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أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  شـــهد 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
الدفعـــة  تخـــرج  حفـــل  أمـــس،  صبـــاح 
الثالثة عشـــرة من المرشـــحين الضباط 
الدبلـــوم  برنامجـــي  مـــن  الجامعييـــن، 
العالي فـــي القانون والعلوم الشـــرطية 
الجنائيـــة  العلـــوم  فـــي  والدبلـــوم 
والشرطية والدفعتين األولى والثانية 
من برنامج الدبلوم المشارك في العلوم 
الشـــرطية والجنائيـــة التابعين لطيران 

الشرطة.
فـــي  االســـتثمار  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
العنصر البشـــري هو محـــور رئيس في 
مســـيرة التطوير والتحديـــث لمواجهة 
التحديـــات والتعامل بكفاءة وجاهزية 
والتحديـــات  األمنيـــة  المتغيـــرات  مـــع 
المتزايـــدة، الفتـــا إلـــى أهميـــة المضـــي 
قدمـــا فـــي إعـــداد كـــوادر قـــادرة علـــى 

مواكبـــة التطـــور فـــي العمـــل األمنـــي، 
بمـــا يلبي الحاجات األمنيـــة ويعزز من 
تنميـــة القـــدرات والمهـــارات فـــي كافة 

مجاالت العمل األمني.
وأشـــار وزير الداخلية إلى أن التدريب 
يبقى على ســـلم األولويات في الوزارة 

وأن المسئولية األمنية تقتضي االلتزام 
بالقانون والتمسك باالنضباط والتحلي 

بالنزاهة وتحمل المسئولية.

أصـــدر “قســـم األمـــن والدفـــاع” فـــي “منظمـــة 
الوضـــع  صنـــف  تقريـــرًا،  الدوليـــة”  الشـــفافية 
الدفاعي واألمني في إيران من حيث الفســـاