـــرص مملكـــة 
البحرين على مواصلة عملية التطوير 
فـــي جميـــع المجاالت مـــن خالل عمل 
اســـتمرار  فـــي  يســـهم  بمـــا  تكاملـــي 
وتســـريع  والنمـــاء  النهضـــة  مســـيرة 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  اإلنجـــاز  وتيـــرة 
متطلبات المســـيرة التنموية الشـــاملة 
للمملكة، منوًها ســـموه بمـــا تحظى به 
السلطة القضائية في مملكة البحرين 
مـــن رعايـــة واهتمام من عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس 
بقصر الرفاع، رئيـــس محكمة التمييز 

نائب رئيس المجلـــس األعلى للقضاء 
المستشـــار عبـــدهللا البوعينين، حيث 

مبـــادرات  عـــن  تقريـــًرا  لســـموه  قـــدم 
تطويـــر العمـــل القضائـــي فـــي مملكـــة 

البحرين، وأشـــار سموه إلى أن تطوير 
المنظومة العدليـــة يصب في تحقيق 

مبدأ العدالة وترسيخه باعتباره ركيزة 
أساســـية لتعزيز األمن واالستقرار بما 

يســـهم فـــي الدفـــع بمســـارات التنمية 
بمختلـــف القطاعات، الفًتا ســـموه إلى 
أهميـــة مواصلـــة المبـــادرات الداعمـــة 
تنميـــة  فـــي  واالســـتثمار  للتطويـــر 
الكـــوادر الوطنيـــة العاملة في الســـلك 
القضائي للمضـــي ُقدًما نحو مزيد من 

التقدم واالزدهار.
رئيـــس محكمـــة  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
التمييز نائب رئيـــس المجلس األعلى 
للقضـــاء عن شـــكره وتقديره لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه من 
دعـــم يســـهم فـــي تعزيـــز الـــدور الذي 
يضطلـــع بـــه المجلس األعلـــى للقضاء 
فـــي تعزيـــز ســـيادة القانـــون وحماية 

الحقوق والحريات.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير المنظومة العدلية ركيزة أساس لتعزيز االستقرار

مواصلة المبادرات الداعمة لالرتقاء بمنتسبي السلك القضائي

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ملتقيا رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: إسهامات “النساء األميركيات” زاخرة بالعطاء

االرتقاء بالتعاون مع واشنطن نحـو شراكــات أكثــر رسوخـا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل مجلس االدارة الجديد لجمعية النساء االمريكيات

أكد مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن العالقات 
التاريخيـــة والمتميزة التـــي تجمع مملكة 
الصديقـــة  الهنـــد  وجمهوريـــة  البحريـــن 
تجســـد الرعاية الملكية مـــن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، واهتمـــام ولـــي العهـــد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، مبينا 
ســـموه أن العالقـــات البحرينيـــة الهنديـــة 
ماضية نحو مزيد مـــن التطور واالزدهار 

في مختلف المجاالت.
جـــاء ذلـــك لدى اســـتقبال ســـموه، ســـفير 
جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة لـــدى مملكـــة 

البحرين  بيوش شريفاستاف.
بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  وبحـــث ســـمو 
الهنـــد  مـــع ســـفير جمهوريـــة  آل خليفـــة 

الصديقـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن العديـــد 
مـــن الموضوعـــات المختلفـــة فـــي مجال 
البحرينيـــة  العالقـــات  تطـــور  اســـتمرار 
الهندية، وتمنى ســـموه التوفيق والنجاح 

للسفير.
من جانبه، أعرب بيوش شريفاستاف عن 
شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة على حفاوة االســـتقبال 
مواصلـــة  فـــي  الكبيـــر  ســـموه  واهتمـــام 
الهنديـــة  البحرينيـــة  العالقـــات  تطويـــر 

ووصولها إلى آفاق أرحب. المنامة - بنا

مواصلة تطوير التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب

ناصر بن حمد: العالقات مع الهند ماضية نحو مزيد من التطور

جاللة الملك يبعث برقية شكر جوابية إلى سموه بمناسبة فوز منفردي بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو

دور مشهود لناصر بن حمد في المجال الرياضي والشبابي
بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة برقية شـــكر جوابية إلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رًدا على برقية سموه المهنئة بفوز الالعب علي 
منفـــردي بالميداليـــة الذهبية فـــي بطولة العالم 
للجوجيستو المقامة في مدينة أبوظبي بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب جاللة الملك في البرقية عن خالص 
الشكر والتقدير على هذا اإلنجاز الرياضي 
باإلنجـــازات  جاللتـــه  مشـــيدا  المشـــرف، 

الرياضيـــة المتميـــزة التي تحققـــت بقيادة 
سمو الشيخ ناصر ودعمه ورعايته للشباب 
الرياضـــي وإظهـــار الطاقـــات الكامنـــة التي 
يتميز بها أبناء البحرين في جميع األلعاب.
وأكـــد جاللتـــه الدور المشـــهود لســـموه في 
المجـــال الرياضـــي والشـــبابي؛ األمـــر الذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق العديد مـــن البطوالت 
واأللقـــاب فـــي مختلـــف األلعـــاب الفرديـــة 
العربيـــة  المســـتويات  علـــى  والجماعيـــة 
واإلقليمية والقارية والعالمية؛ ومنوًها بأن 
إنجـــازات ســـموه الشـــخصية فـــي مختلف 
الرياضات شـــكلت قدوة للشـــباب الرياضي 
األلقـــاب  لحصـــد  لهـــم  ودافًعـــا  وحافـــًزا 

والبطـــوالت، داعًيا جاللته المولى عز وجل 
أن يحفظ ســـموه ويحقق ما يصبو إليه مع 
شـــباب البحريـــن مـــن رفعة وتقـــدم للوطن 

الغالي في المجاالت الشبابية والرياضية.
وتلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
مـــن ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، رفع فيهـــا خالص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام جاللتـــه الســـامي 
بمناســـبة تحقيـــق الالعـــب علـــي منفـــردي 
ذهبيـــة بطولة العالم للجوجيتســـو المقامة 

فـــي العاصمـــة أبوظبـــي بدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة تحـــت تنظيم 

وإشراف االتحاد الدولي للجوجيتسو.
وأكد سمو الشيخ ناصر في برقيته أن هذا 
اإلنجـــاز الرياضي المشـــرف تحقـــق بفضل 
من هللا ثم بفضل دعم ورعاية جاللة الملك 
للرياضة البحرينية، والذي عزز من المكانة 
الرفيعة للمملكة في المنافســـات الرياضية، 
واستكماالً لمسيرة النجاحات التي تتحقق 
بســـواعد أبنـــاء المملكـــة، داعًيا ســـموه هللا 
ســـبحانه تعالى بـــأن يحفظ جاللتـــه ويمن 
علـــى جاللتـــه بالصحـــة والعافيـــة والعمـــر 

المديد ويديمه عزا وذخرا للمملكة.

المنامة - بنا

جاللة الملك



فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية لولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
تم توقيع عدد من اتفاقيات الشـــراكة بين 
البلديـــن، ومـــن ضمنها تـــم توقيـــع اتفاقية 
شـــراكة اســـتراتيجية بيـــن ســـوق أبوظبي 
لـــأوراق المالية وبورصـــة البحرين لتعزيز 
أوجـــه التعـــاون بيـــن الطرفيـــن وإحـــداث 
نقلـــة نوعيـــة تهـــدف إلـــى تعزيز الســـيولة 
فـــي الســـوقين، بما فـــي ذلك التـــداول عبر 
االســـتثمار  صناديـــق  وإصـــدار  األســـواق 

المتداولة في البورصة.
وتســـتند الخطة اإلســـتراتيجية التي اتفق 
عليهـــا الطرفـــان علـــى تطبيـــق إجـــراءات 
جديدة خالل التسعة أشهر القادمة بهدف 
توثيـــق أواصر التعـــاون بين المســـتثمرين 
فـــي البلديـــن الشـــقيقين، ورفـــع الطلبـــات 

بسالســـة فـــي كال الســـوقين، بالتزامـــن مع 
تقليل تكاليف المعامالت وتعزيز السيولة. 
كمـــا اتفـــق الطرفـــان علـــى وضع عـــدد من 
المنتجات والخدمـــات قيد التنفيذ بما في 
ذلـــك إصدار صناديق االســـتثمار المتداولة 
ونظـــام توجيه الطلبـــات الذكية، باإلضافة 
إلى التداول المباشـــر بين الطرفين لتعزيز 
إصدار أدوات االستثمار منخفضة التكلفة 

في سوق األوراق المالية.
وفـــي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة 
بورصـــة البحريـــن ورئيـــس مجلـــس إدارة 
عبدالكريـــم  للمقاصـــة   البحريـــن  شـــركة 
بوجيـــري: “يســـعدنا فـــي بورصـــة البحرين 
أبوظبـــي  ســـوق  مـــع  تعاوننـــا  نوثـــق  أن 
لـــأوراق الماليـــة، حيـــث تتنوع الشـــركات 
الُمدرجة في بورصة البحرين بين مختلف 

فريـــدة  نمـــو  فـــرص  موفـــرًة  القطاعـــات 
للمستثمرين. وستساهم شراكتنا مع سوق 
أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة في اســـتقطاب 
مســـتثمرين جدد وإدراج شركات جديدة، 
كما ســـيدعم التعاون بين بورصة البحرين 
وشركة البحرين للمقاصة مع سوق أبوظبي 
لأوراق المالية نمو أسواق رأس المال في 
المنطقة، وســـيعزز تنويـــع اقتصادات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي الوقـــت 
ذاتـــه”. ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلس 
إدارة سوق أبوظبي لأوراق المالية محمد 
علي الشـــرفاء الحمادي: “ستعزز االتفاقية 
الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي  ســـوق  بيـــن 
وبورصـــة البحريـــن أواصـــر العالقـــة بيـــن 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ومملكة 
البحريـــن، وستســـهم فـــي إبـــراز إمكانـــات 

وســـتفتح  البلديـــن،  بيـــن  الكبيـــرة  النمـــو 
الباب واســـعًا أمام الشـــركات المدرجة في 
الدولييـــن  والمســـتثمرين  الســـوقين  كال 
لالســـتفادة منها. وتهدف االجتماعات إلى 
توطيد هذا التعاون وتعزيز نشـــاط ســـوق 
رأس المـــال، مما ســـينعكس إيجابًا بفوائد 

ملموسة على اقتصاد البلدين”.
وقـــال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، 
والعضـــو  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب 
للمقاصـــة  البحريـــن  لشـــركة  المنتـــدب 
الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة: “ 
يتماشـــى هـــذا التعـــاون االســـتراتيجي مع 
نهـــج االبتـــكار الـــذي نّتبعه لتوســـيع فرص 
االســـتثمار عبـــر األســـواق، كما يهـــدف هذا 
التعـــاون إلـــى تطويـــر سلســـلة مـــن المزايا 
إلـــى  الوصـــول  وتســـهيل  للمســـتثمرين، 

الفرص االســـتثمارية بكفاءة عالية في كال 
الســـوقين، مـــع تقليـــل تكاليـــف المعامالت 
فـــي  االبتـــكار  ويأتـــي  الســـيولة.  وتعزيـــز 
صميم الشـــراكة، وبما يتماشى مع جهودنا 
الرامية لتطوير منظومة أسواق المال في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، لذا فإننـــا نهدف 
بناًء على هذا المنطلق إلى إدراج صناديق 
المتداولـــة، وتمكيـــن خدمـــات  االســـتثمار 
التسوية واإليداع المركزي )CSD( في كال 
الســـوقين، وأتمتة أنظمـــة توجيه الطلبات 
الذكيـــة، حيث ســـتمكننا هذه الشـــراكة من 
وضـــع عالمـــة فارقـــة فـــي مســـار التعـــاون 
اإلقليمي المستقبلي وتسخير القدرات بما 

يعود بالفائدة على جميع األطراف”.
أبوظبـــي  لســـوق  التنفيـــذي  وقااللرئيـــس 
لـــأوراق الماليـــة  ســـعيد حمـــد الظاهـــري: 

أبوظبـــي  ســـوق  بيـــن  النقاشـــات  “ركـــزت 
لـــأوراق الماليـــة وبورصـــة البحريـــن على 
زيـــادة التكامـــل بيـــن الســـوقين، والمضـــي 
مثـــل  المشـــتركة  المبـــادرات  فـــي  قدمـــًا 
االســـتثمار  وصناديـــق  المـــزدوج  اإلدراج 
المتداولـــة والتداول عبر األســـواق، والتي 
بدورها ســـتعزز السيولة في كال السوقين. 
وتأتـــي التكنولوجيـــا واالبتـــكار في صميم 
إســـتراتيجية النمـــو فـــي ســـوق أبوظبـــي 
لـــأوراق المالية، حيث نتطلـــع إلى تعميق 
شراكتنا مع البورصات اإلقليمية والعالمية 
الرائـــدة األخـــرى لتحقيـــق نتائـــج مفيـــدة 

لجميع األطراف”.
أعلـــن  التـــي  النمـــو  إســـتراتيجية  وضمـــن 
عنها ســـوق أبوظبي لأوراق المالية بداية 
العـــام الحالـــي، تعمل البورصـــة على إقامة 
شراكات مع أسواق المال العالمية، وتقديم 
مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، 

واالستثمار في البنية التحتية الحديثة.
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ترتبـــط مملكـــة البحريـــن بعالقات أخويـــة تاريخية 
وثيقة ومتميزة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، تســـتمد مقومـــات قوتهـــا وازدهارهـــا من 
الروابـــط الودية بين قيادتي وشـــعبي البلدين، وما 
يجمعهمـــا مـــن أواصـــر الـــدم والنســـب والمصاهـــرة 
ووشـــائج القربـــى، ووحـــدة الديـــن واللغـــة والهدف 
والمصيـــر، وفـــق رؤى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وأخيـــه رئيس 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة صاحب الســـمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وجاءت الزيارة الرسمية لولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األميــــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ألبوظبـــي والتقائه أخـــاه ولي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان، يرافقه عدد من 
الـــوزراء وكبار المســـؤولين، لتعكس حرص البلدين 
العالقـــات  الشـــقيقين علـــى توطيـــد أواصـــر هـــذه 
األخويـــة التاريخيـــة وتنميتها في المجـــاالت كافة، 
كأنموذج يحتذى به في األخوة الخليجية والعربية 
وحســـن الجـــوار، والشـــراكة الوطيـــدة في ترســـيخ 

األمن والسالم اإلقليمي والعالمي.
ذات  اإلماراتيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات  وتعـــد 
المحبـــة  عالقـــات  إطـــار  فـــي  فريـــدة  خصوصيـــة 
واألخـــوة بيـــن قيادتي وشـــعبي البلدين الشـــقيقين 
التي أرســـى قواعدهـــا اآلباء واألجداد على أســـس 
مـــن التحالف والود واالحتـــرام المتبادل، وتعزيزها 
بإقامـــة العالقـــات الدبلوماســـية فـــي العـــام 1971، 
وما تشـــهده من تقـــدم ونماء على جميـــع األصعدة 
واإلعالميـــة  والعلميـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

والثقافية والبرلمانية.
وبلغـــت هـــذه العالقـــات األخويـــة أرقى مســـتويات 
الشـــراكة منذ تولي صاحـــب الجاللة الملـــك مقاليد 
الحكـــم، واكتســـبت دفعـــة إيجابية بإنشـــاء اللجنة 
العليـــا المشـــتركة للتعـــاون بيـــن البلدين فـــي أبريل 
مـــارس  فـــي  التاســـعة  دورتهـــا  وانعقـــاد   2000
2021 برئاســـة وزيـــري خارجيـــة البلديـــن، وحرص 
البلديـــن علـــى تبادل الزيـــارات الرســـمية على أعلى 
المســـتويات، كان آخرهـــا زيـــارة جاللـــة الملـــك إلى 
أبوظبـــي فـــي أكتوبر الماضـــي، ومباحثـــات جاللته 

المثمرة مع أخيه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 

بدولة اإلمارات.
وترتبـــط البحريـــن واإلمارات بالعديد مـــن اتفاقات 
والتربـــوي  والقنصلـــي  الدبلوماســـي  التعـــاون 
والنقـــل  الجويـــة  الخدمـــات  وفـــي  والتعليمـــي، 
الدولـــي للـــركاب والبضائـــع، والمشـــاركة في تطوير 
حقـــل البحريـــن، وإنشـــاء مجلـــس رجـــال األعمـــال 
المشـــترك بيـــن غرفتـــي تجـــارة وصناعـــة البلديـــن، 
المشـــاورات  مجـــاالت:  فـــي  للتفاهـــم  ومذكـــرات 
الســـياحة،  الدبلوماســـية،  األكاديميـــة  السياســـية، 
اإلعـــالم، الثقافة، التربية والتعليـــم، التعليم العالي، 
العمـــل،  والمـــاء،  الكهربـــاء  الحضـــري،  التخطيـــط 
التنميـــة االجتماعية، التأمينات االجتماعية، حماية 
المســـتهلك، البيئـــة، والمصـــارف وأســـواق األوراق 
الماليـــة، وبيـــن معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية 
ومؤسسة وطني اإلمارات، وفي المجال البرلماني، 
والشـــراكة الفاعلـــة بيـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
واالتحاد النســـائي العام بدولة اإلمارات ومؤسســـة 
دبـــي للمـــرأة، وغيرهـــا مـــن االتفاقـــات الموقعة في 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  إطـــار 
وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.

وتنتهـــج البلدان سياســـة خارجية حكيمـــة ومتزنة 
تنشـــد أمـــن واســـتقرار المنطقة وتحقيـــق المصالح 
المشـــتركة، فـــي ســـياق اعتـــزاز المملكـــة بالمواقف 
أمنهـــا  جانـــب  إلـــى  الثابتـــة  اإلماراتيـــة  األخويـــة 
اإلمـــارات  لســـيادة  الدائـــم  ودعمهـــا  واســـتقرارها، 
علـــى جزرهـــا الثالث ومياههـــا اإلقليميـــة، وتبنيهما 
مواقـــف موحدة في مواجهـــة التدخالت الخارجية 
فـــي الشـــؤون الداخلية العربيـــة ورفض أي حمالت 
مغرضـــة تحاول المـــس بمكانتهمـــا الرائـــدة إقليمًيا 
وعالمًيـــا في مجاالت الديمقراطية واحترام حقوق 
اإلنســـان، وتمتعهمـــا بثقـــل سياســـي ودور محوري 
في مســـاندة القضايا العربية واإلسالمية، ومحاربة 
اإلقليميـــة  النزاعـــات  وحـــل  واإلرهـــاب،  التطـــرف 
والدوليـــة بالطـــرق الدبلوماســـية، وتوقيعهمـــا فـــي 
ســـبتمبر 2020 علـــى االتفـــاق اإلبراهيمـــي وإقامـــة 
عالقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، ومبادراتهما 

بتحفيـــز االحتفاء باليوم العالمـــي للضمير واألخوة 
اإلنســـانية، ودعـــم العمـــل اإلنســـاني واإلغاثي، في 
ضـــوء إيمانهمـــا الراســـخ بـــأن التســـامح والتعايش 
بين األديان والثقافات والحضارات ركائز أساســـية 
لدعم االســـتقرار والســـالم والتنمية المستدامة في 
المنطقـــة والعالـــم، وغيرهـــا مـــن اإلســـهامات التـــي 
توجت بانتخابهما لعضوية مجلس حقوق اإلنسان، 
وانتخـــاب اإلمـــارات عضـــًوا غيـــر دائم فـــي مجلس 

األمن الدولي.
ودائًمـــا مـــا تفخـــر البحريـــن بالمســـيرة اإلماراتيـــة 
االتحادية المباركة التي أرسى قواعدها المغفور له 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان، وما تحققه مـــن إنجازات 
ونهضـــة تنموية تجـــاوز صداها المحيـــط اإلقليمي 
إلـــى العالميـــة، وفًقـــا لمـــا أشـــاد بـــه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، والتي 
توجـــت بإطالق )مســـبار األمـــل( كأول مهمة عربية 
وإســـالمية الستكشـــاف كوكـــب المريخ، وتشـــغيل 
محطـــة )براكة( للطاقـــة النووية الســـلمية، وتنظيم 
معرض “إكســـبو 2020 دبي”، في حدث عالمي يبرز 
دورها المحوري في تســـخير العلـــوم والتكنولوجيا 

لخدمة البشرية.
وتعـــد اإلمارات ثاني أكبر شـــريك اقتصـــادي عربي 
لمملكـــة البحريـــن، بعد المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، فـــي ظل ارتفـــاع حجم التبـــادل التجاري 
غيـــر النفطـــي بيـــن البلدين مـــن 198 مليـــون دوالر 
أمريكـــي العـــام 2000 إلـــى 1.9 مليـــار دوالر العـــام 
المعلومـــات  هيئـــة  إحصـــاءات  بحســـب   ،2020
والحكومـــة اإللكترونية. وبلغ التعاون االســـتثماري 
والمالـــي مســـتويات متقدمة في ظـــل ارتفاع قيمة 
رأس المال البحريني في شـــركات المساهمة العامة 
باإلمـــارات إلى 1.66 مليـــار دوالر العام 2019 بعدد 
16 ألف مستثمر، في مقابل 7312 مستثمًرا إماراتًيا 
فـــي البحريـــن، وهنـــاك بنـــك بحرينـــي عامـــل فـــي 
اإلمـــارات مقابل ثالثة بنـــوك إماراتية في البحرين، 
إلـــى جانب 3773 رخصة بحرينية لمزاولة أنشـــطة 
اقتصادية داخـــل اإلمارات في مقابل 1704 رخص 
إماراتيـــة بالبحرين، وارتفاع عـــدد مالكي العقارات 
إلى 13,790 بحرينيا في اإلمارات في مقابل 2891 

إماراتًيا بالبحرين وفًقا لوزارة المالية اإلماراتية.
وتثمن مملكة البحرين المواقف اإلماراتية المشرفة 
في دعم مســـيرتها االقتصادية، من خالل مساهمة 

صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة وحكومـــة أبوظبي في 
تنفيـــذ 26 مشـــروًعا تنموًيا واســـتثمارًيا في مملكة 
البحرين منذ العام 1974، عبر تقديم قروض ميسرة 
ومنح واســـتثمارات مباشـــرة بقيمة تجاوزت 10.6 
مليارات درهم )2.9 مليار دوالر(، تمثل المنح نســـبة 
90 % منهـــا، ومـــن أبرزهـــا: تدشـــين مدينة الشـــيخ 
زايد اإلســـكانية )المرحلة الثانية ببناء 200 وحدة(، 
والوحدات الســـكنية بالمدينة الشـــمالية، ومحطات 
كهربـــاء ومـــاء في ســـترة والرفـــاع ومعالجـــة مياه 
الصـــرف الصحي، ومشـــروعات زراعية، ومشـــروع 
الوحـــدات الصناعيـــة الصغيـــرة، ودعـــم الخدمـــات 
االجتماعية والصحية بإنشـــاء مركـــز القلب ومعهد 
خليفة بن زايد، وفي قطاع النقل والمواصالت عبر 
تمويـــل شـــراء خمس طائرات بوينـــغ، وردم الميناء 
الجديـــد والمنطقـــة الصناعيـــة فـــي الحـــد، وطريق 
الشـــيخ زايـــد، ومشـــروع توســـعة مطـــار البحريـــن 
الدولـــي، إلـــى جانـــب المســـاهمة فـــي دعـــم برنامج 

التوازن المالي، وغيرها من المشروعات.
وهنـــاك آفـــاق أرحب للتعـــاون االســـتثماري وتبادل 
المتجـــددة،  الطاقـــة  مجـــاالت  فـــي  الخبـــرات 
واستكشـــاف الفضـــاء وعلوم المســـتقبل بالتنســـيق 
ووكالـــة  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  بيـــن 
اإلمـــارات للفضـــاء ومركز محمد بن راشـــد للفضاء، 
وتعزيـــز الريادة العربيـــة لكال البلديـــن في مجاالت 
الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية واألمن 
السيبراني وأنظمة االتصاالت والذكاء االصطناعي، 
الســـيما مع اختيـــار البحرين مركًزا لتأســـيس مركز 
بيانات إقليمي؛ لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة 
العربيـــة، ومواصلة التعـــاون المثمر والمشـــرف في 
المجـــال الصحي وتجاوز تداعيات جائحة فيروس 
كورونـــا، وإنجـــاز أعلـــى معـــدالت التعافـــي وتقديم 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  المجانيـــة  التطعيمـــات 

والتوجه نحو استعادة الحياة الطبيعية.
وتولـــي الدولتـــان اهتماًمـــا كبيـــًرا بتفعيـــل التعاون 
البرلمانـــي المشـــترك، مـــا تجســـد فـــي زيـــارة رئيس 
اإلمـــارات  بدولـــة  االتحـــادي  الوطنـــي  المجلـــس 
الشـــقيقة صقـــر غبـــاش للمنامـــة في أكتوبـــر 2021، 
بدعـــوة رســـمية من رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
زينـــل، ووضـــع آليـــات لتعزيـــز التعـــاون المثمـــر بين 
الســـلطتين التشـــريعيتين فـــي البلديـــن، هـــذا إلـــى 
جانب اهتمام البلدين الشـــقيقين بتشـــجيع اإلنتاج 

اإلعالمي والفني والبرامجي المشـــترك، والتنســـيق 
اإلعالمـــي فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة، مـــا 
بـــرز فـــي ملتقى اإلعـــالم اإلماراتـــي البحريني الذي 
نظمـــه نـــادي دبـــي للصحافـــة بالتعـــاون مـــع جمعية 
الصحفييـــن البحرينية، عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
بتاريـــخ 21/10/2021، بمشـــاركة وزير اإلعالم علي 
بـــن محمـــد الرميحـــي، ورمـــوز الصحافـــة واإلعالم 
والمســـؤولين ورؤســـاء التحرير والمواهب الشـــابة 
الواعدة في صناعة اإلعالم واالتصال في البلدين.

وتحـــرص البحرين واإلمارات علـــى تفعيل التكامل 
الخليجـــي، وتعزيـــز المنجزات المحققـــة على مدى 
أكثر من أربعة عقود في إطار المنظومة الخليجية، 
من خالل اســـتكمال مقومـــات الوحدة االقتصادية، 
بعـــد نجاحاتهـــا فـــي إقـــرار االتفاقيـــة االقتصاديـــة 
الموحـــدة، وإقامـــة منطقـــة  التجـــارة الحـــرة العـــام 
 ،2003 العـــام  الجمركـــي  االتحـــاد  وإعـــالن   ،1983
والسوق الخليجية المشتركة العام   2008، ومتابعة 
تنفيذ مشـــروعات الربط البري  والكهربائي والسكك 
الحديديـــة، والتكامـــل المالي، وتعزيـــز المنظومتين 
الدفاعيـــة واألمنية المشـــتركة، والتعاون اإلعالمي 
بيـــن وكاالت األنبـــاء، ودعـــم أنشـــطة جهـــاز إذاعـــة 
وتليفزيـــون الخليج، ومؤسســـة اإلنتـــاج البرامجي 
المشـــترك، وغيرهـــا مـــن اإلنجـــازات التكامليـــة في 

المجاالت الثقافية والعلمية والبيئية.
إن زيـــارة صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لدولـــة اإلمـــارات الشـــقيقة، ومـــا 
حققتـــه مـــن نتائـــج مثمـــرة، تمثـــل إضافـــة جديدة 
إلى صرح العالقات األخويـــة الوطيدة بين البلدين 
الشـــقيقين، فـــي ظـــل توقيـــع المزيد مـــن االتفاقات 
ومذكـــرات التفاهـــم والبرامـــج التنفيذيـــة للتعـــاون 
والمـــوارد  والعمـــل  العالـــي  التعليـــم  فـــي مجـــاالت 
البشـــرية والصحة والتجارة واالســـتثمار والصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، وأســـواق األوراق المالية 
والـــذكاء االصطناعـــي، واألمـــن الســـيبراني والنقل 
وتغيـــر  اللوجســـتية  والخدمـــات  والمواصـــالت 
المنـــاخ، وغيرهـــا من أوجـــه التنســـيق والتعاون بما 
يحقق المصالح المشـــتركة لكال البلدين الشـــقيقين، 
ويدعـــم جهودهما الرائدة والمؤثـــرة إقليمًيا ودولًيا 
فـــي تعزيـــز األمن واالســـتقرار والتســـامح واألخوة 

اإلنسانية، وتدعيم التنمية المستدامة.

البحرين واإلمارات... عالقات أخوية تاريخية وثيقة وشراكة عالمية نموذجية في السالم والتنمية

نتائج مثمرة لزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ألبوظبي

المنامة - بنا

االتفاق نقلة نوعية في بيئات التداول وما بعد التداول باألشهر التسعة المقبلة

مزيد من فرص النمو توفرها السوقان الرائدتان على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا

“البورصة” توقع اتفاقية استراتيجية مع “أبوظبي لألوراق المالية”



ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة فـــي مجلـــس المحافظـــة، 
عيســـى،  مدينـــة  أهالـــي  مـــن  عـــدًدا 
العميـــد  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
عيسى الدوسري، وعدد من مسؤولي 
المحافظـــة وضابـــط التنســـيق األمني 

لدى المحافظة.
 وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رّحـــب ســـمو 
محافظ المحافظة الجنوبية باألهالي 
والحضور، مؤكًدا ســـموه أن التواصل 
الشـــراكة  وتفعيـــل  المواطنيـــن  مـــع 
المجتمعيـــة يأتي تنفيـــًذا للتوجيهات 
السديدة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ودعـــم مـــن ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا.

كما أكد سموه أن المحافظة الجنوبية 
ماضيـــة في مـــد جســـور التواصل مع 
األهالـــي مـــن خـــالل إقامـــة اللقـــاءات 
المباشـــرة لمـــا لهـــا مـــن أثر فـــي تعزيز 
العالقات والروابط بين أبناء المجتمع 
التـــي  ومناقشـــة كافـــة الموضوعـــات 

تســـهم فـــي تحقيـــق رؤى وتطلعـــات 
أفضـــل  لتقديـــم  المحافظـــة  أهالـــي 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  لهـــم،  الخدمـــات 
االســـتماع إلى احتياجات األهالي من 
كافة مناطق المحافظة ومن ثم رفعها 
إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها 

أول بـــأول بوصـــف المحافظـــة حلقـــة 
وصـــل بيـــن الجهـــات المعنيـــة وعموم 

األهالي.
كما اســـتمع ســـمو المحافـــظ لعدد من 
احتياجـــات ومالحظـــات ومقترحات 
األهالي األمنيـــة واالجتماعية، مؤكًدا 

ســـموه علـــى المتابعة الحثيثـــة لكافة 
خـــالل  مـــن  الـــواردة  المالحظـــات 
التنســـيق مع الجهات المعنية، مشيًدا 
ســـموه بمســـتوى التعـــاون والشـــراكة 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  بيـــن  القائمـــة 
واألجهـــزة األمنية في وزارة الداخلية 

إلى جانب الجهـــات الحكومية، وذلك 
من خـــالل تبّني المحافظة العديد من 
المبـــادرات والبرامج المشـــتركة التي 
تسهم في تعزيز األمن المجتمعي في 

ربوع المحافظة.
مـــع  المحافـــظ  ســـمو  اطلـــع  بعدهـــا، 
الحضـــور علـــى عـــرض مرئـــي حـــول 
جهود المحافظة في تلبية احتياجات 
مدينة عيسى واإلجراءات التي تقوم 
بها بالتنســـيق مع الجهـــات المختصة، 
المشـــاريع  أبـــرز  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
التي ستشـــهدها مدينة عيســـى خالل 

المرحلة القادمة.
مـــن جانبهـــم، توّجه الحضـــور بجزيل 
الشـــكر والتقدير لســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة على 
حـــرص ســـموه الدائـــم علـــى االلتقـــاء 
بأهالـــي المحافظـــة واالســـتماع إليهم 

والتعرف على متطلباتهم.

فـــي إطار الزيـــارة الرســـمية التي يقوم 
بهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة للعاصمة 
الســـعودية الريـــاض، اســـتضاف معهـــد 
اإلدارة العامة الســـعودي ضمن فعاليات 
تدشـــين مركـــز التـــوازن بين الجنســـين 
والتـــي شـــارك فيهـــا المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة لنقـــل تجاربه وخبراتـــه في هذا 
الشـــأن بنـــاء علـــى دعـــوة كريمـــة مـــن 
المعهد، اســـتضاف ورشة عمل “الخطط 
واالســـتراتيجيات لتحقيق التوازن بين 
الجنســـين وآليات تدقيقهـــا ومراقبتها” 
مـــن  المختصيـــن  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
وزارات ومؤسســـات بالمملكـــة العربيـــة 

السعودية.
وقد شـــهدت الورشة الكثير من األسئلة 
واالســـتيضاحات والنقاشـــات، دار كثير 
منهـــا حول أفضل ســـبل االســـتفادة من 
التجربـــة البحرينيـــة فـــي دعـــم المـــرأة 
ونقلهـــا وتطبيقها في الســـعودية وأهم 
توصيـــات المجلـــس األعلى للمـــرأة في 

هذا الشأن.
ويستعد كل من المجلس ومعهد اإلدارة 
العامة بالســـعودية إلبرام مذكرة تعاون 
مشـــترك لتقديـــم الدعم الفنـــي والتقني 
لتفعيـــل مركـــز التـــوازن بين الجنســـين 
بنـــاًء على ما خلصـــت إليه أعمال ورش 

العمـــل والمشـــاورات الجانبيـــة لخطـــة 
العمل القادمة.

وخالل الورشة، قدمت  مساعد األمين 
العـــام للمجلـــس األعلى للمرأة الشـــيخة 
دينا بنت راشـــد آل خليفة شـــرحًا حول 
الداعمـــة  واالســـتراتيجيات  الخطـــط 
للمشـــاركة االقتصادية للمرأة والتحول 
الرقمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث 
أســـتعرضت مجـــاالت الخطـــة الوطنية 
وتقنيـــات  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
ضمـــان  علـــى  تعمـــل  والتـــي  التنفيـــذ 
تحقيـــق االســـتقرار األســـري فـــي إطار 
ورفـــع  والمجتمعـــي،  العائلـــي  الترابـــط 

قدرة المرأة على المســـاهمة التنافســـية 
في العملية التنموية القائمة على أسس 
تكافؤ الفرص، وتحقيق فرص متجددة 
لإلرتقـــاء بخيـــارات المرأة نحـــو جودة 
حياتهـــا والتعلـــم مدى الحيـــاة، وتكامل 
فـــي  الشـــركاء والحلفـــاء  مـــع  الجهـــود 

العمل المؤسسي.
وذكـــرت أن الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض 
المرأة البحرينية بدأت بمرحلة النهوض 
مـــن خـــالل  “التمكيـــن” وذلـــك  بالمـــرأة 
وضـــع السياســـة العامة لســـد الفجوات 
التشـــريعية والخدميـــة والتركيـــز على 
رفـــع الوعي وبناء القـــدرات، ثم نهوض 

المـــرأة عبـــر تفعيل سياســـات “االعتماد 
الذاتـــي” بتنمية قـــدرات المرأة لتحقيق 
اســـتقالليتها وصناعـــة قصـــص نجـــاح، 
ورفـــع  المـــرأة”  “تقـــدم  إلـــى  وصـــوال 

إسهاماتها في التنمية الوطنية.
مركـــز  مديـــرة  قدمـــت   جانبهـــا  مـــن 
التـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي المجلس 
األعلى للمرأة رانيا الجرف شرحا حول 
النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين 
في مملكة البحريـــن، والمنطلقات التي 
يعتمـــد عليهـــا وهـــي تحديـــد الفجوات 
المصلحـــة  أصحـــاب  كافـــة  ومشـــاركة 
واعتمـــاد الخصوصيـــة الوطنيـــة وفقـــا 

شـــاملة، ومخرجـــات  وآليـــات  لمحـــاور 
النمـــوذج التـــي تتضمن اســـتراتيجيات 
وسياسات ونظم داعمة، وأدوات إدارة 
المعرفة في المجال وبرامج ومبادرات 
رصـــد  وآليـــات  مســـاندة  وخدمـــات 

ومتابعة تحقيق األثر وقياس العائد.
ولفتـــت إلـــى تبنـــي وتطبيـــق منهجيـــة 
الحتياجـــات  المســـتجيبة  الموازنـــة 
المـــرأة عبر آليـــة وطنية تقّيـــم وتقيس 
والتنافســـية  العدالـــة  تحقـــق  مـــدى 
وتســـد الفجوات المرصـــودة بما يضمن 
االســـتدامة، وتحدثت أيضا عن مراحل 
التطور في تبني الموازنات المستجيبة 

الحتياجات المرأة.
إلـــى ذلـــك تحدثـــت خبيـــرة التخطيـــط 
لـــدى المجلـــس األعلـــى  االســـتراتيجي 
للمـــرأة رنا خليفة  حـــول آليات التقييم 
والرقابـــة وقيـــاس األثر على المســـتوى 
التقريـــر  خاللـــه  اســـتعرضت  الوطنـــي 
الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين الذي 
يساهم من خالل آليات وطنية مبتكرة 
تتمحور حول تطوير وصناعة مؤشرات 
قياس نوعية للخطـــة الوطنية لنهوض 
منهجيـــة  وإثـــراء  البحرينيـــة،  المـــرأة 
التقييـــم وضمان القياس الدقيق لألداء 
بوضوح وشـــفافية، ودعم جهود مملكة 
البحرين للتحول لمركز للخبرة الوطنية 

في مجال تمكين وتقدم المرأة.
وفـــي هذا الســـياق، أوضحت خليفة أن 
التـــوازن  المرصـــد الوطنـــي لمؤشـــرات 
الرســـمية  اآلليـــة  هـــو  الجنســـين  بيـــن 
لرصد مؤشـــرات التوازن بين الجنسين 
البحرينيـــة  المـــرأة  تنافســـية  وواقـــع   ،
علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي 
وأن العائـــد مـــن إنشـــاء هـــذا المرصـــد 
يأتي في ســـياق بنـــاء منظومة معرفية 
موحـــدة، وقياس معـــدالت التنافســـية 
المحلية واإلقليمية والدولية، ومساندة 
القرارات الوطنية عند وضع السياسات 

والمبادرات المستقبلية.

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو محافظ الجنوبية: نتابع تنفيذ احتياجات األهالي أوًل بأول

“األعلى للمرأة” ينقل تجربته في التوازن بين الجنسين للسعودية

طرح مبادرات لتعزيز األمن المجتمعي في ربوع المحافظة

المجلس يستعد إلبرام مذكرة تعاون مشترك لتقديم الدعم الفني
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الشيخة دينا بنت راشد

ورشة عمل الخطط واالستراتيجيات لتحقيق التوازن بين الجنسين وآليات  تدقيقها ومراقبتها

رنا أحمد خليفةرانيا الجرف



المنامة - وزارة العدل

المنامة - بنا

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، بمكتبه في مقر الوزارة أمس، النائب ممدوح الصالح.

وخالل اللقاء، أشاد الوزير بجهود السلطة التشريعية في تطوير المنظومة 
القانونيـــة المرتبطـــة بالقطاع العدلي، بهدف رفع كفـــاءة الخدمات المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيمين. وجـــرى بحث عدد من الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك في مجال التطوير العدلي.

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي في 
القيـــادة العامـــة صباح أمس، وفًدا من موظفي مجلســـي الشـــيوخ والنواب 
بالواليـــات المتحدة األميركية الصديقة. ورحب وزير شـــؤون الدفاع بوفد 
موظفـــي النـــواب ومجلـــس الشـــيوخ األميركـــي، واســـتعرض خـــالل اللقاء 
عالقات الصداقة والتعاون المشتركة القائمة بين مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية. حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوســـف أحمد مال هللا 
مســـاعد رئيس هيئـــة األركان لإلمـــداد والتموين، واللـــواء الركن علي صقر 
النعيمـــي مدير اإلمداد والتموين، واللواء الركن بحري أنور عبدهللا الجودر 
مدير الصيانة والتزويد الفني، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان 

آل خليفة مدير التعاون العسكري.

تطـويــر المنظـومــة العـدليــة

وزير الدفاع يستعرض عالقات الصداقة مع واشنطن
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
فترة التسعة أشهر

المنتهية في 
30 سبتمبر 2021

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2020
مراجعة

األنشطة التشغيلية

 755,205 322,515 صافي ربح الفترة

التسويات:

309,634  336,484 االستهالك

20,070  20,490 إطفاء على حق استخدام الموجودات

 16,046  36,563 تكاليف تمويل

 )800( )60(مكسب من إستبعاد مباني وآالت ومعدات

 -     )1,092(مكسب من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)مكاسب( /خسائرالقيمة العادلة غير المحققة  للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

)82,294(  14,005 

 49,658  75,673 الحصة في خسارة الشركة الزميلة

 )220,343( )173,550(دخل فوائد وأرباح أسهم

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 738,970 )592,741( المخزون

 )150,146( )744,653(  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 135,371  )93,303(  ذمم تجارية دائنة وأخرى

 5,659 1,507 منافع نهاية الخدمة للموظفين، صافي

 1,673,329  )894,461(صافي  النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطه التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

 )130,073( )204,047(شراء مباني وآالت ومعدات

 -   250,000 المحصل من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفأة

 -    3,320 المحصل من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

800  60 المحصل من إستبعاد مباني وآالت ومعدات

220,343  173,550 دخل فوائد وأرباح أسهم مستلم

91,070 222,883 صافي  النقد الناتج من األنشطه اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)4,273( )16,994(المدفوعات الرئيسية من التزامات اإليجار

)10,354( )10,354(صافي الحركة في الدخل المؤجل

 -    182,995 صافي الحركة في القروض قصيرة األجل

 )197,296( )306,478(أرباح أسهم مدفوعة

 )16,046( )36,563(تكاليف تمويل مدفوعة

 )227,969( )187,394(صافي  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 1,536,430  )858,972(صافي )النقص(/ الزيادة  في النقدية وما في حكمها

501,223 2,798,434 النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

2,037,653 1,939,462النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2021م

30 سبتمبر 2021
مراجعة

31 ديسمبر 2020
مدققة

الموجـودات 

الموجـودات غير المتـداولة

 2,804,961  2,672,524 ممتلكات وآالت ومعدات

 1,442,090  1,370,661 إستثمار في شركة زميلة

 551,964  531,474 حق استخدام الموجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

 3,084,990  2,857,642 

 622,722  705,016 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 500,000  250,000 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 8,614,665 8,779,379 

الموجودات المتداولة

 2,042,657  2,635,398 المخزون

 2,290,174  3,034,827 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 2,798,434  1,939,462 النقد وما في حكمه 

 7,609,687  7,131,265 

 15,910,644  16,224,352 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

رأس المال واالحتياطات

 3,120,928  3,120,928 رأس المال

 1,560,464  1,560,464 اإلحتياطي القانوني

 3,993,000  3,993,000 اإلحتياطي العـام

 1,000,000  1,000,000 إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار المواد الخام

 2,091,665  2,325,485 إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات

 2,340,271  2,356,835 األرباح المستبقاة

 )122,398( )122,398(أسهم خزينة

 13,983,930 14,234,314 مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

 580,756  559,379 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار 

 193,698  183,344 الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل  

 37,781  39,288 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 782,011  812,235 

المطلوبات المتـداولة

 10,422  14,805 الجزء  المتداول من التزامات اإليجار 

 802,674  708,844 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 287,577  470,572 قروض قصيرة االجل 

 13,806  13,806 الجزء  المتداول من الدخل المؤجل  

 1,208,027  1,114,479 

 1,926,714  1,990,038 مجموع المطلوبات

 15,910,644  16,224,352 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
إحتياطي التطويروتقلبات اإلحتياطي العاماإلحتياطي القانونيرأس المــال

أسعار المواد الخـام
 إحتياطي القيمــة 

العادلــة لإلستثمارات
المجموعأسهم الخزينةاألرباح المستبقاه

13,198,918  )122,398(1,507,754 2,139,170 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 31 ديسمبر 2019 )مدققة(

 523,426  -    755,205  )231,779( -    -    -    -   مجموع الدخل الشـامل للفترة

13,722,344  )122,398(2,262,959 1,907,391 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

13,983,930  )122,398(2,340,271 2,091,665 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 31 ديسمبر 2020 )مدققة(

556,335  -   322,515  233,820  -    -    -    -   مجموع الدخل الشـامل للفترة

 )305,951( -    )305,951( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعة عن 2020

14,234,314  )122,398(2,356,835 2,325,485 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 سبتمبر  2021 )مراجعة(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 

 2021
مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر

2020
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2021 
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2020
مراجعة

 10,988,816  11,134,009  3,569,488  3,769,271 المبيعـات

 )10,338,026( )10,656,102( )3,358,059( )3,719,188(تكلفـة المبيعـات

 650,790  477,907  211,429  50,083 إجمالي الربح خالل الفترة

 576,400  278,682  184,847  124,369 إيرادات أخرى

 )612,619( )577,682( )237,753( )176,200(مصروفات تشغيلية أخرى 

 614,571  178,907  158,523  )1,748( )خسارة(/ ربح العمليات

 220,343  173,550  42,522  9,099 إيرادات اإلستثمارات

 )49,658( )75,673( )35,894( )13,562(حصة الخسارة في الشركة  الزميلة 

 )16,046( )36,563( )5,857( )14,849(تكاليف تمويل

مكاسب/)خسائر( القيمة العادلة غير المحققة للموجودات 
 )14,005( 82,294  11,825  25,707 المالية بالقيمة العادلة  من خالل الربح أو الخسارة

 755,205  322,515  171,119  4,647 صافي ربح الفترة

 24.68  10.54  5.59  0.15 العائد االساسي على السهم )فلس(  

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2021

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2020

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2021
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2020
مراجعة

 755,205  322,515  171,119 4,647صافي ربح للفترة

الدخل الشامل اآلخـر:

البنود التي ال يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة:

مكاسب/)خسائر(  القيمة العادلة غير المحققة  للموجودات 
 )188,310(229,590  316,825  197,567 المالية بالقيمة العادلة  من خالل الدخل الشامل اآلخر

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة:

حصة الشركة من صافي التغير في القيمة العادلة 
 )43,469( 4,230  2,026  4,821 لإلستثمار في الشركة الزميلة

 )231,779(233,820  318,851  202,388  الدخل الشامل اآلخر /)الخسارة الشاملة اآلخرى( للفترة

 523,426 556,335  489,970  207,035 مجموع الدخل الشامل للفترة  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م )مراجعة(
 شـركـة دلمــون للـدواجــن )ش . م . ب(  

للربع  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  اعتمدت   *
سبتمبر 2021  في 30  المنتهية  أشهر  التسعة  ولفترة 
ويمكن  نوفمبر 2021  في 10  االدارة  مجلس  قبل  من 
اإلطالع على المعلومات المالية بشكل متكامل من خالل 

www.dawajen.bh موقع الشركة اإللكتروني

روجعت البيانات المالية من بي دي أو

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة 

عبدالحسين خليل ديواني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالهادي ميرزا جعفر
المدير العام

تخريج ضباط مسلحين بكل المتطلبات العسكرية

وزير الدفاع يشيد بعمق العالقات مع مصر

القائد العام: “الدفاع” تواصل مسيرتها الزاخرة بالمنجزات

تـــرأس القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
تقنيـــة  عبـــر  أمـــس،  صبـــاح  خليفـــة،  آل 
المجلـــس  اجتمـــاع  المرئـــي  االتصـــال 
األعلـــى للكليـــة الملكية للقيـــادة واألركان 
والدفـــاع الوطنـــي والـــذي عقد عـــن ُبعد، 
وذلك بمشاركة رئيس هيئة األركان نائب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للكليـــة الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
وفي بداية االجتماع، استمع القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين إلى إيجـــاز من قبل 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة  آمـــر 
والدفـــاع الوطنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري 
عبـــدهللا ســـعيد المنصـــوري عـــن مختلف 
مراحل الســـنة الدراســـية لهذا العام وعن 
أبـــرز وأهـــم مـــا اشـــتملت عليه مـــن مواد 
أكاديميـــة وعســـكرية وبرامـــج تدريبيـــة، 
كما ُعـــرض عليه إجراءات تنفيذ الخطط 
التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي التـــي تهدف 

إلى رفع مستوى جودة التعليم واالرتقاء 
ببرامـــج التدريب بالكليـــة، باإلضافة إلى 
مناقشـــة العديـــد من المواضيـــع المدرجة 
علـــى جدول االجتماع، والتي تســـهم في 
تحديـــث البرامـــج التدريبية المتخصصة 
الدراســـية  بالشـــؤون  والمرتبطـــة 

والتدريبية.
وأوضح القائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
أنـــه بفضـــل الرعايـــة الدائمـــة واالهتمـــام 
الكبيـــر والتوجيهـــات الســـديدة مـــن لدن 

عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
قـــوة دفـــاع  بـــن عيســـى آل خليفـــة، أن 
الزاخـــرة  مســـيرتها  تواصـــل  البحريـــن 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق  فـــي  بالمنجـــزات 
اإلنجـــازات الملموســـة علـــى المســـتويين 
يتمخـــض  والـــذي  واإلداري،  القتالـــي 
فـــي ســـعيها الدائم والمســـتمر بـــكل جهد 
نحـــو تنفيذ عمليـــة التطويـــر والتحديث 
شـــتى  فـــي  العلميـــة  المناهـــج  لمختلـــف 

الصروح التدريبية العسكرية.
وأشـــار المشـــير إلى أن مخرجـــات الكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
الوطنـــي فـــي مجـــال التعليـــم العســـكري 
العالـــي انعكـــس بصورة فاعلـــة وإيجابية 
فـــي تنفيـــذ الواجبـــات والمهـــام لمختلف 
أســـلحة ووحـــدات قـــوة دفـــاع البحرين، 
وذلـــك من خالل دورها الهام نحو التقدم 
المســـتمر والمتواصـــل لعمليـــات االرتقاء 
والتجديـــد والـــذي تضطلع بـــه من خالل 
ضبـــاط  إعـــداد  فـــي  وهدفهـــا  رســـالتها 
مســـلحين بكافـــة المتطلبـــات العســـكرية 

المعاصرة على المستوى االستراتيجي.

وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
أن قـــوة دفـــاع البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا 
لتهيئـــة كافـــة اإلمكانيات الالزمـــة لتنفيذ 
لمختلـــف  والتحديـــث  التطويـــر  عمليـــة 
المناهـــج التعليمية؛ لبلـــوغ أعلى درجات 
العلم والمعرفة ورفدها بالعنصر البشـــري 
ا والعمل بشكل  ا وعسكريًّ المؤهل أكاديميًّ
متواصـــل ودائـــم ومـــدروس علـــى رفـــع 
القدرات والمكتســـبات العلمية للدارسين 
ليتمكنـــوا مـــن التعامـــل مـــع مســـتجدات 
فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  وتطـــورات 
مجـــال العلوم العســـكرية خاصة والعلوم 

األكاديمية المختلفة بشكل عام.
لقيـــادة  تمنياتـــه  عـــن  المشـــير  وأعـــرب 
الكليـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريس وجميع 
الدارســـين التوفيـــق والســـداد وتحقيـــق 
بالبرامـــج  المتعلقـــة  األهـــداف  كافـــة 
التدريبية المتخصصة والمرتبطة بخطط 
واألســـاليب  والمناهـــج  المـــواد  تطويـــر 
الدراســـية النظريـــة أو العمليـــة، خاصـــة 
المتعلقـــة ببرامج شـــهادة الدفاع الوطني 

وشهادة القيادة واألركان المشتركة.

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بن حســـن 
بالقيـــادة  مكتبـــه  فـــي  النعيمـــي 
العامـــة صبـــاح أمـــس، وفـــًدا مـــن 

هيئـــة القضـــاء العســـكري بالقوات 
المســـلحة بجمهورية مصر العربية 
حـــازم  العميـــد  برئاســـة  الشـــقيقة 
النبـــي عبدالجّيـــد رئيـــس  حســـب 

قضاء هيئة الشؤون المالية.

ورحب وزير شـــؤون الدفاع بوفد 
هيئـــة القضاء العســـكري المصري، 
مشـــيًدا بعمـــق العالقـــات األخوية 
الوطيـــدة والمتميـــزة التـــي تربـــط 
مملكـــة البحريـــن بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
حقوقـــي  اللـــواء  اللقـــاء  حضـــر 
فليفـــل  راشـــد  يوســـف  الدكتـــور 
رئيـــس القضـــاء العســـكري رئيس 

محكمة التمييز العسكرية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد



المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
بشـــدة إطالق ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية 
المنطقـــة  تجـــاه  باليســـتية  صواريـــخ 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الجنوبيـــة 
الشـــقيقة، في عمـــل إرهابي آثـــم وممنهج 
يهـــدد أمـــن وســـالمة المدنييـــن واألعيـــان 
المدنيـــة، ويتعـــارض مـــع القانـــون الدولي 

اإلنساني.
وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين  «

إلى جانب المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وتضامنها التام فيما تتخذه من 

إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها 
واستقرارها وسالمة أراضيها، مشيدة 

بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية 
السعودية التي تمكنت من اعتراض 

وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي 
إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف 

هذه االعتداءات االرهابية اآلثمة.

“الخارجية”: صواريخ الحوثي 
تهّدد أمن السعودية

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، وفـــد 
فـــي  البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة 
البرلمـــان األوروبي، فـــي إطار زيارته 

البحرين.
الشـــيخ  رحـــب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة بالوفد 
بالجهـــود  الزائـــر، مشـــيًدا  البرلمانـــي 
الطيبـــة لمجموعة أصدقـــاء البحرين 
في إطـــار توطيد عالقـــات الصداقة 
والتعـــاون التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 

البحرين والبرلمان األوروبي.  
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 
للشـــؤون السياسية أن المملكة تقدم 
نموذًجا رائـــًدا في تعميق الممارســـة 
الديمقراطية وضمان الحريات ونشر 

ثقافة التعايش الســـلمي، مســـتعرًضا 
المواقـــف المســـؤولة والفاعلـــة التي 
تضطلـــع بهـــا المملكة لتعزيز الســـالم 
واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وفـــد مجموعـــة 

البرلمـــان  فـــي  البحريـــن  أصدقـــاء 
األوروبي عن تطلعه لتعزيز التنسيق 
البحريـــن،  مـــع  المشـــترك  والتعـــاون 
والمكتســـبات  اإلنجـــازات  مثمًنـــا 
النوعيـــة والحضاريـــة التـــي حققتها 

المملكة في مختلف المجاالت.

البحرين نموذج رائد في تعميق الممارسة الديمقراطية والحريات
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، مـــع مفوضة األمم المتحدة الســـامية 
لحقـــوق اإلنســـان ميشـــيل باتشـــيليت، في إطار الزيـــارة التي يقوم بها ســـعادته إلى 
جنيف. وخالل االجتماع، تم بحث التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق اإلنسان 
بيـــن وزارة الخارجيـــة ومفوضية األمم المتحدة الســـامية لحقوق اإلنســـان، وتأكيد 
أهميـــة مواصلـــة العمل المشـــترك وســـبل تعزيزه وتنميته إلى مســـتويات أشـــمل بما 
يلبي التطلعات واألهداف المشتركة، كما تم استعراض الدور البارز الذي تضطلع به 
المفوضية في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على المستوى الدولي، والجهود 
المتواصلـــة التـــي تقـــوم بها مملكة البحريـــن لمزيد من التطوير فـــي منظومة حقوق 

اإلنسان في المملكة، تنفيًذا للتوجيهات الكريمة من جاللة الملك.

تقوية التعاون مع األمم المتحدة في حقوق اإلنسان

مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 
أمس ســـارة الفالحي، التي أهدتها نســـخة من رســـالة دكتوراه المهنية في 
إدارة األعمـــال بعنـــوان إطـــار مقتـــرح لـــدور التخطيـــط اإلســـتراتيجي في 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة. وأعربـــت األميـــن العـــام عن شـــكرها لها على 
اإلهـــداء المتميز، وتقديرها للجهد الكبير الـــذي بذلته في إعداد األطروحة 
القيمـــة التي تعكس اهتمامهـــا باالرتقاء بالعملية التعليميـــة وتوفير المناخ 

األمثل للتفوق والتميز، متمنية لها كل التوفيق والنجاح.

أمين “التعليم” تتسلم نسخة من دكتوراه الفالحي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ 
محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
بمكتبـــه،  أمـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد.  أبـــو  خالـــد  الصحافـــي 
رحـــب  االســـتقبال  وخـــالل 
بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 

محمـــد آل خليفـــة بخالـــد أبـــو 
أحمد، مشـــيًدا بدوره اإلعالمي 
متعـــددة  مواقـــع  فـــي  البـــارز 
متمنًيـــا  المتميـــزة،  ومؤلفاتـــه 
لـــه مزيـــدا مـــن النجاحـــات في 
مســـيرته اإلعالميـــة المتميـــزة، 

وكل التوفيق والسداد.

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
فـــي  بمكتبـــه  أمـــس  خليفـــة، 
قصـــر القضيبية، ســـفير المملكة 
األردنية الهاشـــمية لـــدى مملكة 
البحريـــن رامي صالـــح وريكات 

العدوان.
وخـــالل اللقـــاء، هنأ المستشـــار 
الســـفير علـــى اختيـــاره عميـــًدا 
للسلك الدبلوماســـي في مملكة 

دوام  لـــه  متمنًيـــا  البحريـــن، 
التوفيق والسداد.

وجرى خالل اللقاء اســـتعراض 
للعالقـــات  المتقـــدم  المســـار 
الثنائية التـــي تجمع بين مملكة 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
تعزيـــز  وســـبل  الهاشـــمية، 

التعاون.
كما تم مناقشـــة آخر التطورات 
والمســـائل  والدولية  اإلقليميـــة 

ذات االهتمام المشترك.

مستشار جاللة الملك يشيد بالدور اإلعالمي ألبو أحمد

العدوان عميًدا للسلك الدبلوماسي في البحرين

تطبيق الحجر للمسافرين 
غير المتطعمين القادمين 

إلى البحرين

النعيمي: “جائزة اليونسكو - الملك حمد” تتناسب مع متطلبات العالم

الحمر: البحرين تحقق نهضة شاملة بمجال التنمية اإلسكانية

الطيران المدني: تحديث إجراءات الدخول للبحرين عبر المطار

أشاد بدعم السعودية واإلمارات لميزانية المنظمة

الوفد األوروبي أشاد بمشروعات بناء المدن الحديثة

بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريق الوطنـــي الطبي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
وموافقة اللجنة التنســـيقية، أعلنت شؤون 
تحديـــث  ســـيتم  أنـــه  المدنـــي  الطيـــران 
إجـــراءات الدخـــول لمملكـــة البحريـــن عبـــر 
مطار البحرين الدولـــي بدًءا من يوم األحد 

المقبل، حيث تقرر ما يلي:
1. إلغـــاء نظـــام قائمـــة الـــدول الحمـــراء، 2. 
تطبيـــق الحجـــر الصحي االحتـــرازي لجميع 

القادميـــن  المتطعميـــن  غيـــر  المســـافرين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن في أماكن الســـكن أو 
اإلقامـــة، مـــع إلغاء إلزاميـــة الحجر الصحي 

االحترازي في األماكن المرخصة.
إلـــى  المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  وأشـــارت 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  فـــي  االســـتمرار 
االحترازيـــة المعمول بها حاليـــا، وأنه يمكن 
االطـــالع علـــى إجـــراءات الدخـــول لمملكة 
البحرين من خالل الموقع اإللكتروني التابع 

.)healthalert.gov.bh( لوزارة الصحة

أجرت قناة الشرق مقابلًة مع وزيرالتربية 
تحـــدث  النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم 
الملـــك   - اليونســـكو  خاللهـــا عـــن جائـــزة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
مجـــال التعليم، مشـــيًرا لتكريمهـــا العديد 
من المبـــادرات المتميزة حســـب العناوين 
التـــي يتـــم اختيارهـــا ســـنوًيا، بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة فـــي اليونســـكو، 
والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات 
العالم، وأســـهمت بذلك في تكريم الجهود 
المتميـــزة مـــن مختلـــف دول العالـــم منـــذ 
تأسيســـها، مؤكًدا بـــأن عناوينها التي يتم 
اختيارهـــا ســـنوًيا قـــد أكســـبتها اهتماًمـــا 
عالمًيـــا، وأصبحـــت من الجوائـــز المتميزة 

التـــي تمنـــح بالتنســـيق مع هـــذه المنظمة 
العريقة. 

كما أشـــار في حديثه إلى التحديات التي 
تواجـــه اليونســـكو، بعـــد أن شـــهد العالـــم 

جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، وانعـــكاس 
هـــذه الجائحة على جميـــع الجوانب التي 
المنظمـــة،  وبرامـــج  اليونســـكو،  تغطيهـــا 
ومتطلبـــات دول العالـــم، وتطلعات الدول 

على ضوء ذلك تحسًبا ألي جائحة أخرى، 
كما تناول اللقاء الوضع المالي لليونسكو، 
ودور المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
بتوفيـــر الدعم لميزانية اليونســـكو ودعم 
مشـــروعاتها، مـــا كان لـــه نتائـــج إيجابيـــة 

على عمل المنظمة.
كما أشار الوزير إلى ما قامت به اليونسكو 
من أعمـــال علـــى الصعيد العالمـــي، وذلك 
بمناســـبة احتفالهـــا بمـــرور 75 عاًمـــا على 
تأسيســـها، إذ بّيـــن أنهـــا قامت بـــدور مهم 
وبـــارز في مجـــال دعـــم التعليـــم للجميع، 
وتقديـــم العديـــد مـــن الدراســـات وإقامـــة 
المؤتمـــرات، وتوفيـــر الخبـــراء العالمييـــن 
في جميع مجاالتها، ما أسهم في االرتقاء 

بالتعليم والبحث العلمي.

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن مملكة 
البحرين حققت نهضة شـــاملة في مجال 
التنمية اإلســـكانية من خالل مشـــروعاتها 
الرؤيـــة  بفضـــل  والمبتكـــرة؛  الجديـــدة 
الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمـــا 
عـــزز حجم اإلنجـــاز والتطـــور الكبير الذي 

يشهده هذا القطاع.
المســـيرة  إن  اإلســـكان:  وزيـــر  وقـــال 
اإلســـكانية حافلـــة باإلنجـــازات والتطوير 
فخـــورون  اليـــوم  ونحـــن  بدايتهـــا،  منـــذ 
باإلشـــادات الدولية خصوًصا التي تصدر 
عن البرلمان األوروبي تقديًرا لهذا اإلنجاز 

المتنامي. 
جاء ذلك لدى استقباله وفًدا من مجموعة 
أصدقـــاء البحرين في البرلمان األوروبي، 

والذي يزور البالد حاليا.
الوفـــد  بهـــا  قـــام  التـــي  الجولـــة  وخـــالل 
بمشـــروع مدينـــة شـــرق الحـــد اســـتعرض 
الحضاريـــة  اإلنجـــازات  اإلســـكان  وزيـــر 
والتنمويـــة التي تشـــهدها مملكة البحرين 

والتـــي تعـــد ثمـــرة الدعـــم واالهتمـــام من 
قبـــل القيـــادة، حيـــث اطلـــع الوفـــد علـــى 
اإلســـتراتيجية التـــي تســـير عليهـــا وزارة 
أهـــداف  إلـــى تحقيـــق  اإلســـكان وصـــوال 
التنمية المستدامة وابتكار حلول سريعة 

بـــأدق  واالهتمـــام  للمواطنيـــن  وفوريـــة 
التفاصيـــل؛ لتوفير ســـبل الراحـــة والبيئة 

المناسبة للقاطنين بالمدن الحديثة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد تومـــاس زداجوفســـكي 
البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة  رئيـــس 
فـــي البرلمـــان األوروبـــي حجـــم اإلنجـــاز 
الذي تشـــهده النهضـــة اإلســـكانية بمملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل مشـــروعات تطويـــر 
تخـــدم  والتـــي  الجديـــدة  المـــدن  وبنـــاء 
ضمـــن  وتقـــع  المواطنيـــن،  مـــن  اآلالف 
مشـــروعات حضريـــة تســـهم فـــي تحقيق 
الرفاه االجتماعي واالستقرار لمواطنيها، 
معربـــا عن رغبتـــه في نقـــل تجربة مملكة 
للـــدول  بتفاصيلهـــا  اإلســـكانية  البحريـــن 
حـــل  شـــأن  فـــي  خصوصـــا  األوروبيـــة 
المشكلة اإلسكانية، متمنًيا للمملكة مزيدا 

من التقدم واالنجاز.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير التربية والتعليم في لقاء مع قناة الشرق التلفزيونية

وزير اإلسكان يستقبل وفد البرلمان األوروبي



المنامة - بنا

استقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أحمد األنصاري، المدير 
اإلقليمي للمجلس األســـترالي للمعايير الصحية، باســـل الصايغ، الذي ســـّلم 
استشـــاري األمـــراض المعديـــة والباطنيـــة، رئيـــس عـــام الخدمـــات الطبيـــة 
لألقســـام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، جميلة السلمان، ميدالية جائزة 
)ACHS International( التابعـــة للمجلـــس األســـترالي للمعاييـــر الصحيـــة، 
والتـــي منحـــت لهـــا تكريمـــًا علـــى مســـاهماتها المتميزة في تحســـين جودة 

وسالمة خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي بجهود الســـلمان وإســـهاماتها البـــارزة في القطاع 
الصحي، مثمنًا الصورة المشرفة التي مثلتها للكوادر الصحية بالمستشفيات 
الحكومية، والتي تعكس األداء المتميز، والكفاءة العالية، وااللتزام بتوفير 

أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

السلمان تتسلم جائزة المجلس األسترالي

أكــد مستشــار جالــة الملــك لشــؤون اإلعــام نبيــل الحمــر أن جائحــة فيــروس 
)كورونا(، أضفت مســارات جديدة غيرت وجه العالم، وأن التحوالت في عالم 
اليــوم لــم تعــد عســكرية أو سياســية بحتــة، وإنمــا باتت هــذه التحــوالت تأخذ 
طابعــًا اقتصاديــًا، اجتماعيــًا وإعاميــًا بالدرجــة األولــى، وهــو ما يضــع العرب 

أمام تحديات كبيرة، تتطلب إمعان التفكير في الوضع العربي الراهن.

ورأى الحمر، خالل مشاركته كمتحدث 
رئيـــس فـــي النـــدوة الثالثـــة لــــ “منتدى 
أصيلـــة الـ 42” التي عقـــدت في مدينة 
أصيلـــة في المملكة المغربية الشـــقيقة 
حـــول موضـــوع “العـــرب والتحـــوالت 
اإلقليمية والدوليـــة الجديدة: العروبة 
إلى أين؟”، أنه رغم ما تشـــهده الساحة 
مـــن حـــروب داخليـــة  اليـــوم  العربيـــة 
واقتتـــال بيـــن اإلخوة، وغـــزو خارجي 
وعبـــث إقليمـــي ودولـــي، واعتـــداءات 
يوميـــة متكـــررة علـــى الـــدول العربية، 

إال أن هنـــاك فـــي الوقـــت ذاتـــه بـــذور 
وبـــوادر  إيجابيـــة،  عربيـــة  تحـــوالت 
انفـــراج فـــي الوضـــع، مستشـــهدا علـــى 
ذلـــك بأن اإلنســـان العربـــي أصبح أكثر 
وعيـــًا وإدراكًا للمؤامـــرات التي تحاك، 

وأصبح أكثر تشبثًا بعروبته.
والقى مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون 
اإلعـــالم الكلمـــة الرئيســـة فـــي الندوة، 
حيـــث اســـتعاد خاللهـــا أبـــرز المراحـــل 
التـــي مر منهـــا التيار القومـــي العروبي 
منذ بداية القرن حتى الوقت الحاضر، 

مشـــيرًا إلـــى أنـــه “تاريـــخ طويـــل مـــن 
التبلور والحلم القومي العربي”.

التمســـك  إلـــى ضـــرورة  الحمـــر  ودعـــا 

باألمـــل بالرغـــم مـــن الصـــورة القاتمـــة 
أن  علـــى  مشـــددا  الراهنـــة،  لألوضـــاع 
جامعة الـــدول العربية تقع عليها مهمة 

جســـيمة ورئيســـة في تقريب وجهات 
النظـــر بيـــن الـــدول العربيـــة، وإيجـــاد 
أرضية مشـــتركة فيما بينها، وقواســـم 
رئيســـة يلتقـــي عليهـــا الفرقـــاء العرب؛ 
مـــن أجـــل المشـــاركة في جهـــود البناء 
ومـــن أجـــل المســـتقبل لخيـــر المنطقة 

وشعوبها.
وعبـــر عـــن اعتقاده بـــأن الكيفيـــة التي 
انســـحبت بها أعتى قوة عســـكرية في 
العالم من أفغانستان بعد حرب طويلة، 
يعـــد تحـــوال كبيـــرا يضـــع العـــرب أمام 
تحديـــات متزايـــدة، داعيا إلـــى إمعان 
التفكيـــر فـــي الوضـــع العربـــي الراهـــن 
وضـــرورة الخـــروج برؤى استشـــرافية 
تعالج جذور المشكالت واألزمات التي 

تشهدها الساحة العربية.
وتحـــدث فـــي النـــدوة كل مـــن محمـــد 
بـــن عيســـى، وزيـــر الخارجية األســـبق 

منتـــدى  “مؤسســـة  لــــ  العـــام  واألميـــن 
أصيلـــة”، والكاتـــب والباحـــث العراقي 
الحســـين شـــعبان، وإلهام كليب رئيسة 
“جامعـــة الالعنـــف وحقـــوق اإلنســـان” 
من لبنان، والكاتب والمحلل السياسي 
اليمنـــي مصطفـــى نعمـــان، ومحمد أبو 
حمـــور، األميـــن العـــام لـ “منتـــدى الفكر 

العربي”.
وتطرقـــت مداخـــالت المشـــاركين في 
النـــدوة، إلـــى التحـــوالت التـــي يعيش 
العالم العربي تداعياتها حتى اللحظة، 
وأثـــرت ســـلبًا علـــى فكـــرة العروبة وما 
نجم عنها من ترتيبات وأبنية سياسية.

ودعـــا المشـــاركون فـــي ختـــام النـــدوة 
العروبـــة  مفهـــوم  تحديـــث  إلـــى 
وتحصينـــه بالحريـــة والتنـــوع وقبول 
اآلخـــر، واإلقرار بالحـــق في االختالف 

واالبتعاد به عن التعصب.

المنامة - بنا

الحمر: اإلنسان العربي أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا للمؤامرات
تحديث مفهوم العروبة وتحصينه بالتنوع وقبول اآلخر

الصفوف األمامية عملت بتفان وإخالص منقطع النظير
القاسم: االحتفاء بيوم الطبيب البحريني حمل مضامين خاصة

قالــت رئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينيــة غــادة القاســم إن إحيــاء مناســبة يــوم 
ــد بحق الشعار  الطبيب البحريني وســط اهتمام واســع على جميع المســتويات جسَّ
الذي وضعته الجمعية هذا العام “سعادتنا في العطاء.. وشرفنا في خدمة الوطن”، 
وأضافت أن المناسبة الوطنية التي انطلقت كمبادرة من الجمعية الماضي حققت 
نجاحا منقطع النظير، معربة عن شكر وتقدير جمعية األطباء الكبيرين لكل الذين 

بادروا إلى االحتفال بهذه المناسبة وتكريم األطباء في هذا اليوم المميز.

وأوضحـــت القاســـم أن جمعيـــة األطباء 
شـــهدت نشـــاطا غير مســـبوق خالل أيام 
المناســـبة، بمـــا في ذلك تلقـــي الكثير من 
برقيات التهنئـــة، وإنتاج بطاقات التهنئة 
التـــي جـــرى توزيعهـــا علـــى األطبـــاء في 
مختلف المستشفيات، وتابعت “باإلمكان 
االطـــالع علـــى حســـاب الجمعيـــة علـــى 
انســـتغرام لمعرفة الكم الكبير لألنشـــطة 
ومختلـــف  الجمعيـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الجهـــات 

والخاصة المعنية بالقطاع الطبي”.
وقالـــت رئيســـة الجمعية “هـــذا االحتفاء 
مـــن مســـؤوليتنا كأطبـــاء  يزيـــد  الكبيـــر 
فـــي مواصلـــة بـــذل كل جهـــد ممكـــن من 
أجـــل خدمـــة قيادتنا ووطننـــا، من خالل 
العلميـــة  الممارســـات  أفضـــل  تكريـــس 
والمهنيـــة واألخالقيـــة فـــي عملنـــا، وأن 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  بدورنـــا  ننهـــض 
العالجية للمرضى أكمل وجه وبما يمليه 

عليه ضميرنا وشرفنا المهني”.

وأوضحت أن جمعية األطباء استثمرت 
فـــي  البحرينـــي  الطبيـــب  يـــوم  مناســـبة 
تكريم األطبـــاء البحرينيين الذين أثبتوا 
كفـــاءة فـــي العمـــل والتضحيـــة بوقتهـــم 
وجهدهـــم واضعين أنفســـهم فـــي الخطر 
ألبنـــاء  اإلنســـانية  المســـاعدة  لتقديـــم 

شـــعبهم في البحرين وخارجها، وسلطت 
وإســـهاماتهم  جهودهـــم  علـــى  الضـــوء 

القيمة.
بمناســـبة  االحتفـــاء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الطبيـــب البحريني هذا العام حمل أبعادا 
ومضامين خاصة، حيث تخرج البحرين 
بســـالم إن شـــاء هللا من جائحة كورونا، 
بعـــد أن عمـــل األطبـــاء جنبـــا إلـــى جانب 
األماميـــة  الصفـــوف  باقـــي عناصـــر  مـــع 
بتفـــان وإخـــالص منقطـــع النظيـــر علـــى 
حمايـــة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين من هذا الفيروس.
وأكـــدت حـــرص جمعيـــة األطبـــاء علـــى 
اإلنســـاني  بالعطـــاء  التعريـــف  مواصلـــة 
الكبيـــر للطبيب البحرينـــي ودوره الكبير 
فـــي حيـــاة كل منـــا، خصوصـــا أن مهنـــة 
الطـــب ُتعتبر من أهم المهن التي تتعامل 

مع أرواح البشر بمختلف فئاتهم.

الجفير - جمعية األطباء البحرينية

د. غادة القاسم

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفة، أمـــس، بمقر الهيئة 
وفـــدًا مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني برئاسة وكيل الشؤون المالية 
يوســـف حمـــود، حيـــث تـــم التباحـــث 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  حـــول 
للســـياحة الثقافيـــة المســـتدامة فـــي 

مملكة البحرين.
البنيـــة  مشـــاريع  اللقـــاء  اســـتعرض 
التحتية للسياحة الثقافية المستدامة 
فـــي  14 مشـــروعًا موزعـــة  وعددهـــا 
بمملكـــة  مختلفـــة  تاريخيـــة  مناطـــق 
البحريـــن والتي يعمـــل الطرفان على 

تنفيذها في األعوام 2022-2031.
فـــي االجتماع، شـــكرت الشـــيخة مي 
التعـــاون المشـــترك مـــع وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي لما يـــؤول لخير 

المملكـــة وأهلهـــا، كمـــا أكـــدت أهميـــة 
الثقافيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
االقتصاديـــة  وآثارهـــا  الســـياحية 
واالجتماعيـــة والثقافية في المجتمع 
مكانـــة  تعزيـــز  جانـــب  إلـــى  المحلـــي 
مملكـــة البحريـــن كواجهـــة حضاريـــة 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  ثقافيـــة 
مشـــيرًة إلى ما توفره هذه المشـــاريع 
مـــن تجـــارب فنيـــة وثقافيـــة تســـلط 

الضوء على حقـــب تاريخية مختلفة 
مـــن الحضـــارات التـــي تعاقبـــت على 

أرض مملكة البحرين.
من جهته، أّكد حمود أهمية الشـــراكة 
فيمـــا بيـــن الجهتيـــن خصوصـــا فـــي 
تطوير البنية التحتيـــة الثقافية التي 
تعمـــل الثقافـــة على دراســـة تعزيزها، 
مـــا ينعكس على المـــردود االقتصادي 

للمملكة.

مي بنت محمد: تعزز مكانة مملكة البحرين كواجهة حضارية عالميًّا

تنفيذ 14 مشروعا للسياحة الثقافية بغضون 9 سنوات
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبها أمس 
جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة 

المضحكي.
بنـــت محمـــد  مـــي  الشـــيخة  وقالـــت 
آل خليفـــة إن جامعـــة البحريـــن تعـــد 
واحدة مـــن أهم الصروح العلمية في 
المملكة وتســـاهم في تعزيـــز الحراك 
العلمـــي والمعرفي على المســـتويات 
المحليـــة واإلقليمية. وتمّنت لجواهر 
المضحكي كامل التوفيق في مهماتها 
الجديـــدة، ومؤكـــدة أن التعـــاون مـــا 
بيـــن هيئـــة الثقافـــة والجامعـــة يثمر 
على الـــدوام منجزات تدعـــم الحراك 
يقـــوم  كمـــا  البحريـــن  فـــي  الثقافـــي 
بتســـهيل التدريـــب الميداني لتالمذة 
الجامعـــة وخصوصا في مجال اآلثار 

والعمـــارة. وأطلعت رئيســـة الجامعة 
على آخـــر تطورات الحـــراك الثقافي، 
باليـــوم  لالحتفـــال  كاالســـتعدادات 
 18 يـــوم  اإلســـالمي  للفـــن  العالمـــي 
نوفمبـــر الجـــاري ومشـــاركة البحرين 
فـــي إكســـبو 2020 دبـــي والمســـتمرة 

حتى شهر مارس من العام المقبل.
مـــن جهتهـــا شـــكرت المضحكي هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار على كافة 

المملكـــة  حضـــور  لتعزيـــز  الجهـــود 
ثقافيـــًا علـــى المســـتويات اإلقليميـــة 
مـــا  التعـــاون  أن  مؤكـــدة  والعالميـــة، 
إيجابـــي  أثـــر  لـــه  المؤسســـتين  بيـــن 
فـــي البحريـــن وبيـــن أبنائهـــا، مبديـــة 
اســـتعدادها الدائم للتعاون مع الهيئة 
من أجل الترويج لما تمتلكه البحرين 
وثقافيـــة  حضاريـــة  مقومـــات  مـــن 

أصيلة.

الشيخة مي تطلع على االستعدادات لالحتفال بالفن اإلسالمي 18 نوفمبر

تعزيز الحراك المعرفي على المستويات المحلية واإلقليمية
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شـــارك مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون اإلعالم 
نبيـــل الحمـــر، و أمين عام منتـــدى أصيلة وزير 
الخارجيـــة والتعـــاون المغربـــي الســـابق محمد 
بـــن عيســـى، بحضـــور ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى المملكة المغربية الشـــقيقة  خالد المســـلم 
مســـاء أمس الثالثاء، في وضع حجر األســـاس 
للمشـــروع البحرينـــي المغربـــي الرائـــد “معهـــد 
البحرين للموســـيقى الشرقية” الذي يهدف إلى 
تأهيل الموســـيقيين الشباب من مدينة أصيلة، 

وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

قواعـــد  تعليـــم  فـــي  المعهـــد  ويتخصـــص   
الموســـيقى عموًمـــا والشـــرقية خصوًصـــا، بمـــا 
في ذلك أصول ونشـــأة وتطور هذه الموسيقى 
العربية والمغربية، كما ســـيتلقى الطلبة دروًسا 
الموســـيقية  واآلالت  القواعـــد  مختلـــف  فـــي 

والمؤثرات الموسيقية والصوتية األخرى.
 ويأتـــي المشـــروع تثميًنـــا للروابـــط األخويـــة 
المتميـــزة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة 
المغربية الشـــقيقة بقيادة  عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه 

ملك المملكة المغربية الشقيقة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس.

 كمـــا يأتـــي المشـــروع تأكيًدا لعالقـــات التعاون 
التاريخيـــة الوثيقة بين البلدين الشـــقيقين في 
مختلف المجاالت، وإشـــادة بالجهـــود المبذولة 
مـــن المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية واألهليـــة 
فـــي البلديـــن، بالتعـــاون مـــع مؤسســـة منتـــدى 
أصيلـــة فـــي المغـــرب، خـــالل عقـــود لترســـيخ 
وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين المملكتين 

الشقيقتين.

وضع حجر األساس لمشروع “البحرين للموسيقى الشرقية” بأصيلة



بحـــث محافـــظ الشـــمالية علـــي 
العمـــل  فريـــق  مـــع  العصفـــور 
نائـــب  بحضـــور  بالمحافظـــة 
المحافظ العميد خالد الدوسري 
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  ونائـــب 
العقيـــد محمـــد  للمـــرور  العامـــة 
الـــدراج ومديـــر إدارة العمليـــات 
العقيـــد  المروريـــة  والمراقبـــة 
عـــادل الدوســـري ومديـــر إدارة 
الخدمات الهندسية واالستثمار 
الســـامة  عبداللطيـــف،  خالـــد 
وانســـيابية حركـــة المـــرور فـــي 
خصوصـــا  المحافظـــة  شـــوارع 

بساعات الذروة.
وتم فـــي االجتماع بحث األمور 
التـــي تختـــص بتنظيـــم الحركة 
المحافظـــة،  فـــي  المروريـــة 
ومنها تكثيف وجـــود الدوريات 
المروريـــة فـــي أوقـــات الـــذروة 
وبالقرب من المدارس، باإلضافة 
إلى بحث تطوير آليات التعاون 

لتخفيـــف االزدحامات المرورية 
وكذلـــك االختناقـــات المروريـــة 

وتعطيل حركة السير.
العـــام  المديـــر  نائـــب  وأشـــار 
لـــإدارة العامـــة للمـــرور إلـــى أن 
هنـــاك إجراءات تنفيذية عديدة 
اإلدارة  خالهـــا  مـــن  تحـــرص 
العامة للمرور لضمان انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة، عبر ســـرعة 
اســـتجابة الدوريـــات المروريـــة 
والتحكم في اإلشارات الضوئية 

في الحاالت الضرورية.

المنامة - وزارة الداخلية

التقـــى نائـــب المدير العـــام لإدارة 
العامة للمرور العقيد محمد الدراج 
مع مدربي السياقة؛ لتسليط الضوء 
علـــى أهميـــة رفع كفـــاءة متدربيي 
الســـياقة الراغبيـــن بالحصول على 
رخصة القيادة. وأكد العقيد محمد 
الدراج أن مدربي الســـياقة شركاء 
في تحقيق المخرجـــات التدريبية 
التي تتناســـب مع اإلستراتيجيات 
إذ  المروريـــة،  بالســـامة  المعنيـــة 
فـــي  إيجابـــي  بشـــكل  يســـاهمون 
فـــي  الراغبيـــن  وتأهيـــل  تدريـــب 

الحصول على رخصة القيادة.
وتم خال اللقاء مناقشـــة جوانب 
زيـــادة وعـــي المتدربيـــن والتركيز 
على الطرق العملية للتدريب، ومنها 
الشـــوارع  علـــى  الســـياقة  تكثيـــف 

أكثـــر  خبـــرة  إلكســـابهم  العامـــة 
وتأهيلهـــم للتعامـــل مـــع متغيـــرات 
المروريـــة،  والحركـــة  الطريـــق 
وأهمية إحاطـــة المتدربين بجميع 
القوانين األساســـية واالشتراطات 
التي يجب االلتـــزام بها ومتابعتها؛ 
وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان 

اآلخرين.

تكثيف السياقة على الشوارع للراغبين في نيل “الليسن”

المنامة - وزارة الداخلية

انطاقا من مبدأ الشراكة 
وتحقيقـــا  المجتمعيـــة 
ألهداف نشـــر الوعي بين 
التعليميـــة  المؤسســـات 
إدارة  نظمـــت  المختلفـــة، 
الصحيـــة  الشـــؤون 
بالتعـــاون  واالجتماعيـــة 
مع إدارة العاقات العامة 

بوزارة الداخليـــة محاضرة توعوية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي لعدد 
من مـــدارس مملكـــة البحرين تحت 
وتضمنـــت  للتدخيـــن”.  “ال  عنـــوان 
التـــي قدمهـــا مســـؤول  المحاضـــرة 

عبدالوهـــاب  صالـــح  التبـــغ  عيـــادة 
شـــرحا عـــن أضـــرار تعاطـــي التبـــغ، 
الســـلبي،  التدخيـــن  وأضـــرار 
وتأثيرهـــا  اإللكترونـــي،  والتدخيـــن 
علـــى صحة الطـــاب وجميـــع أفراد 

المجتمع.

محاضرة توعوية بعنوان “ال للتدخين”

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يبحث السالمة وانسيابية المرور

“األشغال”: إصدار 38 مخالفة لقانون الصرف الصحي
أكـــد القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة تشـــغيل 
وصيانة الصرف الصحي بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
عبدالنبـــي الكوفـــي أن الـــوزارة أصـــدرت 
38 مخالفـــة منـــذ البـــدء بتطبيـــق نظـــام 
الصـــرف  لمخالفـــات  القضائـــي  الضبـــط 
الصحـــي، وذلـــك بعـــد صـــدور قـــرار وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
لعـــدد  القضائـــي  الضبـــط  بإعطـــاء صفـــة 
مـــن موظفـــي شـــؤون األشـــغال. وأشـــار 
الكوفـــي إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات تأتـــي 
مرافـــق  علـــى  المحافظـــة  إطـــار  ضمـــن 
التـــي  الصحـــي  الصـــرف  شـــؤون  قطـــاع 
تشـــمل شـــبكات الصرف الصحـــي والمياه 
الضـــخ ومحطـــات  المعالجـــة ومحطـــات 
المعالجـــة، باإلضافة إلى الســـعي إلى رفع 
مستوى الوعي لدى المستفيدين بضرورة 

الســـليم  االســـتخدام  بضوابـــط  االلتـــزام 
ومـــا له مـــن أثر بالـــغ في كفـــاءة وفاعلية 
عمليـــات النقـــل والمعالجة لميـــاه الصرف 
الصحي. وقال إن الـــوزارة قامت بتأهيل 
الموظفين الحاصلين على ســـلطة الضبط 
القضائـــي، إذ تـــم تنظيم ورشـــة عمل لهم 
لتعريفهم بمهامهـــم واختصاصاتهم وأهم 
صاحياتهم، وما نص عليه قانون مملكة 
البحرين للصرف الصحي وتصريف المياه 
الســـطحية رقـــم )33( لســـنة 2006، وأهم 
بنـــود المخالفات الـــواردة فيـــه، باإلضافة 
للعقوبـــات المنصوص عليها بحســـب هذا 

القانـــون، إلى جانب تســـليط الضوء على 
آليـــة ضبط وتحريـــر المخالفات باإلضافة 

إلى إجراءات إحالتها للنيابة العامة.
وأشـــار القائم بأعمال مدير إدارة تشـــغيل 
وصيانـــة الصـــرف الصحـــي إلـــى أن أبـــرز 
المخالفات التي تـــم رصدها هي تصريف 
مواد محظورة )دهون( بشـــكل مباشر في 
الشبكة، إذ تم رصد 9 مخالفات لتصريف 

االلتـــزام  لعـــدم  مخالفـــات  و6  الدهـــون 
بتركيـــب مصيدة الدهـــون، وتتركز أغلب 
هذه المخالفات في مناطق الكافيتيريات 
األغذيـــة،  تحضيـــر  وأماكـــن  والمطاعـــم 
حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات الازمة التي 
مـــن ضمنهـــا إخطـــار المخالـــف بالمخالفة. 
وأوضـــح الكوفـــي أنه وبعد الكشـــف على 
مـــكان وقـــوع المخالفـــة، يتـــم االجتمـــاع 

بالمخالف واالستماع إلى أقواله وتوثيقها 
واالتفـــاق على نوع اإلجـــراء التصحيحي 
والمـــدة الزمنيـــة الازمـــة إلزالـــة أســـباب 
المخالفـــة ثـــم يتـــم الكشـــف علـــى الموقع 
وبعـــد قبـــول اإلجـــراء التصحيحـــي يتـــم 
توقيـــع المخالـــف علـــى تعهد بعـــدم تكرار 

المخالفة.
وفيمـــا يتعلق بمخالفة اشـــتراطات األمن 

والســـامة، أكد القائم بأعمال مدير إدارة 
تشـــغيل وصيانة الصـــرف الصحي أنه تم 
رصـــد 14 مخالفـــة تتعلـــق بالعمـــل بـــدون 
ترخيـــص دون اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
المعتمـــدة لحماية الشـــبكة، الفتـــًا إلى أنه 
تـــم رصـــد 9 مخالفـــات تتعلـــق بمخالفـــة 
لشـــبكات  التوصيـــل  آليـــة  اشـــتراطات 

الصرف الصحي.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شملت تصريف مواد 
محظورة وتوصيالت 

غير قانونية
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ترسيخ التسامح والتعايش واالحترام المتبادل وقبول اآلخر
في الذكرى الـ 12 لتأسيسها.. “الوطنية لحقوق اإلنسان” تشيد بالدعم الملكي الالمحدود

تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة إلنشاء 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، 
أعرب رئيـــس مجلـــس المفوضين علي 
الـــدرازي، باألصالة عن نفســـه وبالنيابة 
عن أعضاء مجلس المفوضين، واألمين 
العـــام وموظفـــي األمانـــة العامـــة، عـــن 
عميق شـــكره وتقديره إلى عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى دعـــم جالتـــه الدائـــم 
للمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
التي أتـــت كثمرة من ثمرات المشـــروع 
اإلصاحـــي الشـــامل، وعلـــى توجيهات 

جالتـــه المســـتمرة لارتقـــاء بمنظومة 
حقوق اإلنســـان بشـــفافية واســـتقالية 

وفًقا لمبادئ باريس.
وأكد الدرازي أن مملكة البحرين، بقيادة 
جالـــة الملك، ماضية في نهجها الثابت 
فـــي صيانـــة حقـــوق اإلنســـان، ودعـــم 
كل مـــا من شـــأنه احترام هـــذه الحقوق 
بمـــا يكفـــل األمـــن والطمأنينـــة لجميـــع 
المواطنيـــن، مشـــيرا إلـــى أنـــه وبالرغـــم 
من الظروف االســـتثنائية التي شـــهدها 
كورونـــا  لجائحـــة  انتشـــار  مـــن  العالـــم 
)كوفيد 19( منذ العام 2020 حتى اآلن، 
فقد اســـتطاعت المؤسســـة خـــال تلك 

الفترة االســـتمرار فـــي أعمالها المنوطة 
بخطى ثابتة في حماية وتعزيز حقوق 
اإلنسان عبر مختلف الوسائل المتاحة، 
مشـــددا علـــى أن المؤسســـة لـــم تدخـــر 
جهـــًدا في تحقيق مزيـــد من اإلنجازات 
خال العامين الماضييـــن، ومؤكدا أنها 
تعمل بما لديها من والية واســـعة أكدها 
قانون إنشـــائها لترجمة كل التوجيهات 
الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان في ظل التزام مملكة البحرين 
بجميـــع المواثيـــق والقوانيـــن الدوليـــة 

المتعلقة بها.
إلـــى  المناســـبة  بهـــذه  الـــدرازي  ودعـــا 

أهميـــة تضافر الجهود والهمم؛ من أجل 
المســـاهمة في ترســـيخ مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان، في إطـــار التعاون والشـــراكة 
ومؤسســـات  الرســـمية  األجهـــزة  بيـــن 
المجتمـــع المدني والقطـــاع الخاص بما 
يحقق الرؤية اإلنسانية السامية لجالة 
الملك، الداعية إلى التسامح والتعايش 
اآلخـــر  وقبـــول  المتبـــادل  واالحتـــرام 
والتفاهم بين مختلف األديان واألعراق 
والطوائف، والعمل على احترام حقوق 
اإلنســـان، بمـــا يدعـــم التنميـــة الشـــاملة 

والمستدامة في مملكة البحرين.

توصيل غير قانونيتوصيل غير قانونيعبدالنبي الكوفي العمل بدون تصريح مما أدى لفيضان المياه المعالجة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تطوير مهارات كوادر “التظلمات” و“مفوضية السجناء”

العامـــة  األمانـــة  مـــن  كل  نظمـــت 
للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء 
والمحتجزيـــن دورة لتطويـــر مهارات 
وخبـــرات منتســـبيهما وذلـــك يومي 4 
و9 نوفمبـــر الجـــاري 2021م، حاضـــر 

اإلعـــام  وســـائل  إدارة  مديـــر  فيهـــا 
يوســـف  اإلعـــام  شـــؤون  بـــوزارة 
محمـــد، وكانـــت تحـــت عنـــوان “دورة 
فـــي االبتـــكار والتميـــز”، وقـــد جـــاءت 
هذه الـــدورة في إطار حـــرص األمانة 

العامـــة للتظلمـــات ومفوضيـــة حقوق 
الســـجناء والمحتجزيـــن علـــى تطوير 
ومهنيـــا  إداريـــا  البشـــرية  كوادرهمـــا 
ومعرفيـــا، بمـــا ينعكس على مســـتوى 
خبراتهـــم ومهاراتهـــم على المســـتوى 

الثقافي والوظيفي، وبما يمثل فرصة 
جيـــدة أمامهـــم للتعـــرف علـــى أفضل 
مهـــارات تطويـــر الـــذات وتنمية حس 
اإلبـــداع لديهـــم وذلك علـــى يد خبراء 

ومتخصصين محترفين.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

العقيد محمد الدراج

محافظ الشمالية

الدفاع المدني يفوز بالمركزين الثاني والثالث 
في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب

حققـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
الفـــوز بالمركزيـــن الثانـــي والثالـــث فـــي 
المســـابقة الدورية للنشرات والملصقات 
التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالحماية 
المدنية للعام 2021، التي نظمتها األمانة 
العامـــة لمجلـــس وزراء الداخلية العرب 
على هامش المؤتمر العربي الثامن عشر 

لرؤساء أجهزة الدفاع المدني.
العـــام  المديـــر  أشـــار  المناســـبة،  وبهـــذه 
لـــإدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي العميد 

علـــي الحوطي إلـــى أن اإلدارة شـــاركت 
بعدد مـــن المنشـــورات والملصقات التي 
تهدف إلى التوعية بإجراءات الســـامة 
واإلجـــراءات  الوقـــود،  محطـــات  فـــي 
التـــي يجـــب اتباعها للوقايـــة عند وقوع 
الزالزل والهـــزات المرتدة، باإلضافة إلى 
إجـــراءات الســـامة التي يجـــب اتباعها 
المرافـــق  فـــي  حـــادث  أي  وقـــوع  عنـــد 
التعليميـــة، مشـــيرا إلـــى أن الفـــوز بهـــذه 
الجائـــزة يؤكـــد الجهـــود الكبيـــرة التـــي 

التوعيـــة  مجـــال  فـــي  اإلدارة  تبذلهـــا 
بمتطلبات الســـامة العامة والتي تسعى 
مـــن خالها إلـــى الحفـــاظ علـــى األرواح 

والممتلكات.
عاميـــن  كل  تعقـــد  المســـابقة  أن  يذكـــر 
ويتم تحديد موضوع المسابقة من قبل 
األمانـــة العامة لمجلـــس وزراء الداخلية 
العـــرب، إذ تهدف المســـابقة إلى االبتكار 
والتنافس في إيصال الرسائل التوعوية 

للجمهور.

المنامة - بنا

المدير العام لإلدارة العامة للدفاع المدني
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

التاريخ: 09/11/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2021- 163148 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما  يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بشير حسين عبدالرحمن عبدهللا

االسم التجاري الحالي : مجوهرات عويس
االســـــم التجـــاري الجديد : ورشة مجوهرات عويس

قيد رقم : 11-64153

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021- 163370 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: منيره احمد عبدهللا بوعلي

االسم التجاري الحالي: نور الحد لالكياس الفارغة
االسم التجاري الجديد: نور الحد للسكراب والخردوات

قيد رقم: 69126-2

تاريخ :9/نوفمبر /2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

) CR2021- 164027 ( طلب رقم

طلب   860506541 الشخصي  الرقم  الزيمور  عبدالجليل  حميد  السادة حسين  إلينا  تقدم 
عبدالجليل  حميد  السيد   / السادة  الى  ادناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل  عن  تنازل 
سلمان الزيمور الرقم الشخصي 600032507، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
االسم التجاري :براند بيري للعالقات العامة

رقم السجل : 1-133385

القيد   127362 - 1
التاريخ   9 - 11 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جامبيون العقارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
127362 - 1 طالبين تغيير  القيد رقم  المسجلة بموجب  العقارية ذ.م.م  شركة جامبيون 

االسم التجاري
من شركة جامبيون العقارية ذ.م.م

الى شركة جامبيون الدارة الفنادق ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية
فالش منجمنت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 131505 - 1

 SAJEESH  / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  منجمنت  فالش  شركة  عن  بالنيابة   MANICHINARINTAVIDA
 SAJEESH السادة  )اختيارية(وتعيين  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  1  -  131505 رقم  القيد 

MANICHINARINTAVIDA مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات

التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي
SAJEESH MANICHINARINTAVIDA

) 973 (+ 39298881
visionbc1@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة مغسلة يونيماك اكسربيس والمملوكه   للسيدة/ ماجدة تحسين محمد اسلم جودري والمسجلة 
بموجب القيد رقم 101151 الفرع 4، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحر يني وذلك بتنا زل مالك المحل التجاري 

)المؤسسة الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا الى السادة التالية:
RINTU PULIMOOTTIL CHACKO  .1

MOHAMMED SHAFY NEDUNGADU KUNJIKOYA  .2
CHAMPA PRIYADARSHANI RANAWEERA ARACHCHILAGE  .3

SUNEER POOLAKKAL  .4
5.  جميل عبدالكريم اسماعيل حسن

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111503 - 17111504 - 17111501
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Vacancies Available
Star Beauty Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

INVENIO BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17786809    

 Abu Zahra Building Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66381786  or  TOP4CONTRACTING@GMAIL.COM

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

WOLAYAT ALI ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39641687  or  wolayatali@gmail.com 

ARGAN DAY SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39818998  or  ABDULREDHA.HUSSAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

AL ROMMNY Apparel Tailoring Activities 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

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

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

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

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

ABDULHAMEED MAHMOOD MOHAMED ALMULLA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17226653  or  almuhbeen@yahoo.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Bahraini Manger Building Contract Est. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77020000  or  jassim-24@hotmail.com 

JANATHA GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36077630  or  SHMSM85@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66954250  or  ASAD87283@GMAIL.COM 

IKRAM MOBILES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17553457  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM 

S S R M MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

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

Abu Inzamam Trading - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33803636  or  ITC.WLL786@GMAIL.COM 

A C K Supermarket WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337184  or  ANASCHETTIANKANDI@GMAIL.COM 

MAI CLOTHING AND PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35111117  or  HAMOOD19952009@HOTMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

All stars uniform center 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700017  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

MAI CLOTHING AND PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35111117  or  HAMOOD19952009@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

GOLDEN FORK PLUS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680242  or  WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

HHH REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37212200  or  MUSTAFA32.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

HOUSE OF DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33866218  or  DREAMHEART33@GMAIL.COM 

INTERCITY PROMOTIONAL SAMPLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39915050  or  intercityxprss6@gmail.com 

ZUHOOR ALREHAN 2 TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404086  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677877  or  SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM 

QURAH ELECTRIC CONTRCTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858812  or  MAALMEEL55@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17261131  or  ADEL4013@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

HAPPY BITES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211166  or  LOQMAHANEYA21@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

Elysees cafe w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17229570  or  SC7.GROUP@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35037312  or  AKUMAGODSWILL2@GMAIL.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

AMWAJ AL SAIF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17641616  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  UMBREELABH@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

REPAIR HEROS WORKSHOP FOR MACHINERY AND EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MADAN MART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17009745  or  MADANMADAN2413@GMAIL.COM 

GERMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

Al Shamil Trading and Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330880  or  KOWTHER@ALIAFLOWERS.COM 

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

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

AL DANA OASIS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453181  or  ADEL.JASIM.M@GMAIL.COM 

SIGNAL BUILDING MAINTE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39891385  or  ADEL_MOHD_BH@HOTMAIL.COM 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

Al sayed towers construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39850070  or  S.MAJED73@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17661296  or  abigael@dar-albinaa.com 

Tac track technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33668870  or  AMD.MORSY@GMAIL.COM 

AL-MURTADHA FOR FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17631379  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

18 hours super market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33334524  or  HYHNET@GMAIL.COM 

ZAD TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33326898  or  STARSAAR541@GMAIL.COM 

CINE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36662332  or  BASTAKI_88@HOTMAIL.COM 

KHALID MOHAMMED KANOO 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220220  or  HASAN.HUSAIN@THEKHOTEL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL ALAYAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

VIENNA VENDING SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335008  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ALTHAF BOUTIQE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17681878  or  FAISALMK25@GMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

LORY BIRD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33989991  or  REDHA350@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

GAINT BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17244104  or  ALADRAJ40@GMAIL.COM 

THE SONS OF HAJJ JAAFAR AL HALWAJI- FALAFEL 
SANDWICHES & DESSERTS 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 66727967  or  TAQI3777@GMAIL.COM 

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

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

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400386  or  INFO@ALMAWDAH.COM 

VIENNA VENDING SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335008  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

Sunlight Interiors & Exhibitions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  admin@sunlightintex.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL) 

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

BIG HOUSE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38988988  or  ISABUALLAY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WHOLESALE TRADE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16500100  or  HR@INFONAS.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

White moon cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715992  or  HICPAK@GMAIL.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

Almoayyed Electromech W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

R H W CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700116  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

SAINT MARYS ORTHODOX SYRIAN CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

  PRIEST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252980  or  VICAR@STMARYBAHRAIN.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ALHADI CARGO AND COURIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER-PACKER-(BOXES-HAND-) 
 suitably qualified applicants can contact

 35490165  or  alhadicargo.courier@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ABDULLA NAJIM ABDULLA ALALI  BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33414445  or  ALALILAWYER093@GMAIL.COM 

PARIS FOR ESTATE & LEASE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17280922  or  a.jalil.abdulla@gmail.com 

444CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

GYPSUM PRODUCTS TRADING co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Quito Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 38122183  or  SANDRA@TAMMAM.COM 

GOLDEN ASEMCO STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17612061  or  HI7HI@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ HASAN MOHAMED ALFARSANI 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39339305  or  ALFERSANIELECTRICAL@GMAIL.COM 

Daffodils Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293903  or  daffodills338@gmail.com 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Dolphin Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994576  or  DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM 

BIG POINT PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17470588  or  FADHEELAABDULLA037@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

DALI INTERIOR DESIGN CO. W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737822  or  TOUCHA01@gmail.com 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BLUE WAVE CONSTRUCTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM 

AL RUWAISAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33006050  or  ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

Multani Express Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612011  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  admin@confab.com.bh 

INTERCOL CONTRACTING COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

YARA PALACE RESTAURNAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467267  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

ULTRA TECH POOL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33884004  or  ISAZAMAN@HOTMAIL.COM 

HEALTHY SPOT Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33766002  or  SUHAIBALNAJEM@HOTMAIL.COM 

IBELLA INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33386770  or  IBELLABH@GMAIL.COM 

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39100232  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

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

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UNITED BUILDING MATERIALS EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17574333  or  sofyan@almoayed.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Al MB steel fabrication & trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36432427  or  SALES@ALMBSTEELTECH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM  
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ALAYED STORES 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

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

 HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

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

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

RT BLOCK RESTAURANT AND LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Delta Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33178878  or  ALBURKANHT@YAHOO.COM 

ALMA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39455637  or  nadia99990@hotmail.com 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17680566  or  pramasp@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491306  or  SSHAKEEB@BATELCO.COM.BH 

ERTIKA STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33341337  or  Sebea3@gmail.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

Banglore Restaurant & Cafe WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211624  or  MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

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

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

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

SUPERIOR PACKAGING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33969611  or  moh.salman.7@gmail.com 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

ALI AL ZAKI FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39449458  or  a.alzaki79@GMAIL.COM 

Beyoot alhara market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33998472  or  ABITHN@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

COLDSTTRS MANAL MOHMED SHEER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39332744  or  M-SHEER@LIVE.COM 

HSB Solomon Associates - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300601  or  jon.stroup@solomoninsight.com 

BLUE BULBUL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33165372  or  NASSERALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

TEXEL AIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

TEXEL AIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17200096  or  HAMZA.DARWISH@CHISHOLMENTERPRISES.COM 

BAVARIA MOTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 16010737  or  hks777@gmail.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

AL MUSTAQAR FOR FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33140548  or  GULFAROOQAWAN@GMAIL.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

GOLDEN STAR FOR CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39849020  or  TARIQ.M.A@HOTMAIL.CO.UK 

MONDELEZ BAHRAIN BISCUITS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39909935  or  jinna.mohamedali@mdlz.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

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

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

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39674317  or  ammad@mpiwll.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

S S R M GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

BAHRAIN EXPRESS TRAVEL AND TOURS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17214948  or  siyad75@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

HOUSE OF SPORTS FOR TAILORING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36699789  or  SUITMEBH@GMAIL.COM 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AHMED MOHAMMED HASAN SHEHABI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37114113  or  AHMEDSHEHABIGARAGE@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

SUN AND SAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311330  or  salmansooffy@yahoo.com 

S S R M FOR MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

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

YELLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PRO SHINE CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17871104  or  AL_THAWADI121@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

FALCON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37720166  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  HRBH@ARLAFOODS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

AL-AMIN MEDICAL & INSTRUMENT CO. - ALBAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

ALTANEEN ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17783464  or  SABTOOH@HOTMAIL.COM 

ABU SHAHZALAN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

HONEY CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39441929  or  jassimalsubait@HOTMAIL.COM 

ADAM ALSUKARI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277647  or  khammad@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

RUBY STAR MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245512  or  MAHMOA@SPU.EDU 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17162300  or  ramraj007@hotmail.com 

S S R M FOR MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Burhan Clearance w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39164495  or  WAQASLILLAH@YAHOO.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

MELBOURNE TYRES AND AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35083552  or  NZAMANE@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

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

Starbucks Coffee 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

ORANGE WOODEN MANUFACTURING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77737774  or  SUBIN@ORANGEMEDIA.ME 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

EMIRATES WATER CO. PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

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

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

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

LOYAL GUJJAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33601524  or  alnadwigroup@outlook.com 

NEW AL SALMANIYA DIGITAL STUDIO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17233413  or  SALMANIYASTUDIO@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

METRO EXPRESS  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39617586  or  ILYASRUBAB@GMAIL.COM 

MHF MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66668182  or  ELMASRYMAD@GMAIL.COM 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

PRINCE  PERFORMANCE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34088554  or  SALAH85AHMED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ANWAR BIN HIJJI CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17340947  or  M.BINHIJJI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

JUICE MAGIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17447676  or  GOLDENSUPERSHOW@GMAIL.COM 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MOODA BITAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ALCLAUD TECHNICAL SUPPORT SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36789422  or  JHAMANEMOHAMMED@GMAIL.COM 

HUSAIN SAEED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33820004  or  HUSSAINBNSAEEDBH@GMAIL.COM 

MAZAHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

AL SADAQA CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735363  or  alsadaqa112019@gmail.com 

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

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MODA BITAR WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77082336  or  S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

VERSAI CONTRACTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39526795  or  VERSAI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

M M WASIF SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39322288  or  SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

Kowaid bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39412001  or  FAISALABDULLA265@GMAIL.COM 

ALSHAM CAR PAINTING AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 
 suitably qualified applicants can contact

 39266885  or  ALSHAMCARSERVICES@HOTMAIL.COM 

KARAK ALESRAA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414381  or  EAST-TOWER@HOTMAIL.COM 

UM AL HASSAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39311119  or  EXP.SEV42@GMAIL.COM 

THARABIYA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

High Atlantic Ocean Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37771035  or  farsanabahrain@gmail.com 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

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

AALLA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17776667  or  AALLA.W.TEC@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

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

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

HASAN ABDULRASOOL HASAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33126843  or  ALWAHAJ4@GMAIL.COM 

Najla Tailoring House 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39258444  or  HANIBHR@GMAIL.COM 

S T M C FOR  MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

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

EMAD ABDULRAHIM RESTAURANTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33552643  or  EMADABDELRHIM12@GMAIL.COM 

SAAR HAIRDRESSING SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39882655  or  SALMANIYA722@GMAIL.COM 
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عمان ـ وام

بحـــث وزيـــرا الخارجيـــة اإلماراتي 
الشـــيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، 
أمـــس  الصفـــدي،  أيمـــن  واألردنـــي 
األربعاء، التعاون الثنائي والقضايا 

اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.
اإلمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت   
“وام” أن الشـــيخ عبـــد هللا بـــن زايد 
العاصمـــة  فـــي  الصفـــدي  التقـــى 
األردنيـــة عّمان، حيـــث جرى خالل 
اللقـــاء بحث ســـبل تطويـــر وتعزيز 
آفـــاق التعـــاون بين دولـــة اإلمارات 
واألردن بالمجـــاالت كافـــة في ظل 
عالقـــات  مـــن  البلديـــن  يجمـــع  مـــا 
وتاريخيـــة  اســـتراتيجية  أخويـــة 

راسخة.

بـــن زايـــد  وأكـــد الشـــيخ عبـــد هللا 
وأيمن الصفدي حرصهما المشـــترك 
علـــى تعزيـــز التعـــاون بيـــن البلدين 
ومنهـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة  االســـتثمارية 

والسياحية والثقافية والدفاعية.
وبحـــث وزيـــرا خارجيـــة اإلمـــارات 
القضايـــا  مـــن  عـــدًدا  واألردن 
اإلقليميـــة ذات االهتمام المشـــترك، 
التعـــاون  اســـتمرار  أهميـــة  وأكـــدا 
والتنسيق بشـــأنها ومواصلة جهود 
البلدين مـــن أجل تجاوز التحديات 
المشـــتركة بمـــا يســـهم فـــي تحقيق 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 

وخدمة القضايا العربية.

وزيرا خارجية اإلمارات واألردن يبحثان التعاون

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، أمس  «
األربعاء، أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام والتي 

قال مسؤولون أميركيون إن إيران احتجزتها 
الشهر الماضي، غادرت إيران ودخلت خليج 

ُعمان.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية رسمية أن الحرس  «

الثوري اإليراني أعلن اإلفراج عن الناقلة 
سوذيس التي ترفع علم فيتنام بعد أمر 

قضائي.

وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لرويترز،  «
إن الناقلة غادرت إيران “بعد تفريغ شحنتها 
النفطية”، ولم يذكر أي تفاصيل عن الطاقم.

وكشفت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، أن  «
السفينة كانت بالقرب من بندر عباس، لكن 

تم تسجيل رسوها فجر األربعاء قبالة سواحل 
ُعمان واإلمارات في خليج عمان. ولم يتم 

تسجيل أي وجهة للسفينة.
وفي وقت سابق، قال موقع “تانكر تراكرز” إن  «

الحرس الثوري اإليراني أفرج عن ناقلة النفط 
سوذيس التي استولى عليها وهي في طريقها 

إلى خليج عمان.
وقال الحرس الثوري اإليراني قبل أسبوع إنه  «

أحبط محاولة للواليات المتحدة الحتجاز ناقلة 
تحمل شحنة من النفط اإليراني في بحر ُعمان. 

ونفت الواليات المتحدة ذلك قائلة إن القوات 
اإليرانية احتجزت ناقلة ترفع العلم الفيتنامي 

في أواخر أكتوبر.

إيران تفرج عن ناقلة فيتنامية بعد تفريغ حمولتها من النفط

تحقيق دولي يكشف باألدلة عمليات تهريب وبيع أسلحة إلى جماعات متمردة

إيران تحول اليمن إلى خط لتهريب األسلحة للصومال
العابــرة  المنظمــة  الجريمــة  لمكافحــة  العالميــة  المبــادرة  قالــت 
للحــدود الوطنيــة إن أســلحة قدمتهــا إيــران لحلفائهــا الحوثيين 
فــي اليمــن يجــري تهريبها عبــر خليج عــدن إلى الصومــال، حيث 
القاعــدة  بتنظيــم  المرتبطــون  الشــباب  حركــة  مقاتلــو  يحــارب 

حكومة ضعيفة ومنقسمة.

وأضافت المبـــادرة، وهي منظمة 
بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها 
أكثـــر  مـــن  بيانـــات  إلـــى  اســـتند 
جـــرى  ســـالح  قطعـــة   400 مـــن 
توثيقهـــا فـــي 13 موقعـــا بأنحاء 
ثمانيـــة  مـــدى  علـــى  الصومـــال 
أشـــهر ومخزونـــات مـــن 13 قاربا 

اعترضتها سفن عسكرية.
مـــن  معلنـــة  دراســـة  أول  وهـــذه 
نوعها عن حجم تهريب األسلحة 
من اليمن إلى الدولة الواقعة في 

القرن األفريقي.
أكثر من 400 قطعة ســـالح جرى 
توثيقهـــا فـــي 13 موقعـــا بأنحاء 
ثمانيـــة  مـــدى  علـــى  الصومـــال 
أشـــهر ومخزونـــات مـــن 13 قاربا 

اعترضتها سفن عسكرية
وتقول الدراســـة “األســـلحة التي 
يعـــود مصدرهـــا لتجارة الســـالح 
بيـــن إيـــران واليمن يتـــم تهريبها 

إلى الصومال”.
وأضافت “دأبـــت إيران على نفي 
أي ضلوع لها في تهريب األسلحة 

للحوثييـــن. ومع ذلك هنـــاك أدلة 
كثيـــرة تشـــير إلـــى إمـــدادات من 

الدولة اإليرانية”.
الخارجيـــة  وزارة  تـــرد  ولـــم 
باســـم  متحـــدث  وال  اإليرانيـــة 
قـــوات الحوثييـــن اليمنيين على 
الدراســـة.  علـــى  للتعليـــق  طلـــب 
وســـبق أن نفـــت إيران مـــرارا أي 
مشـــاركة لها فـــي عمليات تهريب 
الحوثييـــن  لحلفائهـــا  األســـلحة 
في اليمـــن، حيث القى عشـــرات 
الحـــرب  فـــي  حتفهـــم  األلـــوف 
األهلية المستعرة هناك منذ ست 

سنوات.
باســـم  المتحـــدث  يـــرد  ولـــم 
الحكومـــة الصوماليـــة وال وزيـــر 
األمن الداخلي علـــى مكالمات أو 

رسائل تطلب التعليق.
المحققيـــن  الدراســـة إن  وقالـــت 
لـــم يتمكنـــوا من توثيق مشـــتري 
وبائعـــي األســـلحة توثيقـــا كامال. 
لكنها أوضحت أن اإلشارات على 
أن األســـلحة ُمقدمـــة أصـــال مـــن 

الدولـــة اإليرانيـــة تشـــمل أرقامـــا 
مسلســـلة قريبة جدا مـــن بعضها 
أنهـــا جـــزء  بمـــا يوحـــي  البعـــض 
مـــن الشـــحنة ذاتهـــا، ومعلومـــات 
مـــن أنظمـــة المالحة عبـــر األقمار 
الصناعيـــة بالقـــوارب التـــي تمت 
مصادرتهـــا، فضال عـــن معلومات 
مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكـــر التقريـــر أن أحـــد القوارب 
التي كانت تحمل أســـلحة والذي 
صادرتـــه ســـفينة تابعـــة للبحرية 
األميركيـــة كان بـــه نظـــام تحديد 
المواقـــع العالمـــي )جي.بـــي.إس( 
عليـــه أماكـــن ُمخزنـــة فـــي إيران 
وجنوب اليمن والصومال، ومنها 

مرسى صغير قرب ميناء جاسك 
الـــذي يســـتضيف قاعـــدة بحرية 
إيرانيـــة ومينـــاء المـــكال اليمني، 
لتهريـــب  معـــروف  مركـــز  وهـــو 

األسلحة.
وقالـــت الدراســـة إن األمر ينتهي 
باألســـلحة مـــع شـــبكات تهريـــب 
تجارية قد تشمل زبائنها فصائل 
مســـلحة تســـعى للحصـــول علـــى 
ميزة قبـــل االنتخابات الرئاســـية 
الصوماليـــة التـــي تأجلـــت مـــرارا 
قبليـــة  ميليشـــيات  إلـــى  إضافـــة 
إســـالمية  متمـــردة  وجماعـــات 
بتنظيمـــي  مرتبطـــة  متنافســـة 

القاعدة وتنظيم داعش.

نيروبي ـ وكاالت

شحنة أسلحة اعترضها األسطول الخامس األميركي شمال بحر العرب

الكويت - وكاالت

قـــّررت الســـلطات الكويتيـــة “التشـــّدد” فـــي منـــح تأشـــيرات 
للبنانييـــن دون إصـــدار تعميـــم رســـمي بذلـــك، حســـبما نقلـــت 
وســـائل إعالم عن مصادر أمنية أمس األربعاء، وذلك بعد أقل 
مـــن أســـبوعين اندالع على أزمة دبلوماســـية بيـــن لبنان وأربع 

دول خليجية.
 وطلبت الســـعودية والبحرين والكويت نهاية الشـــهر الماضي 
من رؤســـاء البعثـــات الدبلوماســـية اللبنانية مغـــادرة أراضيها، 
كمـــا قّررت اســـتدعاء ســـفرائها من بيروت، وذلـــك على خلفية 
تصريحـــات لوزيـــر اإلعـــالم اللبنانـــي جـــورج قرداحـــي بشـــأن 
ا. وســـرعان ما  حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالًفا عســـكريًّ
اســـتدعت اإلمارات بدورها دبلوماســـييها مـــن بيروت تضامنا 

مع الرياض.
 وكانـــت صحيفـــة القبـــس الكويتيـــة أول من نقـــل الخبر قائلة 
إن وزارة الداخليـــة قـــررت إيقـــاف جميـــع أنـــواع التأشـــيرات 
للمواطنيـــن اللبنانييـــن، حتـــى إشـــعار آخـــر، فـــي ظـــل األزمـــة 

الدبلوماسية بين لبنان ودول بمجلس التعاون الخليجي.
 ونقلـــت القبـــس عـــن المصـــادر قولهـــا: “إن من لديهـــم إقامات 
داخـــل البالد من اللبنانيين غير مشـــمولين بالقرار، ومن حقهم 

العودة إلى البالد”، كما لفتت إلى أن “القرار يشمل وقف إصدار 
الزيارات بأنواعها ســـواء أكانت عائلية أم ســـياحية أم تجارية 
أم حكومية، وكذلك وقف ســـمات االلتحاق بعائل، إضافة إلى 

وقف سمات الدخول فيز العمل”.
ويأتي التشـــدد الكويتي في منح التأشـــيرات للبنانيين وسط 
تقارير نشـــرتها وسائل إعالم محلية عن قيام األجهزة األمنية 

ا “يشتبه في تمويلهم” لحزب هللا. بالتحقيق مع 16 كويتيًّ

في ظل األزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول بمجلس التعاون

الكويت تتشّدد في منح تأشيرات للبنانيين

القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها

العربية.نت

أعلن تحالف دعم الشـــرعية باليمن القيام بـ 11 عملية استهداف 
آلليـــات وعناصـــر الميليشـــيا الحوثيـــة في “صـــرواح” و”الجوف” 
خـــالل 24 ســـاعة، موضحـــًا أن العمليات أســـفرت عـــن مقتل 60 

إرهابيًا وتدمير 8 آليات عسكرية حوثية.
وكان التحالـــف قـــد أعلـــن فـــي وقت ســـابق أمـــس االربعـــاء، أن 
الدفاعـــات الجويـــة الســـعودية اعترضت 3 صواريخ باليســـتية، 

أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه جنوب المملكة.
وأكـــد التحالف “إحباط محاوالت ميليشـــيا الحوثي العشـــوائية 

الستهداف المدنيين واألعيان المدنية”.
وأضـــاف التحالـــف: “نتخـــذ اإلجـــراءات الالزمة لتحييـــد قدرات 

الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني”.
وكان تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن قـــد اســـتهدف مســـاء 
الثالثاء منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

الى ذلك، قال وزير اإلعالم اليمني، معمر اإلرياني، أمس األربعاء 
إن ميليشيا الحوثي تستغل األطفال في نقل األسلحة والذخائر 
وتســـتخدمهم “وقـــودًا” لمعاركهـــا العبثيـــة ولتنفيذ “السياســـات 

التدميرية اإليرانية”.
ودعـــا اإلريانـــي في سلســـلة تغريدات على حســـابه فـــي “تويتر” 

المجتمـــع الدولـــي للعمل علـــى تصنيف جماعـــة الحوثي “منظمة 
باعتبارهـــم  ومحاكمتهـــم  قياداتهـــا  مالحقـــة  وعلـــى  إرهابيـــة”، 

“مجرمي حرب”.
وقـــال وزيـــر اإلعـــالم اليمنـــي إن “الحوثييـــن اســـتغلوا األوضاع 
المعيشـــية الصعبـــة للمواطنين جـــراء ظروف الحـــرب.. للضغط 
على األســـر الفقيرة ومساومتها بالمساعدات الغذائية الستدراج 

أطفالها، في أكبر عمليات تجنيد لألطفال بتاريخ البشرية”.

اإلرياني: الحوثيون يستغلون األطفال في نقل األسلحة والذخائر

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثي

أطفال يحملون السالح خالل تجمع للحوثيين في صنعاء

موسكو ـ وكاالت

نقلـــت وكالـــة اإلعـــالم الروســـية عن 
قاذفتيـــن  إن  قولهـــا  الدفـــاع  وزارة 
نفذتـــا  روســـيتين  اســـتراتيجيتين 
أمـــس  بيالروســـيا،  فـــوق  طلعـــات 
التوتـــر  تصاعـــد  وســـط  األربعـــاء، 
بيـــن مينســـك ووارســـو بشـــأن أزمة 

المهاجرين على الحدود بينهما.
مـــن  قاذفتيـــن  إن  الـــوزارة  وقالـــت   
طراز تي.يـــو22- إم3 قامتا بدوريات 
اختبـــار  فـــي  الجـــوي  المجـــال  فـــي 
نظـــام الدفـــاع الجـــوي المشـــترك بين 

بيالروسيا وروسيا.
 مـــن ناحيـــة أخـــرى، ألقـــى الكرملين، 
االتحـــاد  علـــى  باللـــوم  األربعـــاء، 
المهاجريـــن  أزمـــة  فـــي  األوروبـــي 

علـــى الحـــدود بيـــن بيالروســـيا 
وبولندا، قائـــاًل إنه تقاعس 

بقيمـــه  التمســـك  فـــي 
ويســـعى  اإلنســـانية، 

“لخنق” بيالروســـيا بخططـــه إلغالق 
جزء من الحدود.

الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال   
دميتري بيسكوف في إفادة صحفية: 
إنســـانية  كارثـــة  أن  الواضـــح  “مـــن 
تلـــوح فـــي األفق فـــي ضـــوء إحجام 
التزامهـــم  إظهـــار  عـــن  األوروبييـــن 

بقيمهم األوروبية”.
ووصف تعليق رئيس الوزراء البولندي 
ماتيـــوز موراوســـكي، الثالثـــاء، بأنـــه 
“غيـــر مســـؤول وغيـــر مقبـــول تماًما”، 
الذي قال فيه إن “موســـكو هي العقل 
المدبـــر لألزمـــة”. وموســـكو هي أقوى 
حليـــف لبيالروســـيا، وســـاعد دعمهـــا 
للرئيـــس ألكســـندر لوكاشـــينكو علـــى 
النجاة من االحتجاجات الحاشـــدة 
ضـــد حكمه العـــام الماضـــي بعد 
علـــى  متنـــازع  انتخابـــات 

نتائجها.

تحرك عسكري روسي فوق بيالروسيا
الرياض ـ وكاالت

وصـــل وزيـــر الدفـــاع العراقـــي، 
أمـــس  ســـعدون،  عنـــاد  جمعـــة 
األربعـــاء، إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية في زيارة رسمية إثر 
دعـــوة من ولي العهد الســـعودي 

محمد بن سلمان.
فـــي  الوزيـــر ســـعدون  ويرافـــق 
رفيـــع  عســـكري  وفـــد  زيارتـــه  
الضبـــاط  كبـــار  مـــن  المســـتوى 
فـــي  الدفـــاع، وكان  فـــي وزارة 
نائـــب  الريـــاض  فـــي  اســـتقباله 
وزيـــر الدفـــاع األميـــر خالـــد بن 

سلمان بن عبد العزيز.
بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
ســـبل تطوير العالقـــات الثنائية 

المجـــال  فـــي  والتعـــاون 
الدفاعـــي، إضافـــة إلـــى 

بحـــث القضايـــا ذات 
المشـــترك،  االهتمام 

بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 
للبلدين الشـــقيقين، حسبما جاء 
في بيان وزارة الدفاع العراقية 
علـــى صفحتهـــا الرســـمية علـــى 

“فيسبوك”.
يأتي ذلك بعد أن هنأت المملكة 
العربية السعودية رئيس مجلس 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمي، على سالمته ونجاته 
التـــي  االغتيـــال  محاولـــة  مـــن 
الواقعـــة  واصفـــة  لهـــا،  تعـــرض 

بـ”االعتداء اآلثم”.
حيـــث تلقـــى الكاظمـــي اتصـــاال 
هاتفيـــا مـــن ولـــي عهـــد المملكة 
العربية السعودية األمير محمد 
بن ســـلمان آل ســـعود، مساء 
الثالثاء، وفًقـــا لما أوردته 
وكالـــة األنبـــاء العراقية 

)واع(.

وزير الدفاع العراقي يقوم بزيارة رسمية للسعودية
أديس أبابا ـ رويترز

ذكرت وكالة “رويترز” أنها اطلعت 
إلكترونـــي  بريـــد  رســـالة  علـــى 
خاصـــة باألمـــم المتحـــدة، أمـــس 
الســـلطات  أن  تظهـــر  األربعـــاء، 
اإلثيوبيـــة اعتقلـــت أكثـــر من 70 

سائًقا يعملون لصالح المنظمة.
الســـائقين  انتمـــاء  يتضـــح  ولـــم 

العرقي على الفور.
 وكانت مفوضية حقوق اإلنسان 
اإلثيوبية قالت، األحد، إنها تلقت 
العديد من التقارير بشأن القبض 
على المنتميـــن لعرق تيغراي في 

العاصمة.
تولـــو  ليجيســـي  يـــرد  ولـــم   
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث 

فتـــي  دينـــام  اإلثيوبيـــة وال 
المتحدث باســـم وزارة 

الخارجيـــة بعد على 
طلبات للتعقيب.

 وكانـــت األمـــم المتحـــدة أعلنت، 
الثالثاء، عن اعتقال 16 شـــخًصا 
موظفيهـــا  مـــن  األقـــل  علـــى 
المحليين في العاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا.
 وقـــال متحدث باســـم الحكومة 
اعتقلـــوا  إنهـــم  اإلثيوبيـــة 
“لمشـــاركتهم في اإلرهـــاب”، تبعًا 
مـــع  الجديـــدة  الطـــوارئ  لحالـــة 

تصاعد الحرب في البالد.
وذكرت األمم المتحدة أنه لم يتم 
تقديـــم أي تفســـير الحتجازهـــم، 
لكن أبناء عرقية تيغراي، وبينهم 
محامـــون، أبلغـــوا عـــن اعتقاالت 
واســـعة النطـــاق في أديـــس أبابا 
الطـــوارئ،  حالـــة  إعـــالن  منـــذ 
مضيفيـــن أنـــه يتـــم اعتقـــال 
األفراد على أساس عرقي 

فقط.

موظفو األمم المتحدة بإثيوبيا في مأزق
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خليفة بن سلمان وحياة عظيمة بأكمل معاني العظمة
ترك سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، تراثا خصيبا، حافال بألوان المعرفة والرأي والمنهج 
والعمـــل الوطنـــي المخلـــص، وحياة عظيمـــة بأكمل معانـــي العظمة، 
زاخـــرة بروعة الكفـــاح والصبر واالجتهاد والنضـــال، ال تأبه للصعاب 
وال تضعـــف أمـــام األحداث مهما اشـــتدت أو قســـت، وأصبح جديرا 
بـــأداء مهمتـــه الوطنيـــة واإلنســـانية فـــي الحياة كأحســـن مـــا تكون 

الجدارة، قدوة ونفعا وتوجيها وتنويرا.
أنـــا أحـــد التالميذ والمريدين لمجلســـه األســـبوعي طيـــب هللا ثراه، 
وفـــي كل مرة أدخل فيها المجلس وأســـتمع إلى أحاديثه وحواراته 
أكتشـــف جواهر فنون اإلبداع والقول والقيادة واإلخالص والوفاء 
لهـــذا الوطـــن الغالـــي وشـــعبه، كان مجلســـا تســـتيقظ فيـــه النفوس 
والعقول على وقع الحكمة والبســـالة والشـــهامة والسهر والعناء من 
أجـــل بناء البحرين، بـــل كان يفوق المـــدارس والمعاهد والجامعات 
في الدرس والتدريس فيما يتعلق بالحب والتعاضد والترابط، وهو 
القائـــل طيب هللا ثراه “إن في المجالس فوائد كثيرة على مســـتوى 

العائلـــة، ســـواء فـــي عالقـــات العائلـــة نفســـها وعالقاتهـــا باآلخرين، 
ففيهـــا يجتمع شـــمل األســـرة الواحـــدة ويحدث التواصـــل المطلوب 
بين أفرادها، وهو األمر الذي يجب أن نؤكده، فكل شـــيء يزول إال 
العالقـــات الطيبـــة التي يبقى أثرهـــا على مر األزمان، وما ينســـحب 
على األسرة الواحدة ينسحب على البحرين كلها، فنحن ولله الحمد 
نعیـــش مجتمـــع األســـرة الواحدة، يلفنـــا الحب والتعاضـــد والترابط 
مـــع بعضنـــا البعض.. المجالس تتيح لنا الفرصـــة للتقارب والتعارف، 
فيتعـــرف الصغار على الكبار، والكبار علـــى الصغار، وهكذا يتواصل 

الترابط بين األجيال”.
تعلمنا من مجلس ســـموه طيب هللا ثـــراه، معان باقية وقيما أصيلة 
خالـــدة، وآراء صائبـــة لهـــا القدرة الفائقـــة على النفـــع والتوجيه في 
شـــتى مياديـــن الحيـــاة، تعلمنـــا العمل بوعـــي ويقظة تامـــة من أجل 
الوطـــن، وبالفكر العميق والرؤية الشـــاملة والقـــول الدقيق والدفاع 
عـــن البحريـــن بكل بســـالة وفداء، ومـــا أجدرنا أن نتعـــظ من حياته 

العظيمة طيب هللا ثراه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

برحيلك ال يخفت وهج ذكراك
عـــام كامل مر على رحيل صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، اســـتذكر خاللـــه المواطنون مآثر 
مؤسس الدولة الحديثة وباني نهضتها، والذي سخر كل شيء وأي 
شـــيء لكي يرفع مكانة ومقام بالده فـــي الداخل والخارج، وهو ما 

حصل بالفعل.
والشـــاهد باألمر، هو تخطي سمو األمير الراحل المفاهيم التقليدية 
لرئيس الحكومة، فالرجل العزيز كان ذا بصيرة ثاقبة تقرأ بالتفصيل 
مفاهيـــم وأطر ويوميات المواطن البحريني، باللقاءات الشـــخصية 
ومتابعة ما ينشـــر باإلعـــالم والصحف والمنصات، ثـــم يوظفها بكل 

حزم في مشاريع الحكومة، وفي مخرجات عملها.
األميـــر الراحـــل، كان مـــدرًكا وملًما بـــأن قصص النجـــاح للدولة تبدأ 
بالشـــراكة مـــع مواطنيها، فهـــم ثروتها الحقيقية، عبـــر فتح األبواب 
لهم، ووصلهم، وســـؤالهم، واألخذ برأيهم، لذلك كان مجلســـه العامر 
محطـــة دائمـــة للتالقـــي بيـــن الرئيـــس والرعيـــة، مهمهـــا اختلفـــت 

مشاربهم ومذاهبهم، وتوجهاتهم وثقافاتهم.
لذلـــك، كان رحمـــه هللا يســـأل كل مـــن يـــزوره، ويعتب علـــى غياب 
البعـــض، ويوجـــه للســـؤال عـــن مواطنيـــن باالســـم، عـــن أحوالهـــم 

وجديدهم وأخبارهم، موجًها لحل مشاكلهم فوًرا بال إبطاء.
وقد تشرفت خالل السنوات الماضية من عملي في صحيفة “البالد” 
بإعداد صفحات ومواضيع عديدة عن مآثر ســـموه رحمه هللا، وعن 
إنجازاته، وعن األثر الطيب الذي أوجده ورسخه في البالد والعباد 
منـــذ عقود عديدة.. التقيت خاللها الطبيب، والرســـام، واألكاديمي، 
والشاعر، والمثقف، ورجل األعمال، والفنان التشكيلي، والمهندس، 

والروائي، واالقتصادي، والتربوي، وغيرهم الكثير جًدا.
وقد كانت المحصلة النهائية واحدة، أن خليفة بن سلمان طيب هللا 
ثراه، شـــخصية اســـتثنائية حاضرة في كل صعـــود، وبناء، ونهضة، 

وتقدم بشتى الميادين والحقول، وأنه خلف كل قصة نجاح.
لقـــد كان رحمـــه هللا، بوصف الكثير مـــن أهل العلـــم والدراية، رجل 
دولة بامتياز، لكنه أيضا كان إنســـاًنا قبل ذلك، يهتم بغيره ويشـــعر 

به.
هـــذه الروح هي التي مهـــدت األرضية لتحقيق الكثيـــر والكثير من 
قصـــص النجـــاح الوطنيـــة التـــي نعيشـــها ونراهـــا اليوم فـــي مملكة 

البحرين، رحمه هللا وغفر له.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بوعلي... العظماء ال ترحل إال أجسادهم
مرت ســـنة ومـــازال العقل ال يســـتوعب رحيل الوالـــد الغالي ملك 

القلوب سمو األمير خليفة بن سلمان رحمه هللا.
كيـــف لنـــا أن نســـتوعب رحيل من وعينـــا على هـــذه الدنيا ونحن 
نـــراه القـــوي الشـــامخ، قائـــد ســـفينة البحرين في خضـــم األمواج 
المتالطمـــة من األزمات والمؤامرات، وبكل ثبات، لنهنأ نحن بنوم 
هادئ بينما هو ســـاهر على حفظ أمننا وحل أزماتنا بحكمته، كان 
والدا لشـــعب بأكمله، مواطنين ومقيمين، يتابع أحوالهم ويســـمع 

همومهم ومشكالتهم.
هنـــاك بشـــر يتركـــون فـــي حياتنا بصمـــات ال تنســـى، وأثـــرا يبقى 
أبـــد الدهـــر، رغـــم رحيلهـــم إال أننا نراهـــم في كل شـــيء، يرحلون 
إن  أرواحهـــم ترافقنـــا تشـــعرنا بوجودهـــم،  بأجســـادهم وتبقـــى 
مـــا صنعـــه هـــذا القائد لن يذهـــب بذهابـــه، فالعظمـــاء ال ترحل إال 

أجسادهم.
كم نشتاق له وألحاديثه الشيقة وابتسامته وعفويته وإنسانيته، 
كان يحتـــوي أبنـــاءه بـــكل حـــب ويحفزهـــم، يعينهم ويشـــجعهم، 

ويقف إلى جانبهم في الملمات.
هناك من كان معك وبعدك حبانا هللا بهم، هاهم يكملون المسيرة 
التي بدأتها، يســـيرون على نهجك، بإذن هللا بهم ومعهم ســـنحقق 
ما كنت تتنمى، ونســـعى لتكون البحرين دائمًا في الطليعة، نكمل 

معًا النجاحات واإلنجازات التي تحققت في عهدك.
من المؤسف أن مساحة المقال ال تستوعب كل عطائه وإنجازاته، 

فعالً كان فخرًا للبحرين وستبقى آثاره خالدة تتناقلها األجيال.
اللهـــم ارحم روحًا صعـــدت إليك ولم يعد بيننـــا وبينها إال الدعاء، 
رحـــم هللا أمير اإلنســـانية باني نهضـــة البحرين الوالـــد خليفة بن 

سلمان، نتضرع إلى هللا العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنان.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

تمـــر علينـــا اليـــوم الذكرى األولـــى لرحيـــل صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه، باني النهضة 
التعليمية الشـــاملة فـــي المملكة منذ أغســـطس 1956م، والذي لم 
يدخـــر أي جهد في متابعـــة بناء النظام التعليمـــي ومخرجاته من 

أجيال متالحقة من المبدعين. 
فمنـــذ أن تولى ســـموه رحمه هللا رئاســـة مجلـــس المعارف في 13 
يناير 1957، وجه باســـتقصاء التجارب الرائدة والخبرات الدولية 
المختلفـــة للـــدول المتقدمـــة فـــي المجـــال التعليمـــي واالســـتفادة 
منهـــا ونقلهـــا للمملكة وتطويرهـــا، انطالقا من إدراك ســـموه أهمية 
التعـــاون الدولي في هـــذا الجانب، وبما يصب فـــي نهاية المطاف 
فـــي خانة إثراء النظام التعليمي في المملكة بالمبادرات الشـــاملة 
والخطـــط المســـتقبلية التـــي كان يشـــرف عليها ســـموه رحمه هللا 
شـــخصيا، والتـــي نرى آثارها ماثلـــة أمامنا اليوم ســـواء من خالل 
مـــدارس المملكة التي خرجـــت أجياال من القـــادة الذين تبنى بهم 

األوطـــان، أو مـــن خالل بناء الشـــراكات والتعاون مع عدد ال حصر 
له من المؤسسات الدولية التي تعنى بالتعليم كـ “منظمة األلكسو” 
و”جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية” و”منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة” ومؤسستي “محمد بن زايد” و”خليفة بن 

زايد” وغيرهما.

نقطة أخيرة

إن الزيـــارات الميدانيـــة المتتابعـــة التي كان يقوم بها ســـمو األمير 
الراحل طيب هللا ثراه لمختلف المؤسسات التعليمية من جامعات 
ومـــدارس لالطالع عن قرب على ســـير العمليـــات فيها، والوقفات 
الجليلـــة لســـموه رحمـــه هللا وتوجيهاتـــه المســـتمرة بدعـــم الطلبة 
والســـيما ذوي اإلعاقـــة منهـــم، وتوفير جميـــع احتياجاتهم، والتي 
تســـتذكر بـــكل فخر، تؤكـــد الرعاية األبويـــة المتعاظمـــة التي كان 

يوليها سموه رحمه هللا لجميع أبنائه.

في ذكرى الراحل الكبير مؤسس النهضة التعليمية الشاملة

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

كنا في رحلة صيفية للعراق، حيث اعتاد والدي “رحمه هللا” السفر بنا 
برًا ونحن أطفال، وخالل الطريق لمحنا رتال من الدبابات في الشارع، 
في مشهد يثير االستغراب، إال أننا لم نعر األمر أهمية، مر اليوم األول 
مـــن وصولنـــا طبيعيًا، والدتـــي تبضعت حتى كادت نقـــود والدي تنفد، 

لنفاجأ في اليوم التالي بخبر غزو العراق للكويت!
تقـــول أم خليـــل: رأيـــت مشـــاهد ال أزال أذكرها، الجثث في الشـــوارع، 
والنـــاس قد خرجوا عـــن بكرة أبيهم من بيوتهـــم، والمهم من كل ذلك، 
أننـــا وجدنـــا أنفســـنا عالقين في العـــراق، وال نملك مـــاالً يكفي للحاالت 
الطارئـــة! حاولنـــا دخـــول الكويـــت لنعـــود للبحرين ولم نتمكـــن، إحدى 
النســـاء العراقيـــات متزوجـــة مـــن كويتـــي اســـتضافتنا فـــي بيتها في 
العراق، وبعد أن ألغيت الحدود بين العراق والكويت أثناء الغزو، تمكنا 
من دخول األراضي الكويتية، واســـتضافتنا تلك المرأة مرة أخرى في 
بيتها، كنا في شـــتات الحرب، إلى أن أمر المغفور له  األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة -طيـــب هللا ثراه - بتســـهيل عـــودة كل البحرينيين 
العالقيـــن فـــي العراق والكويـــت إلـــى أرض الوطن، وبأســـرع وقت، إذ 

أرســـل في وقت قياســـي عدًدا مـــن الطائرات لنقل جميـــع البحرينيين 
ممـــن كانوا في العراق أو الكويت، خصوصـــًا الطلبة، إلى البحرين عبر 

مطار األردن.
كان رحمه هللا، ال يتوانى عن إصدار أوامره الفورية لنقل جميع رعايا 
البحرين العالقين في البلدان األخرى حال نشوب أية حروب أو قالقل 
سياسية، ويشدد على عودة كل الطلبة إلى أرض الوطن، إذ كان يولي 
العلم، وطالبي العلم أهمية بالغة، وما اهتمامه بملف التعليم إال شـــاهد 
ودليـــل علـــى ذلـــك، إذ يـــرى أن االرتقاء بمخرجـــات التعليم المشـــروع 

التنموي األهم في البحرين.
وإحساســـه بالمرضى وآالمهم، هو ما دفعه مرارًا وتكرارًا، إلى إرســـال 
طائـــرات خاصة لنقل المرضى للعالج في الخارج، بل كان – رحمه هللا 

- يغضب إن سمع أو قرأ شكاوى المرضى، ويأمر حاالً بحلها.

ياسمينة:

الرجال يصنعون تاريخهم بمواقفهم.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

رجل المواقف الصعبة
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قـــرر الجهاز الفنـــي لمنتخبنا الوطني 
المبـــاراة  القـــدم إغـــاق  لكـــرة  األول 
منتخبنـــا  ســـتجمع  التـــي  الوديـــة 
المغـــرب  منتخـــب  مـــع  الوطنـــي 
المحلي يوم 12 نوفمبر الجاري أمام 
الجماهير ووسائل اإلعام المختلفة.
ويلتقـــي “األحمـــر” مـــع المغـــرب يوم 
الجمعة المقبل على اســـتاد البحرين 
الوطنـــي، وقرر الجهـــاز الفني بقيادة 
ســـوزا  هيليـــو  البرتغالـــي  المـــدرب 
وتأتـــي  مغلقـــة.  المبـــاراة  تكـــون  أن 
المبـــاراة ضمن فتـــرة األيـــام الدولية 

لشـــهر نوفمبـــر الجاري، وهي تســـبق 
مشـــاركة منتخبنا فـــي كأس العرب- 
الفيفـــا 2021، والتـــي وقـــع منتخبنـــا 
فيهـــا بالمجموعة األولـــى إلى جانب 
منتخبات قطر )المستضيف( والعراق 

وعمان.
إلـــى ذلك، يختتـــم منتخبنـــا الوطني 
سلســـلة تدريباتـــه مســـاء الخميـــس 
بخوضـــه مراًنـــا علـــى اســـتاد النـــادي 
األهلـــي. وكان األحمـــر تدرب مســـاء 
البحريـــن  اســـتاد  علـــى  األربعـــاء 

الوطني.

ودية مغلقة لـ “األحمر” أمام المغرب

االتحاد البحريني لكرة القدم

عقـــد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
ا مع  علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، اجتماًعـــا تنســـيقيًّ
مجموعـــة )بدر كيكســـو(، وذلك في مقر االتحـــاد، بحضور نائب 
رئيس االتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة.
 ويعد االجتماع التنســـيقي مع مجموعة )بدر كيكســـو(، بصفتها 
إحـــدى الشـــركات المشـــغلة لتقنيـــة VAR، إذ قدمـــت المجموعة 
ا حـــول خصائص شـــركة تقنيـــة VAR ، والتفاصيل  عرًضـــا مرئيًّ
slo�  المتعلقة بتشـــغيلها، كما حضر االجتماع ممثلون من شركة

.VAR وهي الشركة المعنية ببرنامج  التقنية ،mo tv
 VAR وجـــاء االجتمـــاع بهـــدف االطاع علـــى خصائـــص تقنية 
وســـبل تطبيقهـــا، إذ أكـــد رئيس االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ســـعي االتحاد 
المســـتمر لمتابعة سبل تطبيق التقنية في ماعبنا، عبر مناقشة 
التفاصيـــل اإلداريـــة والفنيـــة المتعلقـــة بتطبيقهـــا، مشـــيًرا إلـــى 
حـــرص االتحـــاد علـــى مواكبـــة مســـتجدات الســـلك التحكيمي 
بمـــا يضمـــن تحقيق نجاحـــات ومكتســـبات إضافية لمســـابقاتنا 
الكرويـــة، منّوًهـــا بالجهـــود التي تقـــوم بها األطـــراف كافة نحو 
إدخـــال التقنيـــة فـــي ماعبنـــا، مبيًنـــا أن االجتمـــاع يأتي ضمن 

سلســـلة اجتماعـــات يعقدها االتحـــاد خال  الفتـــرة الحالية في 
هذا اإلطار.

 حضـــر االجتماع أيًضا من جانب االتحاد البحريني لكرة القدم: 
عضو مجلس اإلدارة محمد رشدان، األمين العام راشد الزعبي، 
رئيـــس لجنـــة الحكام خليفة الدوســـري، مستشـــار لجنة الحكام 
عبدالرحمـــن عبدالخالـــق ورئيس قســـم شـــؤون الحكام جاســـم 
محمـــود، ومن جانب مجموعة )بدر كيكســـو(: الرئيس التنفيذي 

حسن بدر كيكسو، أحمد بدر كيكسو وعبدهللا بال.

االطالع على خصائص التقنية وتفاصيلها اإلدارية والفنية

VAR اتحاد الكرة يجتمع مع شركة مشغلة لـ

جانب من االجتماع

االتحاد البحريني لكرة القدم

عقـــد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
اجتماًعـــا مـــع مديـــر عـــام شـــركة 
تطبيـــق ماعب ياســـر عبدالعزيز، 
بحضور نائب رئيس االتحاد سمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن عيسى 
آل خليفـــة وعضـــو مجلـــس إدارة 
االتحـــاد محمـــد رشـــدان واألمين 

العام لاتحاد راشد الزعبي.
 وخـــال االجتمـــاع، رّحب رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم بوفـــد الشـــركة فـــي 
بيت الكرة البحرينية، واستعرض 
الجانبان ســـبل التعاون بما يسهم 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطاع 
االتحـــاد  يحـــرص  إذ  الخـــاص، 
البحريني لكرة القدم على توطيد 

العاقـــات وزيـــادة تفعيل التعاون 
مع الجهـــات الخاصة علـــى النحو 
الذي يعّزز من أنشطته وفعالياته.
 وأشـــاد الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، باألنشـــطة 
شـــركة  تقدمهـــا  التـــي  والبرامـــج 
التطلـــع  إلـــى  مشـــيًرا  “ماعـــب”، 

لتفعيـــل التعاون بين الجانبين بما 
يســـهم في خدمـــة منظومـــة كرة 

القدم البحرينية.
هـــي  ماعـــب  تطبيـــق  وشـــركة   
شركة توفر خدماتها في البحرين 
العربيـــة  والمملكـــة  والكويـــت 

السعودية.

توطيد العالقات مع الجهات الخاصة

اتحاد الكرة يستعرض سبل التعاون مع “مالعب”

جانب من االجتماع

خســـر منتخب الشـــباب لكـــرة القدم 
أمـــام نظيـــره اإلماراتـــي بهدف دون 
الدوليـــة  الوديـــة  المبـــاراة  فـــي  رد، 
التي أقيمـــت، األربعـــاء، على ملعب 
مدينـــة حمد، ضمن إطار تحضيرات 
المنتخب للمشاركة في بطولة غرب 
20 نوفمبـــر  آســـيا الثانيـــة المقـــررة 
الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل في 

العراق.
للشـــباب  منتخبنـــا  مـــدرب  وكان 
الوطنـــي عادل النعيمـــي بدأ المباراة 
الحـــارس  مـــن  مكونـــة  بتشـــكيلة 
عبـــدهللا فريـــح، والاعبيـــن: أحمـــد 
ضيـــاء، عبـــدهللا الخاصـــي، هاشـــم 
لؤي، عزيز جمال، سيد علي حسين، 
سالم الدوسري، حسين علي، حمود 
البنـــاي وســـيد  الحمرانـــي، محمـــود 

جاسم ماجد.
أدار المبـــاراة الحكـــم محمـــد خالـــد، 

وعاونه سيد جال محفوظ ومحمد 
إســـماعيل  الرابـــع  والحكـــم  غـــازي، 

بيـــن  اللقـــاء  وســـيتجدد  حبيـــب. 
المنتخبين يوم 13 نوفمبر الجاري.

ا منتخب الشباب يخسر من اإلمارات ودًيّ

من المباراة

االتحاد البحريني لكرة القدم

تـــرأس رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم رئيـــس لجنة 
المنتخبـــات الوطنية الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، االجتماع 
الوطنيـــة،  المنتخبـــات  للجنـــة  األول 
والـــذي عقد مســـاء الثاثـــاء في مقر 

االتحاد بالرفاع.
 وفـــي بداية االجتماع، رحب الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة 
بأعضـــاء لجنـــة المنتخبـــات الوطنية، 
خـــال  التوفيـــق  كل  لهـــم  متمّنًيـــا 
المرحلة المقبلة في خدمة المنتخبات 

الوطنية.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض   
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم رئيس 
لجنـــة المنتخبات الوطنية دور ومهام 
أعضـــاء اللجنـــة، كمـــا تم اســـتعراض 
برنامج المشاركات المقبلة للمنتخبات 

الوطنية بمختلف فئاتها العمرية.
 وتتكـــون لجنـــة المنتخبـــات الوطنية 
التي يترأسها الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة مـــن األعضـــاء 
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  التالييـــن: ســـمو 
علـــي بـــن عيســـى آل خليفة، الشـــيخ 
آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا 

خليفة، محمـــد عبداللطيف بن جال، 
وأحمـــد جوهـــري،  جناحـــي  محمـــود 
كما شـــارك في االجتماع األول للجنة 
رئيس قسم الشـــؤون الفنية باالتحاد 
البحريني لكـــرة القدم عابد األنصاري 
ومديـــر المنتخبـــات الوطنيـــة محمـــد 

سالمين.

استعراض برنامج الفترة المقبلة ودور األعضاء

علي بن خليفة يترأس االجتماع األول للجنة المنتخبات

جانب من االجتماع

خالد بن حمد يهّنئ بالمنصب اآلسيوي وجائزة أفضل اتحاد قاري

النجمة في اختبار التضامن اليوم

سموه: سعداء بما تسجله اليد البحرينية من إنجازات جديدة

افتتاح الجولة التاسعة لدوري خالد بن حمد

رفــع ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى مقام حضــرة صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس الوزراء حفظه هللا، وإلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز مملكة البحرين ممثلة برئيس االتحاد 
البحريني لكرة اليد ســعادة النائب علي عيســى اســحاقي بمنصب نائب رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة اليد، وفوز االتحاد 
البحرينــي لكــرة اليــد للمــرة الثانيــة علــى التوالي بجائــزة أفضل اتحاد آســيوي فــي الفتــرة -2017 2021 ممنوحة من قبل 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة اليــد، وذلــك خالل االجتماع العــادي للجمعية العمومية الثالثة والعشــرين لالتحاد اآلســيوي لكرة 
اليــد، والــذي عقــد عــن طريق تقنيــة االتصال المرئي، بحضــور رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد ســعادة د. حســن مصطفى 

وممثلي االتحادات اآلسيوية لكرة اليد. 

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفة: “ســـعداء بما تســـجله اليد 
جديـــدة  إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة 
تضاف لسلســـلة إنجازاتهـــا المختلفة 
البحرينيـــة،  الرياضـــة  ســـجل  فـــي 
تألقهـــا  خالهـــا  مـــن  تؤكـــد  والتـــي 
القاريـــة  الســـاحتين  علـــى  وتميزهـــا 
والدوليـــة”، مضيًفـــا ســـموه أن الفـــوز 
بهـــذا المنصـــب والجائزة اآلســـيوية، 
لـــه دالالت واضحـــة على مـــا تحظى 
بـــه الرياضـــة البحرينيـــة مـــن رعايـــة 
ودعـــم من لـــدن عاهل البـــاد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، واهتمـــام ســـمو 
ولـــي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا 

وجهود متميزة يبذلها ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، ســـاهمت 
فـــي تحقيقهـــا العديد مـــن المنجزات 

وتبوأها لمكانة مرموقة على خارطة 
الرياضة العالمية. 

 وأكد ســـموه أن فـــوز رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليد بمنصـــب نائب 
للعبـــة،  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس 
هـــو تأكيـــد واضـــح على مـــا تزخر به 
مملكـــة البحرين من كفـــاءات إدارية 
مميزة، قادرة على المشـــاركة الفاعلة 
فـــي قيـــادة وتطويـــر أداء ومســـتوى 
مختلـــف األلعـــاب الرياضية، مشـــيًرا 
االتحـــاد  حصـــول  أن  إلـــى  ســـموه 
المحلـــي على هـــذه الجائـــزة القارية، 
جاءت لتبرهن علـــى الجهود الكبيرة 
تطويـــر  فـــي  االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي 

اللعبة، والنهج االحترافي الذي يسير 
عليـــه االتحـــاد، والذي يأتـــي امتداًدا 
الحافلـــة لاتحـــاد، والتـــي  للمســـيرة 
كانـــت شـــاهدة علـــى تحقيـــق العديد 

من النجاحات الكبيرة. 
وبـــارك ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفة لرئيـــس االتحاد البحريني 
لكرة اليد ســـعادة النائب علي عيسى 
نائبـــا  انتخابـــه  بمناســـبة  اســـحاقي 
لرئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكـــرة اليد 
وفـــوز االتحاد بهـــذه الجائزة القارية، 
متمنيـــا ســـموه كل التوفيـــق لاتحاد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد فـــي تحقيـــق 

المزيد من النجاح والتميز.

الجولـــة  )الخميـــس(  اليـــوم  تفتتـــح 
التاســـعة مـــن دوري خالـــد بـــن حمـــد 
لكـــرة اليـــد بإقامـــة مباراتيـــن، يلتقي 
البحريـــن  مـــع  الشـــباب  األولـــى  فـــي 
عنـــد الســـاعة 5.30 وتليهـــا المواجهة 
المنتظرة التي تجمع فريقي التضامن 
والنجمـــة فـــي الســـاعة 7، وذلك على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
 وتســـتكمل المنافســـات يوم الجمعة 
بمواجهتي االتفـــاق واالتحاد والدير 
مع توبلي، على أن يكون لقاء األهلي 

وباربار خاتمة الجولة يوم السبت.
اللقـــاء الثانـــي بشـــكل كبيـــر  ويبـــرز 
هـــذا المســـاء، كـــون النجمـــة “حامل 
اللقـــب” ســـيكون أمـــام اختبـــار آخـــر 

فـــي مشـــواره بماقاة “صائـــد الكبار” 
باألهلـــي  ألحـــق  الـــذي  التضامـــن، 
الخســـارة األولى ثم تعادل مع باربار 

في الجولة الماضية.
 وفي المباراة األخرى، يسعى كل من 
الشـــباب البحريـــن لتعويض تعثرهما 
بالجولة الماضية، وتصحيح المســـار 
بنقاط الفـــوز الذي ُيحســـن مركزهما 

في سلم الترتيب.

موقف الفرق

 ،)20( االتفـــاق  نقطـــة(،   21( النجمـــة 
باربـــار   ،)17( االتحـــاد   ،)19( األهلـــي 
)15(، التضامـــن )14(، الشـــباب )13(، 
سماهيج )12(، البحرين )11(، توبلي 

)10( وأخيًرا الدير )8 نقاط(.
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أحمد مهدي

أحمد مهدي

منتخبنا الوطني



المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  رفـــع 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وإلى ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســـبة تحقيق 
منتخبنـــا الوطنـــي للجوجيســـتو ميداليـــة 
ذهبية في بطولة العالم للجوجيستو، بعد 
أن أحرز الالعب علي سينا منفردي المركز 
األول في وزن تحت 77 كيلوغراما، ضمن 
للجوجيتســـو،  العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
التي ينظمها االتحاد الدولي للجوجيتســـو 

ب “الجوجيتســـو أرينـــا” فـــي مدينـــة زايد 
الرياضيـــة بالعاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبي 
يـــوم  حتـــى  منافســـاتها  تســـتمر  والتـــي 

الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر الجاري.
اعتزازنـــا  عـــن  “نعـــرب  ســـموه  وقـــال 
الكبيـــر بمـــا حققـــه الالعـــب علـــي منفردي 
بإحـــرازه الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولـــة 
العالـــم للجوجيتســـو، والذي يعـــد امتدادا 
مـــا  البحرينيـــة،  الجوجيتســـو  إلنجـــازات 
يعـــزز من المكانـــة المرموقـــة التي تحظى 
خارطـــة  علـــى  البحرينيـــة  الرياضـــة  بهـــا 
دعـــم  بفضـــل  وذلـــك  العالميـــة،  الرياضـــة 
ورعاية عاهل البالد ســـيدي الوالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة المفدى حفظه هللا ورعاه، واهتمام 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
حفظه هللا، والجهـــود المميزة التي يبذلها 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 

حيـــث كان لذلـــك كله انعكاســـات إيجابية 
واضحـــة، ســـاهمت فـــي تطـــور وارتقـــاء 
القطاع الرياضي ودفع الرياضيين للظهور 
بمســـتويات مشـــرفة وتحقيـــق اإلنجازات 

في مختلف المشاركات”.
وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو 
رضـــا منفردي وجميـــع أعضاء ومنتســـبي 
االتحـــاد، بهذه النتيجة المشـــرفة، مشـــيدا 

ســـموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه 
خـــالل  منفـــردي  علـــي  المنتخـــب  العـــب 
منافســـات هـــذه البطولـــة، والـــذي عكـــس 
القوييـــن،  والفنـــي  الذهنـــي  االســـتعداد 
واإلصـــرار على تقديم أفضل المســـتويات 
في هذه المشـــاركة الدولية؛ لتحقيق هذه 
النتيجـــة المتميـــزة التـــي تضـــاف لســـجل 
الجوجيتســـو البحرينيـــة، متمنيـــا  ســـموه 
لرياضة الجوجيتسو البحرينية مزيدا من 

التوفيق والنجاح.
الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  فـــوز  وجـــاء 
بالميداليـــة  منفـــردي  علـــي  للجوجيتســـو 
فـــي  فـــاز  البطولـــة، حيـــث  فـــي  الذهبيـــة 
اإلماراتـــي  الالعـــب  علـــى  األول  نزالـــه 
مهـــدي العولقـــي، وفـــاز فـــي نزالـــه الثاني 
علـــى منافســـه االوزباكســـتاني يانجيبوي 
ياجيبـــوف، وتغلـــب في نزال ربـــع النهائي 
على الالعب الكندي شـــيهان مايكل. وفي 

نزال الـــدور النصف النهائي تغلب منفردي 
علـــى الالعـــب المنغولي باتبايار باتســـوخ، 
ليتأهـــل لمالقاة الالعب اإلســـرائيلي ريدر 
نمـــرود، حيث نجـــح منفردي مـــن تحقيق 
االنتصار وإحراز المركز األول والذي منح 
مملكة البحرين أولـــى الميداليات الذهبية 

في هذا الملتقى الرياضي العالمي. 
وســـيخوض المنتخب اليوم )الخميس(، ٤ 
نزاالت، اثنان منها في وزن ٦٩ كيلوجراما 
لالعبين أحمد جناحي ومحمد أبودريس، 
كيلوجرامـــا   ٩٤ وزن  فـــي  منهـــا  واثنـــان 

لالعبين أحمد العرادي وخالد فرج.

اقتـــرب موســـم ناصر بـــن حمـــد لرياضات 
الموروث البحري في نســـخته الرابعة من 
خط النهايـــة، حيث تبدأ الجولـــة النهائية، 
الخميس، وتســـتمر حتى الحفل الختامي، 
األحـــد، الذي يقام برعاية ســـامية من لدن 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة. 
اللجنـــة  رئيـــس  ثمـــن  المناســـبة،  وبهـــذا 
البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
خليفـــة القعـــود الرعايـــة الملكية الســـامية 
للحفـــل الختامـــي لموســـم ناصر بـــن حمد 
لرياضـــات المـــوروث البحـــري، منوهـــا بما 
تحظـــى بـــه رياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
برعايـــة ودعـــم ال محدود مـــن قبل جاللة 

الملك.
وقال القعود إن الرعاية الملكية الســـامية 
للحفـــل الختامـــي لموســـم ناصر بـــن حمد 
لرياضـــات المـــوروث البحـــري تســـهم فـــي 
تطويـــر هـــذه المســـابقات التراثيـــة التـــي 
تقام بهدف الحفـــاظ على الهوية الوطنية 
لـــدى  البحرينـــي  التـــراث  قيـــم  وترســـيخ 

األجيال القادمة.
وتبدأ الجولة النهائية من مســـابقة “دشت 
بحارة الموروث” مســـاء الخميس وتستمر 
حتى مساء السبت، حيث تأهل للنهائي 5 
فرق جمعـــت أعلى رصيد مـــن النقاط في 

الجوالت الثالث األولى.
والفـــرق الخمـــس المتأهلـــة هـــي “دانـــات 
بودهـــوم” بقيـــادة النوخذة جاســـم حســـن 
بودهوم، و ”هاوي بحر 1” بقيادة النوخذة 

أحمـــد عبدهللا الـــذوادي، و ”كافـــل” بقيادة 
النوخـــذة محمـــد عبدالرحمـــن فضـــل هللا، 
و ”خيـــر القالف” بقيـــادة النوخذة عبدهللا 
ناصر القالف، و ”ســـركال” بقيادة النوخذة 

جاسم أحمد حسن.

وتعد “دشـــت بحـــارة الموروث” المســـابقة 
الرئيسة للنســـخة الرابعة من موسم ناصر 
بن حمد لرياضات الموروث البحري، حيث 
تجمع منافســـات صيد األســـماك “الحداق” 
ومنافســـات اســـتخراج المحـــار، باإلضافة 

لمهـــارات أخـــرى فـــي المـــوروث البحـــري 
مـــن خـــالل اســـتمرار المســـابقة على مدى 
يوميـــن ويتـــم فيهـــا جمع النقاط بحســـب 
كل مرحلـــة. ويختتـــم موســـم ناصـــر بـــن 
حمـــد لرياضات المـــوروث البحري، األحد، 

بالجولـــة النهائيـــة مـــن ســـباق التجديـــف 
الشـــعبي، باإلضافة للحفـــل الختامي الذي 
يقـــام برعاية جاللة الملك ويشـــهد تتويج 

الفائزين بالمسابقات.
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المحرق يحبط ريمونتادا داركليب
عالي يهزم بني جمرة بدوري عيسى بن راشد

أحبـــط المحرق “ريمونتـــادا” داركليب 
وحقق فوزا مثيرا على حساب العنيد 
بثالثة أشـــواط مقابل شوطين ضمن 
منافســـات الجولـــة الثالثة مـــن دوري 
عيسى بن راشد ألندية الدرجة األولى 
للكـــرة الطائـــرة، التـــي أقيمت مســـاء 
أمـــس األربعاء على صالة عيســـى بن 
راشـــد بحضـــور جماهيري هـــو األكبر 
منذ انطالق المسابقة من قبل محبي 
وأنصار داركليب وعدد قليل جدا من 

مشجعي طائرة األحالم.
األول  الشـــوطين  كســـب  المحـــرق 
25/ 20، والثاني 25/ 23، قبل أن يقلب 
العنيـــد النتيجة لصالحه في الشـــوط 
الثالـــث 20/ 25، والرابـــع 19/ 25، فيما 

فاز المحرق بالشوط الفاصل 15/ 13.
وبذلك الفوز رفع المحرق رصيده إلى 
6 نقاط في المركز الثالث، بينما حصد 
داركليب نقطـــة ليرتفع رصيده إلى 4 

نقاط ويتراجع للمركز الخامس.
داركليب افتقد في الشـــوطين األول 
والثاني خدمات نجمه األبرز وضارب 
بســـبب  يعقـــوب  محمـــد   )4( مركـــز 
ظروف العمل قبل أن يلتحق بالفريق 
في الشـــوط الثالـــث ويقلب مجريات 
اللقـــاء بعـــد أن شـــكل وجـــوده دفعـــة 
معنويـــة وحمـــاس كبيـــر لـــدى زمالئه 
عطفـــا علـــى فاعليتـــه فـــي اإلرســـال 
والهجوم، كما افتقد داركليب ضارب 
إبراهيـــم  علـــي  األساســـي   )2( مركـــز 

بداعي اإلصابة.
فـــي الشـــوطين األول والثانـــي نجـــح 

بفضـــل  ســـيطرته  بفـــرض  المحـــرق 
الفريـــق  لـــدى  الهجومـــي  التنـــوع 
ســـواء فـــي األطـــراف أو االرتـــكاز مع 
استخدام ســـالح اإلرســـال القوي لهز 
اســـتقبال الكرة والذي أجبر داركليب 
علـــى اللعـــب المفتـــوح وقـــد ارتكـــب 
العبـــو العنيـــد ما يقارب مـــن 13 خطأ 
هجوميا في الشوطين األول والثاني 
فيما برز فاضل عباس ومجيد محمد 
وحســـين خليفة على مدار الشوطين 
وتصـــدى المحـــرق لــــ 9 كـــرات لتكون 

لديه األفضلية في مهارة الصد.
فـــي الشـــوطين الثالـــث والرابـــع تألق 
محمود عبدالواحد الذي يعتبر أفضل 
مســـجل فـــي اللقـــاء بعدمـــا أحـــرز ما 
يقـــارب مـــن 26 نقطـــة بمفـــرده، ومن 
أحـــرز  الـــذي  يعقـــوب  محمـــد  بعـــده 

حوالـــي 15 نقطة مقابـــل تراجع أداء 
المحرق على مستوى الهجوم.

فـــي الشـــوط الخامـــس تألـــق فاضـــل 
عباس في األوقات الحساســـة وأحرز 
5 نقـــاط مـــن الهجـــوم، كمـــا اســـتطاع 
السيد علي محمد أن يظهر في نهاية 
الشـــوط ليحـــرز النقطـــة األخيـــرة من 
كـــرة هجومية ناجحـــة ليفوز المحرق 

بالشوط واللقاء.
وفي المواجهـــة الثانية حقق األهلي 
انتصـــاره الثالث علـــى التوالي بعدما 
أشـــواط  بثالثـــة  جمـــرة  بنـــي  هـــزم 
 ،16 /25 كالتالـــي  انتهـــت  نظيفـــة 
25/ 11، 25/ 20 ليرفع األهلي رصيده 
إلـــى 9 نقـــاط، فيما تلقـــى بني جمرة 
الخســـارة الثالثة مـــن دون أي رصيد 

من النقاط.

حسن علي

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أعلن رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني للســـيارات الشيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة دعـــم اتحاد 
الســـيارات البحريني لمرشح رئاسة 
 FIA للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد 
فـــي  ســـليم  بـــن  محمـــد  االماراتـــي 
االنتخابـــات التي ســـتقام فـــي الـ 17 
من شـــهر ديســـمبر المقبل بالعاصمة 

الفرنسية باريس.
وأعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  للســـيارات 
ليكون نائبا لرئيـــس االتحاد الدولي 
الشـــرق  لمنطقـــة   FIA للســـيارات 
للفتـــرة  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
ضمـــن  ومـــن  المقبلـــة،  االنتخابيـــة 
فريق مرشح منصب رئيس االتحاد 

الدولي للسيارات محمد بن سليم.
ويعتبـــر الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة من الشـــخصيات البارزة 
علـــى المســـتوى الدولـــي والعالمـــي 
فـــي عالـــم رياضـــة الســـيارات، فقـــد 
 CIK الدوليـــة  الكارتنـــغ  لجنـــة  قـــاد 

التابعـــة لالتحـــاد الدولي للســـيارات 
معهـــا  وحقـــق  ســـنوات،  لثمانـــي 
العديد مـــن النجاحات على مختلف 
المســـتويات، ويعد شـــخصية بارزة 
في الترويج لرياضة الســـيارات في 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

إفريقيا.
وفي تصريح أدلى به الشيخ عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة قال “نعلن في 
االتحـــاد البحريني للســـيارات دعمنا 
االتحـــاد  رئاســـة  لمرشـــح  الكامـــل 
العزيـــز  األخ  للســـيارات  الدولـــي 
محمـــد بـــن ســـليم، ويشـــرفني بـــأن 
يتـــم اختياري لمنصـــب نائب رئيس 
االتحـــاد الدولـــي للســـيارات لمنطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 
ســـنعمل جميعـــا بإذن هللا مـــن أجل 
تطوير هـــذه الرياضة والتركيز على 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
إفريقيـــا التي تنتشـــر فيها المواهب 
للدعـــم  تحتـــاج  التـــي  واإلمكانـــات 

والمساندة”.

عبداهلل بن عيسى يعلن دعم محمد بن سليم
األهلي يهزم بني جمرة فاضل عباس أحد ركائز الفوز المحرقاوي
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 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
تجديـــد  عـــن  “بيتـــك”،  البحريـــن 
للتحليـــات  “موديـــز”  مـــع  شـــراكته 
بتقديـــم  لاســـتمرار  االقتصاديـــة 
البرنامـــج التدريبـــي المتخصص في 
االئتمانيـــة،  المخاطـــر  إدارة  مجـــال 
والـــذي تـــم إطاقه في وقت ســـابق 
البنـــك ضمـــن مســـتويات  لموظفـــي 
تدريبيـــة مختلفـــة. وقد قـــام محمد 
لمنطقـــة  التدريـــب  مديـــر  المحـــاري 
الشرق األوسط لدى “موديز” بتقديم 
ورشـــات عمـــل تفاعليـــة افتراضيـــة 
ألكثـــر مـــن 80 مشـــارًكا مـــن مختلف 
إدارات البنك.   وقالت رئيس الموارد 
البشـــرية في بيت التمويل الكويتي 
العابديـــن  زيـــن  ســـارة  البحريـــن،   –
“موديـــز”  مـــع  بالتعـــاون  “ســـعدنا 

للتحليـــات االقتصاديـــة علـــى مدار 
العامين السابقين ويسرنا أن نواصل 
ُقدًما ضمن هذه الشراكة لنتمكن من 
تقديـــم مســـتويات تدريبية متقدمة 
من البرنامج الذي القى المســـتويين 
األول والثاني منـــه نجاًحا ملحوًظا. 
ونحـــن نتطلع لاســـتمرار فـــي تعزيز 
وتطوير العمليـــات التمويلية بالبنك 
ثقافـــة  وتبنـــي  إرســـاء  خـــال  مـــن 
ممـــا  ومتكاملـــة،  متينـــة  ائتمانيـــة 
يســـهم في تحســـين تجربـــة العماء 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم بشـــكل أفضل 
وبمرونة أكبـــر مع مراعاة المتطلبات 

والظروف المتغيرة”.

“بيتك” يستأنف التدريب إلدارة المخاطر االئتمانية

11,1 مليون دينار إيرادات الشركة من المبيعات خالل 9 أشهر

“دلمون للدواجن” تعلن نتائجها المالية للربع الثالث
حققت شــركة دلمــون للدواجن صافي 
بحرينــي،  دينــار   4,647 بقيمــة  أربــاح 
للربــع الثالث من العــام الجاري، 2021، 
مقابــل 171,119 دينــار بحرينــي خالل 
الفترة نفســها من العام الماضي بنســبة انخفاض وقدرها 97.28 %، 
وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وتكاليف الشحن والتأمين 
جــراء تداعيــات فيــروس كورونا )كوفيد19-( والذي أّثر بشــكل كبير 
على االقتصاد المحلي والعالمي، ونتيجة لذلك بلغ العائد األساســي 
للسهم الواحد 0.15 فلس خالل فترة الربع الثالث 2021 مقابل 5.59 

فلس من العام 2020 بنسبة انخفاض و قدرها 97.32 %.

كمـــا بلـــغ مجموع الدخل الشـــامل 
خال فترة الربع الثالث من العام 
دينـــار مقابـــل   207,035 الحالـــي 
489,970 دينـــار فـــي العام 2020 

بنسبة انخفاض57.75 %. 
أشـــهر  التســـعة  فتـــرة  وخـــال 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر2021، 
الشـــركة  أربـــاح  صافـــي  بلغـــت 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار   322,515
 755,205 صافـــي أربـــاح قدرهـــا 
دينـــار لنفس الفترة 2020 بنســـبة 
انخفاض قدرها 57.29 % نتيجة 
األســـباب اآلنفة الذكـــر، حيث بلغ 
العائـــد األساســـي للســـهم الواحد 
10.54 فلس خال التســـعة أشهر 
من العام الجاري مقارنة بـ 68.24 
فلـــس للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
الماضي بنســـبة انخفـــاض 57.29 

 .%
 وبلغ الدخل الشامل حتى سبتمبر 
 556,335 الحالـــي  العـــام  مـــن 
دينـــاًرا مقارنة بــــ 523,426 ديناًرا 
لنفـــس الفتـــرة من العـــام الماضي 
وبنســـبة زيـــادة قدرهـــا 6.29 %، 
أمـــا مجموع حقـــوق الملكية فقد 
كمـــا  دينـــاًرا   14,234,314 بلـــغ 
فـــي 30 ســـبتمبر 2021 مقارنـــة بـ 
13,983,930 دينـــاًرا، كمـــا في31 
قدرهـــا  بزيـــادة   2020 ديســـمبر 

 .% 1.79
موجـــودات  مجمـــوع  بلـــغ  كمـــا   

دينـــاًرا   16,224,352 الشـــركة 
فـــي 30 ســـبتمبر 2021 مقارنـــة بـ 
15,910,644 دينـــاًرا كمـــا في 31 
ديســـمبر2020 أي بارتفاع وقدره 

 .% 1.97
وخـــال الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
إيـــرادات  ارتفعـــت  الجـــاري 
الشـــركة بنســـبة 5.60 % لتصـــل 
بــــ  مقارنـــة  دينـــاًرا   3,769,271
3,569,488 ديناًرا للفترة نفســـها 
2020، كمـــا بلغت تكلفة المبيعات 
خـــال الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
الحالي 3,719,188 ديناًرا مقارنة 
بــــ 3,358,059 دينـــاًرا مـــن العـــام 
الماضـــي بزيـــادة وقدرهـــا 10.75 

 .%
المصروفـــات  بلغـــت  فيمـــا 
التشـــغيلية خـــال الربـــع الثالـــث 
مبلـــغ 176,200 دينـــار مقارنـــة بــــ 
237,753 ديناًرا للفترة نفسها من 
العـــام الماضي وبنســـبة انخفاض 
قدرهـــا 5.70 %، فـــي حين بلغت 
التشـــغيلية  العمليـــات  خســـارة 
1,748 ديناًرا فـــي الفترة الحالية 
دينـــاًرا   158,523 ربـــح  مقابـــل 

بحريني لنفس الفترة 2020.
 ويذكر أن مجمل ايرادات الشركة 
مـــن االســـتثمارات قـــد انخفضت 
بنسبة 78.60 % في الربع الثالث 
2021 حيث بلغـــت 9,099 ديناًرا 
للفتـــرة  دينـــاًرا   42,522 مقابـــل 

نفسها من العام الماضي.
وارتفعـــت إيـــرادات الشـــركة مـــن 
المبيعـــات خـــال التســـعة أشـــهر 
لتصـــل   %  1.32 بنســـبة   2021
مقارنـــة  دنانيـــر   11,134,009
للفتـــرة  دينـــاًرا   10,988,816 بــــ 
نفســـها 2020، كمـــا بلغـــت تكلفـــة 
المبيعات خال الفترة نفســـها من 
العام الحالـــي 10,656,102 دينار 
دينـــاًرا   10,338,026 بــــ  مقارنـــة 
من العام الماضي بزيادة وقدرها 

 .% 3.08
 كمـــا أن المصروفـــات التشـــغيلية 
خـــال التســـعة أشـــهر مـــن العـــام 
الجـــاري بلغـــت 577,682 دينـــاًرا 
مقارنة بــــ 612,619 ديناًرا للفترة 
نفســـها من العام الماضي وبنسبة 
انخفـــاض قدرهـــا 5.70 %، فـــي 
العمليـــات  أربـــاح  بلغـــت  حيـــن 
التشـــغيلية 178,907 دنانيـــر في 
الفتـــرة الحالية مقابـــل 614,571 
ديناًرا لنفس الفترة 2020 بنســـبة 
 .%  70.89 وقدرهـــا  انخفـــاض 
وفيمـــا يخـــص مجمـــل إيـــرادات 
الشـــركة مـــن االســـتثمارات، فقـــد 
مقابـــل  دينـــاًرا   173,550 بلغـــت 
220,343 ديناًرا للفترة نفسها من 
العـــام الماضـــي بانخفـــاض قـــدره 

.% 21.24
وأوضـــح رئيس مجلـــس اإلدارة، 

عبدالرحمن جمشـــير، أن الشـــركة 
قد حافظت على مســـتوى األداء 
االعتمـــاد  عبـــر  الفتـــرة  خـــال 
والتـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر  علـــى 
تشـــكل أكثر من 97 % من نســـبة 
العمالـــة بالشـــركة باإلضافـــة إلـــى 
انتهـــاج دعـــم المزارعيـــن بتطوير 
اإلنتاجيـــة  الطاقـــة  وزيـــادة 
مـــن  بالرغـــم  وذلـــك  بالمـــزارع، 
تحديـــات ارتفاع أســـعار الشـــحن 
وظـــروف العمليـــات اللوجســـتية 
ـــا الناتجـــة عـــن  وتحدياتهـــا عالميًّ
تأثر فايـــروس كوفيد19-، والذي 
يرجع باألســـاس الى دعم القيادة 
الرشيدة والمتمثل بالدعم المالي 
والمعنـــوي للقطاع الخاص والذي 
كان لـــه األثـــر البالـــغ فـــي تجـــاوز 
تلـــك التحديات، وبهذه المناســـبة 
أود اإلشـــارة وتقديم بالغ الشـــكر 
والعرفـــان للقيادة الرشـــيدة على 
الدعـــم المتواصـــل والتوجيهـــات 
الســـديدة للقطاع الخـــاص والذي 
كان له األثر البالغ في تجاوز هذه 
الجائحة وتأثيرها على االقتصاد 
الوطنـــي والحفاظ على النشـــاط 

االقتصادي ونموه بالمملكة.
أوضـــح  آخـــر،  جانـــب  ومـــن   
عبدالهـــادي ميـــرزا المديـــر العـــام، 
مجلـــس  وتوجيهـــات  دعـــم  أن 
آثـــار  تجـــاوز  بكيفيـــة  اإلدارة 
بالعمليـــات  المتمثلـــة  التحديـــات 
كورونـــا  وجائحـــة  اللوجســـتية 
كان لـــه األثـــر البالـــغ فـــي ضمـــان 
اإلنتاجيـــة  العمليـــات  اســـتمرار 
فـــي  والمســـاهمة  واســـتقرارها 
الجهـــود الحكوميـــة بتوفير جزء 
من احتياجات المملكة من األمن 
الغذائـــي مـــن خال توفيـــر منتج 
الطـــازج بشـــكل يومـــي  الدجـــاج 
في األسواق المحلية واالستمرار 
العمليـــات  نشـــاط  بتطويـــر 

اإلنتاجية واللوجستية.

عبدالرحمن جمشير

أعلن بنك البحرين الوطني )NBB( عن استعداده للمشاركة في منتدى اإلرشاد للشرق األوسط 2021، كشريك رئيسي 
للمــرة الثانيــة علــى التوالي، وســتقام النســخة الســنوية الثانية مــن المنتدى يوم الخميــس الموافــق 11 نوفمبر الجاري 
في فندق الخليج. وســينعقد الحدث بمفهوم هجين يجمع ما بين الحضور الفعلي واالفتراضي، وذلك بحضور الشــيخ 
ا فــي المنتدى. وستســتضيف المناســبة عدًدا من الرؤســاء  ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بصفتــه متحدًثا رئيســيًّ

التنفيذيين واإلداريين وخبراء الموارد البشرية واإلرشاد، باإلضافة إلى عدد من المختصين من قطاعات متعددة.

 ســـينطلق منتدى اإلرشاد للشرق األوسط 
بكلمة رئيســـية مـــن الوزير بعنـــوان “جعل 
اإلرشـــاد أولويـــة فـــي عالم جديـــد”، حيث 
ستكشـــف عـــن مســـار وأهـــداف المنتدى. 
مـــن  عـــدد  مشـــاركة  المنتـــدى  وسيشـــهد 
المتحدثيـــن حول مجموعة من المواضيع 
والقضايـــا المتعلقـــة بالتغّيـــرات الحاصلـــة 
في بيئة العمل بسبب الجائحة. كما سيتم 
التطّرق إلى الفجوات الحاصلة في مجال 

التدريـــب والتطوير المؤسســـي، مع بحث 
دور اإلرشـــاد فـــي تحقيـــق أهـــداف تنمية 
المواهب. وسيكون بنك البحرين الوطني 
ا في عدة جلسات وحلقات  ُمشارًكا رئيسيًّ

نقاشية بالمنتدى.
 وســـُتقام الجلسة األولى بالمنتدى بعنوان 
“دور اإلرشاد في تعزيز التدريب والتطوير 
فـــي بيئة العمـــل الهجينة”، بمشـــاركة جان 
كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك 

البحريـــن الوطنـــي، حيـــث ســـيناقش أبرز 
التحديات التي تواجه القادة المستقبليين 
إثر تبعات جائحة “كوفيد19-”. وسُتشارك 
دانة بوحجـــي، الرئيس التنفيـــذي للموارد 
فـــي  للمجموعـــة،  واالســـتدامة  البشـــرية 
مـــن  “اإلرشـــاد  بعنـــوان  الثانيـــة  الجلســـة 
منظور اإلدارة التنفيذية”، وســـُيدير هشام 
أبـــو الفتح رئيـــس االتصاالت المؤسســـية 
الجلســـة  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  لـــدى 

الخامســـة بعنوان “اإلرشـــاد لرواد األعمال 
وللشركات الصغيرة والمتوسطة”.

 وسيشـــهد المنتدى حضـــور أعضاء فريق 

عمـــل بنك البحريـــن الوطني مـــن مختلف 
اإلدارات واألقســـام، وذلك لاســـتفادة من 
المعلومات القّيمة المقدمة خال الحلقات 
والتـــي  التدريبيـــة،  والـــورش  النقاشـــية 
مـــن ســـتتيح تبـــادل الخبـــرات والمعـــارف 
وليتســـنى لهـــم تطبيقهـــا لتطويـــر برنامج 

اإلرشاد المهني في البنك. 
 وتعليًقـــا على هذه المناســـبة، صرح مدير 
أول للمـــوارد البشـــرية لدى بنـــك البحرين 
ا بمشاركتنا  الوطني، محمد مطر “نعتزُّ جدًّ
كشـــريك رئيســـي لمنتدى اإلرشـــاد للشرق 
األوســـط بنســـخته الثانيـــة، وتعكس هذه 
المشـــاركة التزامنا المتواصل باالســـتثمار 
فـــي فريق العمل وبدعـــم تطوير المواهب 
والكفـــاءات فـــي المملكة. ونهـــدف لتعزيز 

إلمـــام الكـــوادر العاملة لدينا حـــول أفضل 
ســـبل اإلرشـــاد في بيئة العمـــل، وذلك من 
خال مشاركتهم في الجلسات والحلقات 
يســـتضيفها  التـــي  المتعـــددة  النقاشـــية 
تجـــاه  كبيـــرة  أهميـــة  ونولـــي  المنتـــدى. 
اإلرشـــاد، كما يستمر حرصنا على تحديث 
برامـــج التدريـــب والتطويـــر الداخلي، بما 
فـــي ذلـــك برنامـــج )INSPIRE( الـــذي تـــم 

طرحه في عام 2019”.
ويلتزم بنك البحرين الوطني باالســـتثمار 
بشـــكل مســـتمر في تنميـــة أعضـــاء فريق 
العمـــل وفـــي إعـــداد الجيـــل الجديـــد مـــن 
لتجهيزهـــم  منـــه  ســـعًيا  وذلـــك  القـــادة، 
بالمهارات الازمة لريادة األعمال ولتعزيز 

النمو االقتصادي.

محمد مطر

البنك يشارك للمرة الثانية على التوالي

“البحرين الوطني” شريك رئيسي بمنتدى اإلرشاد للشرق األوسط 2021

إطالق التقرير الوطني للجهات الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة
قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة الفحص والمقاييس، باالحتفاء باليوم العالمي للجودة وهو اليوم 
المميــز الــذي خصصتــه هيئــة األمــم المتحدة فــي عام 1990 ليكــون يوًما لزيادة الوعــي بأهمية الجودة، كمــا وتحتفل أغلب 
الــدول العربيــة والعالميــة بهــذا اليوم في الجهات الحكومية التي تتبــع نظم اإلدارة والجهات الخاصة التي تعمل في مجال 
تقديــم الخدمــات والمنتجــات، حيــث يصادف اليوم العالمي للجودة يوم الخميس من األســبوع الثاني لشــهر نوفمبر في كل 
عــام. وبالتزامــن مــع هــذه الفعالية الدولية تطلق إدارة الفحص والمقاييس التقرير الوطني للجهات الحاصلة على شــهادات 
نظم اإلدارة في مملكة البحرين للعام 2021، والذي يدعم المهنيين والعاملين، والمنشــآت، والمنظمات في مملكة البحرين، 

من أجل تركيز نشر مفهوم الجودة وإتقان العمل في كل المشاريع المقدمة، وآثارها على نتائج األعمال.

 وأوضح الوكيل المســـاعد للتجارة 
المحليـــة والخارجيـــة الشـــيخ حمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، أن الجهـــة 
تراخيـــص مزاولـــة  بمنـــح  المعنيـــة 
األنشـــطة التجاريـــة المتعلقة بمنح 
الشهادات واالستشارات في مجال 
التابعـــة  اإلدارة  نظـــم  مواصفـــات 
لمنظمـــة التقييـــس العالميـــة األيزو 
والمقاييـــس.  الفحـــص  إدارة  هـــي 
تقـــوم هـــذه اإلدارة برصـــد الجهات 
األيـــزو  شـــهادات  علـــى  الحاصلـــة 

الوطنـــي  التقريـــر  هـــذا  إلصـــدار 
الســـنوي. حيـــث إن مملكة البحرين 
توثـــق تطبيقها ألهم النظم العالمية 
الناجحة التـــي يؤكدها هذا التقرير 
الســـنوي الـــذي يقـــوم برصـــد حجم 
واتجاهـــات التطـــور الحاصـــل فـــي 
عـــدد شـــهادات األيـــزو فـــي مملكـــة 

البحرين.
 وأشار الشـــيخ حمد بن سلمان إلى 
أن التقريـــر الوطنـــي يضـــم الكثيـــر 
مـــن البيانـــات منهـــا نـــوع شـــهادات 

بمختلـــف  لـــإدارة  األيـــزو  نظـــم 
مجاالتهـــا مثـــل نظـــام إدارة الطاقة 
والصحـــة  الســـامة  إدارة  ونظـــام 
الغـــذاء  ســـامة  ونظـــام  المهنيـــة 
ونظـــام  المعلومـــات،  أمـــن  ونظـــام 
اإلدارة  ونظـــام  الجـــودة  إدارة 
البيئيـــة وغيرها من النظم العالمية. 
كمـــا يضـــم أيًضـــا تصنيـــف الجهات 
الحكوميـــة والخاصـــة إلـــى العديـــد 
من القطاعات الصناعية والتجارية 
البنـــاء  ومـــواد  التشـــييد  كقطـــاع 

والكهربـــاء  الميكانيـــكا  وقطـــاع 
الغـــذاء  وقطـــاع  واإللكترونيـــات 
والزراعـــة وقطـــاع التعليم والنشـــر 

والتوزيع واإلعام. 
 وأضـــاف أن اإلدارة بـــدأت عمليـــة 
وتعمـــل   ،2004 عـــام  منـــذ  الرصـــد 

بشـــكل ســـنوي على حصـــر الجهات 
األيـــزو  شـــهادات  علـــى  الحاصلـــة 
بيانـــات  وبخصـــوص  ومجاالتهـــا. 
عـــام 2021 فقـــد بلـــغ إجمالـــي عدد 
بزيـــادة  شـــهادة   671 الشـــهادات 
بعـــام  بالمقارنـــة   %  2.29 قدرهـــا 
2020. وقد احتلت شـــهادات نظام 
إدارة الجـــودة األيزو 9001 المرتبة 
األولـــى حيث بلغت نســـبتها 55.74 
فـــي  الشـــهادات،  إجمالـــي  مـــن   %

حيـــن حلـــت شـــهادة نظـــام اإلدارة 
البيئيـــة في المرتبـــة الثانية وبلغت 
المرتبـــة  نســـبتها 19.82 %، وفـــي 
الثالثة شـــهادة نظام إدارة السامة 
والصحة المهنية بنسبة 10.13 %.

كما بين الشـــيخ حمد بن سلمان آل 
خليفة أن قطاع األنشـــطة اإلدارية 
واالستشـــارية والهندســـية والمالية 
شـــكل الحجـــم األكبـــر مـــن الجهات 
الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة 
 %  27.85 نســـبته  بلغـــت  حيـــث 
مقارنة بالقطاعات األخرى في عام 
2021، وجـــاء فـــي المرتبـــة الثانية 
قطاع التشـــييد ومواد البناء بنسبة 
الثالثـــة  المرتبـــة  وفـــي   %  23.06
واالتصـــاالت  المواصـــات  قطـــاع 
واألمـــن  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

اإللكتروني بنسبة 12.56 %.

الشيخ حمد بن سلمان 

“األيزو 9001 
للجودة” تحتل 

المرتبة األولى 
بنسبة 55.7 %
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أرباحها  فــي  نــمــوا  زيــن  مجموعة  حققت 
التسعة من  األشــهــر  فــتــرة  عــن  الــصــافــيــة 
بنسبة  ارتفعت  إذ  الحالية،  المالية  السنة 
5 % لتصل إلى 135 مليون دينار كويتي 
)450 مليون دوالر(، بربحية بلغت 31 فلسا 
نتائجها  عن  زين  وأعلنت  الواحد.  للسهم 
المالية المجمعة عن هذه الفترة، إذ بلغت 
األربــــاح قــبــل خــصــم الــفــوائــد والــضــرائــب 
فــتــرة  ــن  عـ  )EBITDA( ــهـــاكـــات  ــتـ واالسـ
كويتي  ديــنــار  مليون   478 أشهر  التسعة 
مليون   502 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   1.6(
دينار كويتي )1.63 مليار دوالر( عن الفترة 
الماضي، إذ حقق هامش  العام  نفسها من 
األربــــاح قــبــل خــصــم الــفــوائــد والــضــرائــب 
واالستهاكات تحسنا نسبيا، ليبلغ 42 %.

وعزت الشركة النمو في أرباحها الصافية 
التشغيلي  األداء  قــوة  إلــى  أســاس  بشكل 
للعمليات )باستثناء عمليات العراق بسبب 
ــذي أثــر  تــأثــيــر انــخــفــاض قيمة الــعــمــلــة( الـ
الرغم  وعــلــى  المجمعة،  ــرادات  ــ اإليـ على 
البيع  عمليات  من  المكاسب  انخفاض  من 
عن  الناتجة  والمكاسب  التأجير  وإعـــادة 
تــعــديــل الــمــطــلــوبــات الــمــالــيــة خـــال الــعــام 
الربح  صــافــي  فــي  ــزيــادة  ال أن  إال   ،2020
عبر  التكلفة  تحسين  مــبــادرات  إلــى  تعود 
هيكلة  إعـــادة  إلــى  بــاإلضــافــة  المجموعة، 
والمجموعة،  الرئيسة  للعمليات  القروض 
إلــى تحقيق وفــورات كبيرة في  أدى  مما 

تكلفة التمويل.
وكــشــفــت زيـــن الـــرائـــدة فـــي االبــتــكــارات 

ــط  ــرقــمــيــة فـــي أســـــواق الـــشـــرق األوســ ال
جاءت  المجمعة  اإليـــرادات  أن  وإفريقيا 
متأثرة بترجمة العمات التي حرمتها من 
12 % عن  بنحو  نمو قوي  االستفادة من 
فترة األشهر التسعة، إذ بلغت 1.14 مليار 

دينار )3.8 مليارات دوالر(.
في  تتوسع  الــتــي  المجموعة  وأوضــحــت 
ــى أبــعــد مــن خــدمــات  نــطــاق خــدمــاتــهــا إلـ
منصات  بتأسيس  التقليدية  االتــصــاالت 
السحابية،  والــخــدمــات  الــذكــيــة،  للحلول 
عمائها  قــاعــدة  أن  الــســيــبــرانــي،  ــن  واألمــ
شهدت استقرارا عند 48.4 مليون عميل، 

مقارنة بالفترة نفسها من العام األخير.
مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــال  ــ وقـ
الذي  الوقت  “فــي  الطاحوس  أحمد  زيــن، 
التعافي  إلــى  المنطقة  أســواق  فيه  تتجه 
األخيرة،  الصعبة  الفترة  بعد  االقتصادي 
خدمات  تقديم  على  حريصة  زيــن  كانت 
ــان جــــودة  ــمــ ــة مــــع ضــ ــلـ ــامـ اتـــــصـــــاالت شـ
المقدمة  الــخــدمــات  وكــفــاءة  المنتجات، 
الفترة  هـــذه  خـــال  نجحت  إذ  لــلــعــمــاء، 
ــال الــمــربــحــة  ــمـ بــالــتــوســع فـــي فـــرص األعـ
ــات الــنــمــو الـــجـــديـــدة، وتــتــطــلــع  ــاعـ ــطـ وقـ
التوجه  هذا  يساعدها  أن  إلى  المجموعة 
رقميا  كيانًا  تصبح  أن  في  اإلستراتيجي 
الحكومية  الــكــيــانــات  يــخــدم  مــســتــدامــًا 

وقطاع المشاريع واألعمال”.
رئــيــس مجلس  نــائــب  قــال  ناحيته،  ومــن 
مجموعة  في  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
نتائجنا  “تعكس  الخرافي  ناصر  بدر  زين، 

التشغيلي،  األداء  ــوة  قـ بــجــاء  الــمــالــيــة 
ــقــطــاع الــرقــمــي  والــتــوســع الــنــشــط فـــي ال

الداعم القوي لنمو عملياتنا مستقبا”.
وأوضح الخرافي “ركزنا خال هذه الفترة 
من  عالية  بمستويات  أعمالنا  إنجاز  على 
عملياتنا  وشــهــدت  التشغيلية،  الــكــفــاءة 
النجاحات  هذه  أن  إال  إيجابية،  تطورات 
العمات  صــرف  أســعــار  بانخفاض  تــأثــرت 
الخصوص(،  والعراق على وجه  )السودان 
ــا، إذ كــان  ــنـ ــارج عــن إراداتـ وهـــو عــامــل خـ
ــرادات  ــ الــتــأثــيــر كــبــيــرا عــلــى مــســتــوى اإليـ
المجمعة، التي كانت تتجه لتحقيق نسب 
نمو قوية تصل إلى نحو 12 % عن فترة 

األشهر التسعة”.
وعن النمو في قطاع البيانات والخدمات 
خدماتنا  “حققت  الخرافي  قــال  الرقمية 
ــذه الــفــتــرة،  الــرقــمــيــة نــمــوا صــحــيــا فــي هـ
البيانات  خــدمــات  إيــــرادات  وصــلــت  فقد 
من   %  42 )تمثل  دوالر  مليار   1.58 إلــى 
زين  نجحت  حيث  المجمعة(،  اإليـــرادات 
وتــقــديــم  تــنــويــع محفظة خــدمــاتــهــا،  فــي 
الشاملة  والحلول  المنتجات  من  سلسلة 
الحكومية  الكيانات  من  عمائها  لقاعدة 

وقطاع المشاريع واألعمال”.

الكويت

زين  لعمليات  الصافية  ــاح  األربـ ارتفعت 
الشركة  حققت  إذ   ،%  2 بنسبة  الكويت 
أرباحا صافية بقيمة 58 مليون دينار )193 
التسعة،  األشهر  فترة  عن  دوالر(  مليون 

مــســتــفــيــدة مــن نــمــو حــجــم األربـــــاح قبل 
واالستهاكات  والضرائب  الفوائد  خصم 
)EBITDA(، التي قفزت بنسبة 9 % لتصل 
مايين   303( دينار  مليون   91 نحو  إلــى 
خصم  قبل  ــاح  األربـ هامش  وبلغ  دوالر(، 
EBIT� )الفوائد والضرائب واالستهاكات 
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السعودية

نمو  مسار  على  السعودية  زيــن  حافظت 
الفصلية  اإليــرادات  ارتفعت  إذ  عملياتها، 
 530 لتبلغ   %  3 بنسبة  الشركة  لعمليات 
قبل  األربـــــاح  وارتــفــعــت  دوالر،  مــلــيــون 
واالستهاكات  والضرائب  الفوائد  خصم 
بنسبة 5 %، لتصل إلى 215 مليون دوالر، 
الفوائد  خصم  قبل  األربـــاح  هامش  وبلغ 
 EBITDA(( واالســتــهــاكــات  ــضــرائــب  وال
الصافية  األربـــاح  استقرت  بينما   ،%  41

الفصلية عند 16 مليون دوالر.

العراق

تأثرت المؤشرات المالية الرئيسة لعمليات 
زين العراق بأسعار صرف العمات خال 
إيــرادات  الشركة  حققت  إذ  الفترة،  هــذه 
574 مليون دوالرعن فترة األشهر  بقيمة 
التسعة، وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد 
 EBITDA( 226( والضرائب واالستهاكات
أربــاحــا  الــشــركــة  وسجلت  دوالر.  مليون 

صافية بقيمة 31 مليون دوالر.

السودان

حــاد  وبــشــكــل  الـــســـودان  تــأثــرت عمليات 
انعكس  والـــذي  الــعــمــات،  صــرف  بأسعار 
ــمــؤشــراتــهــا الــمــالــيــة  ــنــمــو ل عــلــى نــســب ال
الــرئــيــســة، إذ ســجــلــت الــشــركــة إيــــرادات 
بلغت 241 مليون دوالر عن فترة األشهر 
ــم تــحــديــات أســعــار صــرف  الــتــســعــة. ورغـ
 % 104 العمات، قفزت األرباح الصافية 

عن هذه الفترة، لتسجل 72 مليون دوالر، 
وتــواصــل الــشــركــة الــتــوســع فــي خــدمــات 

قطاع البيانات.

األردن

قويا  نــمــوا  األردن  زيــن  عمليات  سجلت 
الرئيسة عن  المالية  كافة مؤشراتها  على 
الصافية  ــاح  األربـ قفزت  إذ  الــفــتــرة،  هــذه 
مليون  نحو 69  إلى  لتصل   % 23 بنسبة 
خصم  قــبــل  األربــــــاح  وارتـــفـــعـــت  دوالر، 
EBIT� )الفوائد والضرائب واالستهاكات 

 186 نحو  إلــى  لتصل   %  16 بنسبة   )DA
في  نموا  الشركة  وحققت  دوالر،  مليون 
إيراداتها بنسبة 4 % لتصل إلى نحو 373 

مليون دوالر.

البحرين

حـــافـــظـــت زيـــــن الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى مــســار 
المتزايد  الــتــوســع  بفضل  عملياتها  نــمــو 
التقنيات  فــي  واالســتــثــمــار  الشبكة،  فــي 
الصافية  األربــاح  قفزت  إذ  التكنولوجية، 
مليون   12 نحو  إلى  لتصل   % 18 بنسبة 
دوالر عن فترة األشهر التسعة، وارتفعت 
ــاح قــبــل خــصــم الــفــوائــد والــضــرائــب  ــ األرب
 4 بــنــســبــة   )EBITDA( ــات  ــهـــاكـ ــتـ واالسـ
دوالر،  مــلــيــون   44 نــحــو  ــى  إلـ لــتــصــل   %
الفوائد  خصم  قبل  األربـــاح  هامش  وبلغ 
 EBITDA( 34( واالستهاكات  والضرائب 
%، ونمت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 

4 % لتصل إلى نحو 127 مليون دوالر.

“زين” ترفع أرباحهــا 5 % وتحقق 450 مليـــون دوالر
المجموعة تسجل إيرادات مجمعة بـ 3.8 مليار دوالر في 9 أشهر

أحمد الطاحوسبدر الخرافي

مجموعة  قــامــت 
بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن 
لــــــلــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة 
الحملة  دعـــم  فـــي  بــالــمــســاهــمــة 
ــتــشــجــيــر “ُدمـــــــِت  ــل ــة ل ــيـ ــنـ الـــوطـ
خضراء” والتي أطلقتها المبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
الجهات.  من  عــدٍد  مع  بالشراكة 
 27 تشجير  الحملة  وتستهدف 
المحافظات  مختلف  في  موقعا 
على مساحة تقدر بأكثر من 70 

يفوق  ما  لزراعة  مربع  متر  ألــف 
50 ألف شجرة وشجيرة بتكلفة 

تتجاوز نصف مليون دينار.
الــتــنــفــيــذي  ــيــــس  ــ ــرئ ــ ال قــــــال  و 
للتنمية  البحرين  بنك  لمجموعة 
ــي دعـــم  ــ ــأتـ ــ ســـنـــجـــيـــف بــــــول “يـ
لحملة  الــمــجــمــوعــة  ومــســاهــمــة 
ــراء”  الــتــشــجــيــر “ُدمـــــــــِت خــــضــ
امـــتـــدادًا لــلــشــراكــة الــبــّنــاءة مع 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي”. 

“البحرين للتنمية” يدعم حملة “ُدمِت خضراء”

عــــــــــقــــــــــد مـــــعـــــهـــــد 
للدراسات  البحرين 
والمالية  المصرفية 
لــمــديــري  تــدريــبــيــة  دورة   ،”BIBF“
التنمية  اإلسكان حول  بنك  وموظفي 
حضوري  تــدريــب  كـــأول  المستدامة، 
الرئيسة  المؤتمرات  قاعة  فــي  يعقد 

لمبنى المعهد الجديد. 
وقدمت الدورة التدريب حول مفهوم 
البيئية  والعوامل  المستدامة  التنمية 
 ”ESG“ والـــحـــوكـــمـــة  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وآثارها على األعمال التجارية. 
وتم تقديم هذا التدريب تحت مظلة 
التابعة  المستدامة  التنمية  أكاديمية 

للمعهد والتي تقدم البرامج التدريبية 
هذا  في  الــقــدرات  لبناء  واالحترافية 
ــد تــم إطــاق  الــمــجــال الــمــتــنــامــي. وقـ
األكــاديــمــيــة فــي شــهــر مــايــو الماضي 
ــع الـــتـــزام الــمــمــلــكــة تــجــاه  تــمــاشــيــًا مـ

المبادرات الخضراء.
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــز الـ ــيــــس مــــركــ ــ وقــــالــــت رئ
زيبا  المعهد  فــي  والمالية  المصرفية 
المالي تطورات  القطاع  عسكر “يشهد 
سريعة في اآلونة األخيرة، مع ارتفاع 
ــمــمــارســات واألعــمــال  الــطــلــب عــلــى ال
من  اجتماعيًا  والمسؤولة  المستدامة 

قبل األفراد والمؤسسات”.

“BIBF”: دورة تدريبية حول التنمية المستدامة

تطوير إجراءات “المناقصات” والدليل اإلرشادي للجهات المتصرفة

الجشي: جاهزون للتعاون مع اإلمارات في مجال التدريب

على هامش مؤتمر الشرق األوسط للمشتريات

إلعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية

عــــــــــقــــــــــد مـــــجـــــلـــــس 
الــــــــمــــــــنــــــــاقــــــــصــــــــات 
ــزايــــدات الــلــقــاء  ــمــ ــ وال
الجهات  مــع  الــســنــوي 
المتصرفة على هامش 
في  للمشتريات  األوســط  الشرق  مؤتمر 
أعماله  يختتم  والــذي  الخامسة،  دورتــه 
أمس بمشاركة فاعلة من كافة الجهات 
المتصرفة، وتم خال اللقاء استعراض 
المناقصات  إجـــــراءات  تــطــويــر  ــيــات  آل
للجهات  اإلرشــادي  والدليل  والمزايدات 

المتصرفة، ونظام المشتريات الرقمي.
لكافة  المرجع  اإلرشــــادي  الدليل  ويعد 
والجهات  الـــوزارات  في  المستخدمين 
لــقــانــون تنظيم  الــخــاضــعــة  الــحــكــومــيــة 
والمشتريات  والــمــزايــدات  المناقصات 
كــمــا يعكس  الــحــكــومــيــة،  ــمــبــيــعــات  وال
التفصيلية  العمليات  اإلرشـــادي  الدليل 

إلى  باإلضافة  والمزايدات،  للمناقصات 
الصادرة  والتعاميم  للتشريعات  مرجع 
والمزايدات،  المناقصات  عمليات  بشأن 
لـــذا فــقــد تبنى الــمــجــلــس آلــيــة جــديــدة 
من  وذلــك  الــدلــيــل،  وتحديث  لمراجعة 
خال إصــدار تحديث دوري يعكس ما 

يصدر في الفترة من تشريعات.
دعمها  النسخة  هــذه  مامح  ــرز  أب ومــن 
الحكومة  وتوجه  اإللكتروني  للتحول 
وذلــك  واإلجـــــراءات،  العمليات  لرقمنة 
االســتــمــارات  عــن  االستغناء  مــن خــال 
في  مباشر  بشكل  وإدمــاجــهــا  الــورقــيــة 
نظام المناقصات اإللكتروني، مما يسهل 
ويــســرع اإلجــــــراءات والــعــمــلــيــات بين 
المجلس والوزارات والجهات الحكومية 
المرتبطة بهذا النظام، كما تم في إعداد 
الــدلــيــل اإلرشـــــــادي مـــراعـــاة الــتــرتــيــب 
الفرعية؛  واألقــســام  لألنظمة  المنطقي 

بهدف تسهيل عملية الرجوع إلى أحكام 
وإجراءات الدليل.

المناقصات  مجلس  رئيس  دشن  وقد   
آل  خالد  بن  نايف  الشيخ  والمزايدات 
الديناميكي  اإلرشـــادي  الدليل  خليفة، 
األوســط  الــشــرق  مؤتمر  افتتاح  خــال 
والــذي  األول،  أمــس  يــوم  للمشتريات 

يهدف إلى تبسيط إجراءات المناقصات 
والمزايدات بشكل مؤسسي مستدام.

وتناول اللقاء أيضا استعراض االنتقال 
ــى الــرقــمــنــة  ــ ــة إل ــشــامــل ــن األتـــمـــتـــة ال مـ
ــع مــن خــال  ــراب الــشــامــلــة فــي جيلها ال
للمشتريات  طرح مناقصة نظام رقمي 

خال أسبوع.

رئيس  أكــد 
ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم جــ
الـــبـــحـــريـــن 
محمد  نــواف  التدريب  لمعاهد 
الجشي أن معاهد التدريب في 
الــبــحــريــن عــلــى أتـــم االســتــعــداد 
والجاهزية للتعاون المشترك مع 
العربية  اإلمــارات  في  نظيراتها 
مجال  فــي  الشقيقة  الــمــتــحــدة 
“مــشــروعــات الــتــدريــب وإعـــادة 
والموارد  العاملة  القوى  تأهيل 
ما  بحسب  الــوطــنــيــة”  البشرية 
نــصــت عــلــيــه مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الشقيقين  البلدين  بين  المبرمة 
الرسمية لولي  الزيارة  في إطار 
ــوزراء  ــ ال رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
إلى  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 

دولة اإلمارات. 
الــزيــارة  وقــال الجشي إن هــذه 
لتعاون  راسخا  أساسا  وضعت 
دائــم مع اإلمـــارات في مختلف 
بــمــا فيها  ــمــجــاالت الــحــيــويــة  ال
وبما  الــبــشــريــة،  الــمــوارد  تنمية 
التنمية  مسيرة  تسريع  يضمن 
ــة فــي  ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ الـــشـــامـــلـــة والـ

البلدين الشقيقين.
الصدد  هــذا  فــي  الجشي  ونـــوه 
ــعــمــل  ــهـــود وزيـــــــر ال ــا بـــجـ أيــــضــ
االجــتــمــاعــيــة جميل  والــتــنــمــيــة 
ــة أرضــيــة  ــاحـ ــي إتـ حـــمـــيـــدان فـ
وزارة  ــع  مــ لـــلـــتـــعـــاون  شـــامـــلـــة 
في  والتوطين  البشرية  الموارد 
الــمــوارد  وتنمية  العمل  مجالي 
العربية  ــارات  اإلمـ في  البشرية 
التعاون  أطر  وترّسخ  المتحدة 

الفني وتنظيم العاقات العمالية 
بــمــا فــي ذلـــك تــبــادل الــخــبــرات 
والــتــجــارب الــرائــدة فــي مجال 
وتطوير  الــعــمــل  بيئة  تحسين 
مبادئ السامة المهنية وتسوية 

المنازعات والشكاوى العمالية.

الـــتـــدريـــب  مـــعـــاهـــد  إن  وقــــــال 
الــبــحــريــنــيــة ركــــن أســـــاس في 
ــنــود مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  تــفــعــيــل ب
نظيراتها  مــع  ــتــعــاون  وال هـــذه، 
المتحدة؛  العربية  اإلمــارات  في 
مــن أجــل الــتــعــرف على أحــدث 
ــادل  ــبـ ــمــطــبــقــة وتـ ــارب ال ــجـ ــتـ الـ
الـــخـــبـــرات، وتــقــديــم الــمــشــورة 
ــفــنــيــة واالســـتـــعـــانـــة بــأحــدث  ال
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ ــات والـ ــومــ ــ ــل ــعــ ــمــ ــ ال
اإلحـــصـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــســوق 
الــــــعــــــمــــــل، والــــــمــــــنــــــشــــــورات 
ــة  ــــ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ واإلصــــــــــــــــــــــدارات الـ
القانونية الحديثة  والتشريعات 
والـــبـــرمـــجـــيـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
لتبادل  إلكتروني؛  ربط  وإنشاء 
ــة بـــرامـــج  ــامــ ــ الـــمـــعـــلـــومـــات وإق

التدريب عن بعد.

جانب من اللقاء

نواف الجشي

جانب من الدورة التدريبية



حياكم

خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  دعـــا 
لتجربـــة فريـــدة  البحريـــن عمـــاءه 
بطعم الريفيرا الفرنسية األصيل من 
إعداد الشـــيف التنفيـــذي للحلويات 
فلوران مارجيـــان القادم من فندق 
 ،Grand-Hotel du Cap-Ferrat
ليقـــدم قائمة اســـتوحاها مـــن مكان 
الجانـــب  علـــى  يقـــع  الـــذي  نشـــأته 
الســـاحلي في إقليم كوت دازور في 
الريفييرا الفرنسية، لفترة محدودة، 
من يوم الثاثاء 23 نوفمبر إلى يوم 
االثنين 6 ديســـمبر 2021. وسيتولى 
أصنـــاف  تقديـــم  فلـــوران  الشـــيف 
الحلويـــات الخاصـــة والمميـــزة فـــي 
باي فيـــو، كما ســـيقدم تجربة طعام 

خاصة.
 Grand-Hotel du فنـــدق  يطـــل 
البحـــر األبيـــض  Cap-Ferrat علـــى 
المتوسط، وهو مصدر إلهام الشيف، 
وقـــال فلـــوران “المناظـــر والحدائـــق 
جميلة جًدا، ويتمتع الفندق باألناقة 
والسحر الحقيقيين. أحاول ربط كل 

هذه األشياء من خال إبداعاتي”.
فهـــو  المنطقـــة،  فـــي  الجميلـــة  المكونـــات  باســـتخدام 
مغـــرم خصوصـــا بالفواكه الطازجـــة الموســـمية وأنواع 
الحمضيـــات. يمكـــن للضيـــوف تـــذوق إبداعاتـــه الرائعة 

علـــى عربـــة الحلـــوى بـــدًءا من 
تارت الليمـــون والنعناع وكعك 
توت العليق وتارت تروبيزيية 
لشـــاي  وبالنســـبة  بالكراميـــل. 
بعـــد الظهيـــرة، ســـيتم تقديـــم 
بالفراولـــة  الغريبـــة  حلـــوى 
والريحان والنعنـــاع والليمون، 
وتـــارت  وبالشـــوكوالتة، 
التروبيزييـــة بالفســـتق وأزهار 

البرتقال.
لكل مـــن لديه شـــغف بتحضير 
أصناف الحلويات، سيستضيف 
الشـــيف فلـــوران درًســـا خـــاص 
لمرة واحدة يـــوم الخميس 25 
نوفمبر في الساعة 5:00 مساًء 
فـــي المجلس لتعليـــم الضيوف وصفته الســـرية لحلوى 
الليمون بالنعناع المثلجة. كما ســـوف يتلذذ المشاركون 
بالحلويـــات والكعـــكات التـــي أعدهـــا فلوران فـــي نهاية 

الدرس مع شهادة موقعة من الشيف نفسه.

فورسيزونز: 
تجربة بطعم الريفييرا الفرنسية 

من الشيف فلوران مارجيالن

انفوجرافيك

أفضل الوجهات
السياحية بالبحرين

بحسب موقع 
تريب أدفايزر  هبـــــة محــــسن

إعداد:

محمد الستراوي

باب 
البحرين

بيت شيخ 
عيسى بن 

علي

جامع 
الفاتح

حلبة 
البحرين 45

جنة دلمون 
المفقودة

متحف 
البحرين 
الوطني

12

6

3

مجمع 
السيف 

المحرق

قلعة 
البحرين

دراجون 
سيتي

األفنيوز 7899

فعاليات: ضرورة تعاون القطاعات لتحقيق أهداف اإلستراتيجية السياحية الجديدة
خبراء وفندقيون يؤكدون أنها مكملة لخطة التعافي االقتصادي

أن  علـــى  ســـياحية  فعاليـــات  أجمعـــت 
اإلســـتراتيجية الســـياحية التي كشفت 
عنهـــا مملكـــة البحريـــن لألعـــوام 2022 
- 2026 تأتـــي مكملـــة لخطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي التـــي أعلـــن عنهـــا مجلـــس 
الـــوزراء أخيرا وتدل على أن القطاعات 
البحرينيـــة تســـير بخطـــى ســـريعة نحو 

التعافي من جائحة كورونا.
وفي هذا الشـــأن، قال الرئيس التنفيذي 
عبدالحميـــد  فنـــادق  شـــركة  ومالـــك 
الحلواجي “اإلسترتيجية السياحية أمر 
جيـــد ومهم في نفس الوقت، وتؤكد أن 
حكومـــة البحرين تســـير علـــى خطوات 
مـــن شـــأنها اســـتقطاب رؤوس األمـــوال 

إلنعاش القطاع االقتصادي”.
وأضـــاف “الخطة تشـــمل اســـتقطاب 14 
مليـــون ســـائح حتى 2026 وهـــذا الرقم 
يحتـــاج إلـــى جهـــد كبير حتى نســـتطيع 
تحقيقه، ولن يكـــون عبر مطار البحرين 
إليـــه  يضـــاف  ولكـــن  فقـــط،  الدولـــي 
الســـائحون القادمـــون عبر جســـر الملك 

فهد”.
واســـتطرد الحلواجـــي “بالرغـــم مـــن أن 
الرقـــم المســـتهدف كبيـــر ولكـــن بتعاون 
القطاعـــات المختلفـــة بالمملكـــة والعمل 
بإخاص وبخطوات مدروســـة وسليمة 
مع وجود تشـــريعات سياحية، نستطيع 

أن نقترب كثيرا من هذا الرقم”.
وأضـــاف الحلواجـــي “البحريـــن ســـباقة 
في المجال الســـياحي ولدينـــا الخبرات 
القديمة باإلضافة إلى الوجوه الجديدة 
أيضا وهم على اســـتعداد للعمل ولديهم 
الســـياح  الســـتقطاب  وإرادة  رغبـــة 

للبحرين”. 
من جانبه، قال رئيس شـــركة ســـفريات 

كانو نبيل كانـــو “تتمتع البحرين بالكثير 
وجهـــة  تجعلهـــا  التـــي  المقومـــات  مـــن 
مفضلة لجنســـيات مختلفة، إضافة إلى 
التميز في كفاءة مســـتوى المشـــروعات 
التنمويـــة والخدمـــات والبنيـــة التحتية 

والمواصات”.

دراسات وافية

“اإلســـتراتيجية  أن  إلـــى  كانـــو  وأشـــار 
الجديـــدة مبنيـــة علـــى دراســـات وافية 
والفريـــق القائـــم علـــى تنفيذهـــا يتمتـــع 
بخبـــرات وكفـــاءات تمكنه مـــن تحقيق 
فـــي  ســـباقة  والبحريـــن  بنودهـــا،  كل 
القطـــاع الســـياحي وكان ال بد أن يكون 
لها إســـتراتيجية تمكنها من التعافي من 

آثار الجائحة”.
قبـــل  لمـــا  “الرجـــوع  أن  كانـــو  وأوضـــح 
كورونـــا أمـــر غاية فـــي الصعوبـــة ولكننا 
لـــن نقول إنه مســـتحيل، وبالتركيز على 
استضافة المؤتمرات العالمية والندوات 
والمعـــارض والمهرجانـــات نســـتطيع أن 
نتجـــاوز آثـــار الجائحـــة بشـــكل أفضـــل 

وسريع”.
وأردف “نحـــن نركـــز في ســـفريات كانو 
علـــى قطـــاع رجـــال األعمـــال، ومكاتـــب 
ســـفريات شـــركة يوســـف بن أحمد كانو 
ســـفير  تعتبـــر  المختلفـــة  البلـــدان  فـــي 
للبحريـــن مـــن ناحيـــة الترويـــج للمعالم 

األثرية واألماكن السياحية بالمملكة”.
مجموعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لروموســـفن القابضـــة أكـــرم مكناس إن 
الجديـــدة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
طموحـــة ومتكاملـــة، معرًبـــا عـــن تفاؤله 
لمملكـــة  الســـياحية  باالســـتراتيجية 
البحرين لألعوام 2022 - 2026”، واصفا 
إياهـــا بـ “المتكاملة والطموحة”، ومؤكدا 
أهمية انخراط جميع أصحاب المصلحة 
فـــي القطـــاع العـــام والخاص؛ مـــن أجل 
وتحقيـــق  اإلســـتراتيجية  هـــذه  دعـــم 

األهداف المنشودة منها.

مساهم أساسي

وقـــال مكنـــاس “قـــرأت باهتمـــام كبيـــر 
تفاصيـــل هـــذه االســـتراتيجية الراميـــة 

إلى إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي 
عالمـــي وزيادة مســـاهمة الســـياحة في 
الـــدول  عـــدد  وزيـــادة  المحلـــي  الناتـــج 
المســـتهدفة لجـــذب مزيـــد من الســـياح 
وتنويـــع المنتـــج الســـياحي”، واعتبر أن 
الفائدة المرتقبة من هذه االستراتيجية 
لـــن تكـــون حكـــرا علـــى المشـــتغلين في 
االقتصـــاد  علـــى  بـــل  فقـــط،  الســـياحة 
قطـــاع  أن  خصوصـــا  ككل،  الوطنـــي 
الســـياحة مســـاهم أســـاس فـــي مجـــال 
توفيـــر فـــرص العمـــل وتنويـــع مصـــادر 
الدخـــل”، مؤكـــدا في هذا الصـــدد أهمية 
أن يعمـــل جميـــع رجـــال األعمـــال علـــى 
دعـــم هـــذه اإلســـتراتيجية بـــروح فريق 

البحرين الواحد.
وأضاف “قطاع الســـياحة فـــي البحرين 
بمثابة منجم يجب بذل المزيد من أجل 
التنقيب فيه واســـتخراج مكنوناته، ولو 
نظرنا مثـــا إلى الشـــواطئ التي تحيط 
بالبحرين من جميع الجهات ســـنجد أنها 
مؤهلة إلحـــداث نهضة كبيـــرة جدا غير 
مســـبوقة فـــي صناعـــة الســـياحة تميـــز 
البحريـــن عن جميـــع دول العالم بها، بما 

فـــي ذلـــك إقامـــة منشـــآت ومنتجعـــات 
وأنشطة مائية فريدة من نوعها تجذب 

السواح من مختلف دول العالم”. 
ونـــوه مكنـــاس في هـــذا الصـــدد بتركيز 
الجديـــدة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
الســـياحة  تطويـــر  علـــى  للبحريـــن 
مشـــيدا  البحريـــة،  والواجهـــات 
هيئـــة  تنفذهـــا  التـــي  بالمشـــروعات 
الســـياحة فـــي هـــذا اإلطار مثـــل تطوير 
ســـاحل قالي وســـاحل الغـــوص إضافة 

إلى متنزه الغوص.
وقـــال “اكتشـــفت البحريـــن النفـــط فـــي 
ثاثينـــات القـــرن الماضـــي واســـتثمرت 
هذه الثروة على أكمل وجه، فيما تتصف 
الثروة الســـياحية التـــي تملكها البحرين 
بأنها متجددة، مضيفا “نتطلع ألن تكون 
هـــذه اإلســـتراتيجية أداة تســـاعد علـــى 
اكتشـــاف مزيد من المقومات السياحية 
لدينـــا، ووضـــع جميـــع الخطـــط الازمـــة 
الســـتثمارها ســـياحيا، إذ إن كل شـــيء 
في الحيـــاة يتطلب الجهـــد والتخطيط 
والعمـــل واإلصـــرار لكي ينجـــح ويحقق 

هدفه”.
التـــي  الثمـــار  أن  إلـــى  مكنـــاس  وأشـــار 
الســـياحية  االســـتراتيجية  حققتهـــا 
الســـابقة، كمـــا أوضـــح وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني بما 
فيهـــا رفـــع مســـاهمة القطاع الســـياحي 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي من 4.6 
% فـــي العـــام 2015 إلـــى 6.8 % فـــي 
العـــام 2019، تؤكـــد أن تطويـــر القطـــاع 
الســـياحي يسير على الطريق الصحيح، 
وتثبـــت قدرة هذه القطاع على التعافي 
ســـريعا والعودة لمعـــدالت األداء ما قبل 

الجائحة وأكثر.
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بلــغ صافــي ربــح مجموعة فنادق الخليــج 833,821 دينارا خالل الربع الثالث 2021 مقارنة بخســارة قدرها 
1,682,744 دينارا في الربع الثالث من العام السابق، بزيادة في حجم األرباح وقدرها 2.517 مليون دينار. 

وبلغت ربحية السهم 4 فلوس مقارنة بخسارة 8 فلوس في الربع الثالث من العام الماضي. 

الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  وبلـــغ 
905,701 دينـــار، مقارنة بخســـارة 
قدرهـــا 1.174 مليون دينـــار للربع 
الثالـــث من العـــام الســـابق، بزيادة 
فـــي حجم األربـــاح وقدرها قدرها 
2.080 مليـــون دينار. وبلغ إجمالي 
الربح 2.852 مليون دينار، مقارنة 
1.155 دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن 
قدرهـــا  بزيـــادة  الماضـــي،  العـــام 
 146.93 أو  دينـــار  مليـــون   1.697

.%
وبلغـــت إيـــرادات المجموعة للربع 
الثالث 6.117 مليون دينار، مقارنة 
3.727 مليون دينار للفترة نفســـها 
من العـــام الماضي، بزيـــادة قدرها 
2.390 مليون دينار أو 64.13 %.

وترجـــع الزيادة في صافـــي الربح 
للربع الثالث مقارنة بالفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي بشـــكل رئيس 
إلـــى الزيـــادة في اإليـــرادات بواقع 
2.390 مليون دينار، باإلضافة إلى 
انخفاض فـــي المصاريف اإلدارية 
وانخفاض قيمة االستهالك بمقدار 
وانخفـــاض  دينـــارا،   260,536

الفوائد بمقدار 89,680 دينارا. 

مـــن جهـــة أخـــرى، حققت الشـــركة 
دينـــارا   202,187 الربـــح  صافـــي 
خالل التســـعة أشهر 2021 مقارنة 
مليـــون   4.682 قدرهـــا  بخســـارة 
دينـــار في األشـــهر التســـعة األولى 
من العام السابق، بزيادة في حجم 
مليـــون   4.884 وقدرهـــا  األربـــاح 
دينار. وبلغت ربحية الســـهم فلسا 
فـــي  فلســـا   21 بخســـارة  مقارنـــة 
األشـــهر التســـعة األولى مـــن العام 

الماضي. 
الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  وبلـــغ 
331,230 دينـــارا مقارنة بخســـارة 
بلغـــت 5.442 مليـــون دينـــار خالل 
التســـعة أشـــهر األولـــى مـــن العـــام 
الســـابق، بزيادة فـــي حجم األرباح 

وقدرها 5.773 مليون دينار.
بلـــغ إجمالـــي الربـــح 6.657 مليون 
دينـــار، مقارنة 5.371 مليون دينار 
للفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي، 
بزيادة قـــدره 1.286 دينار بنســـبة 

قدرها 23.94 %.
وبلغت اإليـــرادات 15.245 مليون 
مليـــون   14.798 مقارنـــة  دينـــار، 
العـــام  مـــن  نفســـها  للفتـــرة  دينـــار 

الماضي، بزيـــادة قدرها 447,659 
دينارا بنسبة قدرها 3.03 %.

الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
)باســـتثناء مصالـــح األقليـــة( لهـــذا 
العام 98.676 مليون دينار مقارنة 
100.622 مليـــون دينـــار في العام 
الماضـــي، بانخفاض قـــدره 1.945 
مليون دينار و بنســـبة قدرها 1.93 

 .%

111.5 مليون دينار إجمالي 

األصول

وبلـــغ إجمالـــي األصـــول 111.475 
 118.780 مقارنـــة  دينـــار  مليـــون 
مليـــون دينـــار فـــي العام الســـابق، 
مليـــون   7.305 قـــدره  بانخفـــاض 

دينار و بنسبة قدرها 6.15 %.
ويمكـــن إيعـــاز الزيادة فـــي صافي 
الربح خالل األشهر التسعة األولى 
مـــن العـــام مقارنـــة بالفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي بشـــكل رئيس 
إلـــى الزيـــادة في اإليـــرادات بواقع 
واالنخفـــاض  دينـــارا   447,659
فـــي مصاريـــف التشـــغيل بمقـــدار 

فـــي  واالنخفـــاض   837,966
والمصاريـــف  الموظفيـــن  تكلفـــة 
 111,270 بمقـــدار  اإلداريـــة 
وأيًضـــا االنخفـــاض في اســـتهالك 
األصول بمقـــدار 788,807 دنانير، 
الفائـــدة  مصروفـــات  وانخفـــاض 
بمقـــدار 214,399 دينـــارا مقارنـــة 
بالعـــام الماضـــي. وانخفـــاض فـــي 
التجاريـــة  الذمـــم  مخصصـــات 
المشـــكوك فيها بمقـــدار 369,657. 
 2,315,810 إلـــى  باإلضافـــة  هـــذا 
دنانيـــر قيمـــة ما تـــم تخفيضه في 
بعض ممتلكات المجموعة حســـب 
القيمة الســـوقية في العام السابق 

مقابل ال شيء هذا العام.
 وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد 
والضرائب واالســـتهالك باســـتثناء 
 5.131 انخفـــاض قيمـــة األصـــول 
مليـــون دينـــار مقارنـــة مـــع 3.566 
مليـــون دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن 
قدرهـــا  بزيـــادة  الماضـــي،  العـــام 

1.565 مليون دينار أو 43.89 %
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
تخفيـــف  “منـــذ  المؤيـــد  فـــاروق 
يوليـــو  شـــهر  أوائـــل  فـــي  القيـــود 
المـــرور  إشـــارات  نظـــام  وتطبيـــق 
الحالـــي، حيث ســـجل معظم الربع 
الثالـــث المســـتوى األخضـــر، فقـــد 

شـــهدت مجموعـــة فنـــادق الخليج 
انتعاًشـــا قوًيا في األداء. كما تمت 
المحافظـــة علـــى قاعـــدة التكلفـــة 
المنخفضة التي تم تحقيقها سابقا 
عنـــد تقليص حجم العمليات أثناء 
ذروة كوفيـــد 19، مـــا أنتـــج معدل 
ربح أفضل بشـــكل ملحوظ، حيث 
تفوق عدد من األقســـام فعلًيا على 
نفـــس الشـــهر فـــي فتـــرة مـــا قبـــل 

الجائحة من العام 2019 “.
وأضـــاف “إننا نشـــهد انتعاًشـــا في 
اإلشـــغال وأعمـــال المطاعـــم وفي 
ســـوق المؤتمـــرات واالجتماعـــات، 
ومـــع ذلـــك فـــإن الزيادة الوشـــيكة 
فـــي ضريبـــة القيمـــة المضافة من 
5 % إلـــى 10 % قـــد تؤثـــر بشـــكل 
ســـلبا على االنتعاش نتيجة تقلص 

الدخل المتاح”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضـــاف 
لمجموعة فنادق الخليج جارفيلد 
جونز أن “أنشطة فندقنا بدأت في 
العـــودة إلـــى طبيعتها مـــع برنامج 
ترويجـــي كامـــل في الربـــع األخير 
من العام 2021، والخطط متقدمة 
ال  مطعـــم  افتتـــاح  إلعـــادة  جـــًدا 

برجوال في فندق الخليج”.

“فنادق الخليج” تعلن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر
إجمالي حقوق الملكية بلغ 98.7 مليون دينار

جارفيلد جونزفاروق المؤيد
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للمجلس  العام  المدير  التقى كل من 
ــمــطــارات لــمــنــطــقــة آســيــا  ــل ــي ل ــدولـ الـ
والمحيط الهادئ ستيفانو بارونشي، 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  يــرافــقــه 
ممثل  مع  البنفالح،  يوسف  محمد  البحرين  مطار 
مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين تسنيم 
عطاطرة لبحث سبل التعاون للمساهمة في تعافي 
قــطــاع الــطــيــران وســـط الــتــحــديــات الــتــي تفرضها 
جائحة كوفيد 19 في إطار زيارته لمملكة البحرين، 
لمنطقة  للمطارات  الدولي  المجلس  برنامج  ضمن 
تسليط  إلــى  تهدف  والتي  الــهــادئ  والمحيط  آسيا 
مزيد من الضوء على المطارات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وقال البنفالح “إن العائق األكبر أمام استئناف حركة 
النقل الجوي ونموها هو التنسيق. وستستمر شبكات 
خطوط الطيـــران في مواجهة التعطل طالما لم يتم 
توحيد إجراءات ضبط الحدود وأنظمة التأشـــيرات 
وبروتوكـــوالت الفحص. كما أن المســـافرين ما زالوا 
يشـــعرون ببعض القلق إزاء السفر وال يعرفون غالًبا 
مـــا ينتظرهم عند الوصول إلى وجهتهم، ولذلك فإن 
عودة المتعة المعهودة إلى الســـفر ستســـتغرق وقًتا. 
إال أن التوصل إلى قاعدة مشتركة بشأن الحد األدنى 
للمتطلبات سيساعد بشـــكل كبير على تعافي قطاع 
الطيران بشكل أسرع من المتوقع. ونحن مستمرون 

فـــي التزامنـــا بالعمل مع المجلـــس الدولي للمطارات 
ومنظمة الصحة العالمية لكي يستمر قطاع الطيران 

في المملكة في العمل بشكل آمن وفعال”.
 بدورهـــا قالـــت عطاطـــرة “تـــدرك منظمـــة الصحـــة 
القويـــة  الصحيـــة  القـــدرات  بنـــاء  أهميـــة  العالميـــة 
 IHR( المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية
2005( عنـــد المعابـــر الحدوديـــة. ومـــع قيـــام الدول 
تدريجًيا باســـتئناف الســـفر الدولي غير األساسي أو 
تعديل ُنظمه، فإن طرح إجراءات تخفيف المخاطر 
الراميـــة إلى الحد مـــن دخول كوفيـــد 19 إلى البالد 
أو خروجـــه منهـــا أو انتشـــاره فيها يجب أن يســـتند 
على تقييمات دقيقة للمخاطر تجري بشكل منهجي 
وروتينـــي. ويجـــب أن تكـــون الصحة العامـــة ورفاه 
المجتمعات في صدارة اعتباراتنا عند اتخاذ قرارات 
حـــول تطبيق إجـــراءات الســـفر الدوليـــة، كما يجب 

تعميم هذه اإلجراءات في التوقيت المناسب”.
 وُيشـــكل المجلس الدولي للمطـــارات الجهة الممثلة 
لمطـــارات العالم واهتماماتها ومصالحها المشـــتركة، 
كمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز التمّيـــز المهنـــي فـــي إدارة 
المطـــارات وتشـــغيلها، ويعمـــل عـــن كثـــب مـــع أبـــرز 
منظمـــات قطـــاع الطيـــران مثـــل منظمـــة الطيـــران 
المدنـــي الدولـــي )اإليـــكاو( واالتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجوي )إياتا( من أجل تطوير المعايير والسياســـات 

والممارسات الموصى بها.

مدير “الدولي للمطارات” يلتقي ممثل “الصحة العالمية” بالبحرين

بحث سبل التعاون للمساهمة في تعافي قطاع الطيران

جانب من اللقاء 

بـــدأت شـــركة الزعبي وشـــركاؤهم مزاولـــة عملهـــا قبل 100 
عـــام أي فـــي العـــام 1921، على يد المحامي الراحل شـــريف 
علي الزعبي في فلســـطين بمدينتي حيفا والناصرة كمكتب 
للمحامـــاة، حيـــث كانـــت تمثـــل أمـــام المحاكـــم وأيًضـــا منح 

االستشارات القانونية في عدة مجاالت.
وبدأت الشـــركة مزاولة عملها في مملكـــة البحرين في العام 
1971 علـــى يـــد المحامـــي الراحـــل حاتـــم شـــريف الزعبـــي، 
كمكتـــب للمحاماة، حيـــث كانت تمثل أمـــام المحاكم وأيًضا 
منح االستشـــارات القانونية، ثم تمت إضافة نشاط تسجيل 
الشـــركات والعالمات التجارية، وتقديم االستشارات للبنوك 

وشركات التأمين، وبعد ذلك تمت إضافة تقديم استشارات 
للبنـــوك اإلســـالمية، وكذلـــك تقديـــم استشـــارات فـــي قطاع 

االتصاالت وقطاع النفط والغاز.
وافتتحـــت الشـــركة ضمـــن خططها للتوســـع فرًعـــا في دبي 
باإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بدايـــة العـــام الجـــاري 2021، 
ليصبـــح لدى الشـــركة مكتبان أحدهما فـــي البحرين، واآلخر 

في دبي يحمل اسم “الزعبي لالستشارات القانونية”.
وســـتعمل الشـــركة فـــي الفتـــرة المقبلـــة على توســـعة أعمال 
المكتـــب والدخول فـــي مجـــاالت التكنولوجيـــا، حيث تنظر 

بعمق للدخول في مجال الذكاء االصطناعي.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

شــركة الزعبــي وشــركاؤهم - محامــون ومستشــارون قانونيــون - تعتبر من أقدم شــركات المحامــاة الرائدة 
في مملكة البحرين وواحدة من أكبر شــركات المحاماة في المنطقة. وكانت قد بدأت الشــركة نشــاطها في 
فلســطين علــى يــد المحامي الراحل شــريف علي الزعبي، ثم تأسســت فــي مملكة البحرين علــى يد المحامي 

الراحل حاتم شريف الزعبي. وتنشر “البالد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

شركة الزعبي وشركاؤهم
تأسست العام 1971

عنوان الشركة:

العنوان: برج المصرف العالمي، طابق 16، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، منطقة 
مرفأ البحرين المالي، ص.ب 2397، المنامة.

الهاتف: 17538600  -    الفاكس: 17532342
.contact@zubipartners.com :اإليميل اإللكتروني

.http://www.zubipartners.com :الموقع اإللكتروني
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حسن عبدالنبي
إم  بـــي  إي  شـــركة  قامـــت 
تيرمينالـــز البحريـــن بدعـــم 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة  مـــن 
بإطـــاق مبـــادرة ُكـــنBE، وهـــي مبـــادرة 
لتطويـــر  عاميـــن  لمـــدة  تمتـــد  وطنيـــة 
المواهـــب والقـــوى العاملـــة فـــي المجـــال 
اللوجســـتي والبحـــري، وتزويـــد الســـوق 
القطـــاع  مـــن  القياديـــة  بالكفـــاءات 
اللوجســـتي وزيادة الخبـــرات في القطاع 
الجديـــدة.  لألجيـــال  ونشـــرها  البحـــري 
ويتماشـــى البرنامـــج، والذي تـــم تطويره 
منـــذ بداية عـــام 2021، مع اســـتراتيجية 
الحكومة لزيادة فرص العمل للبحرينيين، 
من خـــال منحهم فرصة ليكونـــوا جزًءا 
مـــن قصة نجاح ميناء خليفة بن ســـلمان 
لتحويل قطـــاع النقل البحري والخدمات 
اللوجســـتية فـــي البـــاد والمســـاهمة في 

التنمية االقتصادية للبحرين.
وبهذه المناســـبة، صرح وزير المواصات 

محمـــد  أحمـــد  بـــن  كمـــال  واالتصـــاالت، 
مـــن  المبـــادرة  هـــذه  نـــرى  أن  “يســـعدنا 
البحريـــن  تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  شـــركة 
التـــي تســـاهم فـــي تحقيق أهـــداف رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 مـــن خـــال 
للبحرينييـــن  التوظيـــف  مهـــارات  بنـــاء 
وخلـــق فرص عمـــل والتـــي بدورها تعمل 
النمـــو  ودفـــع  اإلنتاجيـــة  تحســـين  علـــى 
االقتصـــادي. يعد هـــذا البرنامـــج نموذًجا 
مثالًيـــا للتعـــاون بيـــن الحكومـــة والقطاع 
الخـــاص فـــي خلـــق فـــرص عمـــل منتجة 
ودخـــل أعلـــى للبحرينييـــن فـــي القطـــاع 
هـــذه  وحـــول  والبحـــري”.   اللوجســـتي 
المبـــادرة، قالت المديـــر التنفيذي، إي بي 
إم تيرمينالـــز البحريـــن، موريـــن بانرمان 
“يســـاهم القطـــاع البحـــري واللوجســـتي، 
مـــن خال الوظائف المختلفة وبما يملكه 
مـــن مهـــارات متعـــددة ومتخصصـــة، في 
تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030 

وفـــي دعـــم اقتصـــاد المملكة ومســـتقبل 
أفرادها. ومع تضرر الشركات في المملكة 
وجميـــع أنحـــاء العالـــم بســـبب الجائحـــة 
باإلضافة إلى التأثير الســـلبي على نســـبة 
المهـــارات  أبـــرز  واســـتقطاب  توظيـــف 
والكفاءات، فـــإن برنامج ُكنBE الذي تم 
تطويـــره بالتعاون مـــع وزارة المواصات 
واالتصـــاالت هو جزء أساســـي من خطة 
التعافـــي االقتصـــادي وضمن مســـاهمتنا 

في دعم المواهب الوطنية”.

“إي بي إم تيرمينالز” البحرين تطلق مبادرة ُكن BEحجم الدعم الحكومي للطحين في 9 أشهر

تطوير قادة المستقبل البحري واللوجستي في المملكةبنسبة زيادة 1.72 % على أساس سنوي

أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين 
لمطاحن الدقيق -التي تمتلك الحكومة 
ا فـــي حجم  65.7 % مـــن أســـهمها، نمـــوًّ
الدعم الحكومي للطحين بنســـبة 1.72 
% خال التســـعة أشهر الماضية، حيث 
وصـــل مبلـــغ الدعـــم إلـــى 7.307 مليون 
دينـــار حتـــى ســـبتمبر 2021 مقارنـــة بــــ 
7.183 مليـــون دينـــار في نفـــس الفترة 

من العام 2020.
ا لشـــركة   وتقـــّرر الحكومـــة دعًما ســـنويًّ
البحرين لمطاحـــن الدقيق، التي تزاول 
وطحنـــه  القمـــح  باســـتيراد  مهامهـــا 
وبيعه في األســـواق المحليـــة، وتصنيع 
المنتجات المكملة والمشتقة من القمح 
والحبوب األخرى- من خال وضع آلية 
لتثبيـــت أســـعار منتجـــات الطحين، عن 
طريـــق دعم فروقـــات التكلفة وأســـعار 

البيع للمخابز التقليدية واآللية.
 وأصـــدرت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
قـــراًرا   2013 العـــام  مطلـــع  والســـياحة 
بحصـــر اســـتخدام الطحيـــن المدعـــوم 
علـــى المخابـــز فقـــط، مـــن خـــال إلزام 
شـــركة البحرين لمطاحـــن الدقيق بعدم 

صرف الطحين المدعوم للمخابز اآللية 
والشعبية إال بترخيص من إدارة حماية 
الصناعـــة  لـــوزارة  التابعـــة  المســـتهلك 
والتجارة والســـياحة، وااللتزام بتسليم 
المباعـــة  للكميـــات  خاصـــة  ســـجات 

والجهات المستلمة لها بشكل يومي.

80 مليون دوالر أرباحا صافية لمجموعة بنك ABC في 9 أشهر
بلغت حقوق الملكية العائدة للمساهمين 3860 مليون دوالر بزيادة 2.5 %

أعلنت مجموعة بنك ABC )المؤسســة العربية المصرفية ش. م. ب.( أن األرباح الصافية الموحدة العائدة على مســاهمي الشــركة األم لألشــهر 
الثالثة من الربع الثالث للعام 2021 بلغت نحو 25 مليون دوالر، أعلى بنسبة 127 % بالمقارنة مع 11 مليون دوالر من األرباح الصافية المسجلة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 وكانـــت ربحية الســـهم الواحـــد خال هذه 
الفتـــرة 0.01 دوالر، مقارنـــة بالحـــد األدنى 
خـــال الفتـــرة ذاتها من العـــام الماضي. بلغ 
مجموع الخسائر الشاملة العائدة لمساهمي 
الشـــركة األم 29 مليـــون دوالر، مقارنـــة مع 
دخل قدره 38 مليون دوالر المسجل خال 
الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك 
أساًســـا إلى ارتفاع الخســـائر غيـــر المحققة 
فـــي تحويل العمـــات األجنبية في الفروع 

الخارجية التابعة للشركة.
 بنـــاء على أســـاس تشـــغيلي، بلـــغ مجموع 
الدخـــل التشـــغيلي 219 مليـــون دوالر، أي 
أعلى بنســـبة 16 % مقارنة مع 188 مليون 
دوالر المســـجلة خـــال الفتـــرة ذاتهـــا فـــي 
العـــام الماضـــي )تأثـــرت المقارنـــات بالعـــام 
الماضي بشـــكل كبير التأثير الســـلبي لوباء 
كورونـــا المســـتجد(، وعلـــى أســـاس معـــدل 
فقـــد بلغ مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 233 
مليون دوالر خال هـــذه الفترة، أي بزيادة 
بنســـبة 21 % بالمقارنـــة مـــع 192 مليـــون 
دوالر المســـجلة في نفـــس الفترة من العام 
الماضـــي، إضافـــة إلى االســـتفادة من دمج 

بنك بلوم مصر.
 بلغ صافـــي الدخل من الفوائد 159 مليون 
دوالر، بزيـــادة قدرهـــا 22 % مقارنـــة مـــع 
130 مليـــون دوالر المســـجلة خـــال نفـــس 
بعـــد  وذلـــك  الماضـــي،  العـــام  مـــن  الفتـــرة 
اســـتيعاب تأثيـــر انخفـــاض قيمـــة معدالت 
الفائدة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضـــي، مدعومـــة بنمو حجـــم التعامات 

في بعض األسواق.
 147 التشـــغيلية  المصروفـــات  بلغـــت   
مليـــون دوالر، بزيـــادة قدرها 30 % مقارنة 
الفتـــرة  لنفـــس  دوالر  مليـــون   113 مـــع 
مـــن العـــام الماضـــي، ويرجـــع ذلـــك نتيجـــة 
لدمـــج بنـــك بلـــوم مصـــر إضافة إلـــى عودة 
نشـــاط المجموعـــة إلـــى مســـتويات أقـــرب 
للمســـتويات المعتـــادة مـــن النشـــاط )علـــى 

أساس معدل بلغت النسبة 28 %(. 
 بلغـــت مخصصـــات القـــروض المتعثـــرة أو 
الربـــع  رســـوم الخســـائر االئتمانيـــة خـــال 
مـــع  بالمقارنـــة  دوالر،  مليـــون   29 الثالـــث 
60 مليـــون دوالر المســـجلة خـــال الفتـــرة 
ذاتهـــا من العـــام الماضي، مـــع انعكاس في 
التوقعات االقتصادية عن أدنى مستوياتها 
فـــي العـــام الماضـــي، ودون التأثيـــر الكبيـــر 
لحاالت االحتيال اإلقليمية، والتي تسببت 
االئتمانيـــة  الخســـائر  رســـوم  ارتفـــاع  فـــي 
المتوقعـــة بشـــكل غيـــر طبيعي خـــال عام 

.2020

النتائج المالية للتسعة أشهر األولى 2021

 بلغـــت األرباح الصافية الموحـــدة العائدة 
على مساهمي الشركة األم لألشهر التسعة 
دوالر،  مليـــون   80 نحـــو   2021 األولـــى 
مقارنة مع صافي خســـائر قدره 56 مليون 
دوالر المسجلة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
 كانـــت ربحية الســـهم الواحـــد خال هذه 
الفترة 0.03 دوالر، مقارنة مع 0.02- دوالر 
خـــال الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي. 
بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائـــد إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم 92 مليـــون دوالر، 
مقارنة مع مجموع خســـائر شـــاملة قدرها 
358 مليـــون دوالر تم تســـجيلها عن العام 
الربـــح  إجمالـــي  يعكـــس  ممـــا  الماضـــي، 
واألسواق المستقرة نســـبًيا خال التسعة 
أشـــهر األولـــى مـــن عـــام 2021 مقارنة مع 

العام الماضي.
 بناء على أســـاس تشـــغيلي، بلـــغ مجموع 
دوالر،  مليـــون   626 التشـــغيلي  الدخـــل 
أي أعلـــى بنســـبة 46 % مقارنـــة مـــع 428 
الفتـــرة  خـــال  المســـجلة  دوالر  مليـــون 
ذاتهـــا خال عـــام 2020 )تأثرت المقارنات 
بتقلبـــات  كبيـــر  بشـــكل  الماضـــي  بالعـــام 
 ABC الســـعر وتحّوطـــات العملة فـــي بنك
البرازيـــل(، وعلى أســـاس معـــدل، فقد بلغ 
مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 646 مليـــون 
دوالر خال هذه الفترة، أي بزيادة بنســـبة 
15 % عـــن 561 مليـــون دوالر المســـجلة 
فـــي نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، مما 
يعكس التعافي القوي في معظم أســـواقنا 
وخطـــوط أعمالنـــا وإلى حد مـــا دمج بنك 

بلوم مصر مؤخًرا.
 بلغ صافي الدخل من الفوائد 419 مليون 
دوالر، بزيـــادة قدرهـــا 10 % مقارنـــة مـــع 
382 مليـــون دوالر المســـجلة خـــال نفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي، وذلـــك بعـــد 
اســـتيعاب تأثيـــر انخفاض قيمـــة معدالت 
الفائـــدة وأســـعار صـــرف العمـــات. وعلى 
أســـاس معدل، فقد كان صافي الدخل من 
الفوائـــد أعلى بنســـبة 11 % على أســـاس 

سنوي.
 بلغت المصروفات التشغيلية 400 مليون 
دوالر، بزيـــادة قدرهـــا 11 % مقارنـــة مـــع 
360 مليـــون دوالر لنفـــس الفترة من العام 
الماضـــي، وذلـــك مع عودة مســـار األســـعار 
التركيـــز  مـــع  المعتـــادة،  إلـــى مســـتوياتها 
المحـــوري علـــى ضبط النفقـــات ومواصلة 
االســـتثمارات فـــي رحلة التحـــّول الرقمي 

لدى المجموعة والمبادرات االستراتيجية.
 حققـــت المجموعـــة علـــى أســـاس معـــدل 
صافـــي ربـــح تشـــغيلي قـــدره 243 مليون 
 %  21 بنســـبة  ارتفـــاع  مســـجلة  دوالر، 
مقارنـــة مـــع 201 مليـــون دوالر المســـجلة 
خال العام الماضي. على أساس تشغيلي 
بلـــغ الربـــح التشـــغيلي 226 مليـــون دوالر، 
مقارنـــة مع أرباح قدرهـــا 68 مليون دوالر 

للفترة نفسها 2020.
 بلغـــت مخصصـــات القـــروض المتعثرة أو 
رســـوم الخســـائر االئتمانيـــة خـــال الفترة 
78 مليون دوالر، بنســـبة أقل بنحو 67 % 
مقارنـــة مـــع 234 مليـــون دوالر المســـجلة 
خـــال الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي، 
وتعـــود قيمـــة مخصصات القـــروض للعام 
إلى نفس المستويات لما قبل الجائحة، مع 
نظرة اقتصادية مســـتقرة بموجب المعيار 
الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم 9 
لتقديرات مخصصـــات القروض المتعثرة، 
احتيـــال  لحـــاالت  الكبيـــر  التأثيـــر  ودون 
العماء الكبرى التي أثرت على العديد من 
البنـــوك في المنطقة، والتـــي وصلت لنحو 
118 مليـــون دوالر لمخصصـــات القـــروض 

المتعثرة خال الربع الثالث 2020.
إلـــى  المتعثـــرة  القـــروض  نســـبة  بلغـــت   
إجمالـــي القروض نحـــو 5.4 %، أي بنفس 
عـــام  نهايـــة  فـــي  المســـجلة  المســـتويات 
2020. وتستقر النسبة عند 4.5 %، وذلك 
عندمـــا يتم تعديل القـــروض طويلة األمد 

الممنوحة بالكامل.
إلـــى  العائـــدة  الملكيـــة  حقـــوق  بلغـــت   
مســـاهمي الشركة األم 3860 مليون دوالر 
أميركي في نهاية الفترة، أي بزيادة بلغت 
3767 مليـــون دوالر  2.5 % مقارنـــة مـــع 

أميركي المسجلة في نهاية العام 2020.
مليـــار   34.4 الموجـــودات  مجمـــوع  بلـــغ   
دوالر في نهاية الفترة، بارتفاع بنســـبة 13 
% مقارنة مع 30.4 مليار دوالر المســـجلة 
فـــي نهاية عام 2020، ويرجع ذلك بشـــكل 
رئيســـي إلى دمـــج موجـــودات بقيمة 3.1 
مليـــار دوالر أميركـــي تابعـــة لبنـــك بلـــوم 
مصـــر. وارتفـــع مجموع الموجـــودات على 
أســـاس معدل بنســـبة 12.4 %، مستفيدة 

أيًضا من دمج بنك بلوم مصر.
 حافظت مســـتويات الســـيولة على قوتها 
 %  319 الســـيولة  تغطيـــة  بلغـــت  حيـــث 
ونسبة الســـيولة المســـتقرة الصافية 124 
الموجـــودات  نســـبة  تحســـنت  وقـــد   ،%
أي   ،%  56 لتبلـــغ  الودائـــع  إلـــى  الســـائلة 
بنســـبة أعلى بنحو 5 % بالمقارنة بالنسبة 

المسجلة في نهاية العام 2020.
 حافظـــت مســـتويات كفايـــة رأس المـــال 
على قوتها: بلغت نسبة كفاية الفئة األولى 
 ،%  15.2  1 المســـتوى  مـــن  للمجموعـــة 
والتي تتألف باألســـاس مـــن حقوق ملكية 
رئيســـية من المســـتوى األول بنسبة 14.9 
%، والنســـبة الكليـــة لكفايـــة رأس المـــال 

.% 16.2

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
بنـــك ABC، الصديق عمر الكبير “يســـعدنا 
للغاية أن نشـــهد اإلنجـــازات التي تحققت 
خال األشهر التسعة األولى 2021، حيث 
اســـتأنفت المجموعـــة بنجاح فـــي العودة 
إلـــى معـــدالت الربحيـــة، في حين تســـارع 
تنفيذ االســـتراتيجية ممـــا يدل على قيمة 
المرونـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المجموعة. كما 

نتطلع إلى اختتام العام بإشـــارة قوية بعد 
أن نجحنـــا فـــي اجتيـــاز التحديـــات التـــي 
فرضهـــا الوباء على مدى األشـــهر الثمانية 
عشـــر الماضيـــة إضافـــة إلـــى االســـتكمال 
الناجح لعملية االســـتحواذ على بنك بلوم 

مصر”.

الصديق عمر الكبير

مورين بانرمان
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ahmed.bahar@albiladpress.com

الرئيس التنفيذيأحمد البحـر

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

@albiladpress
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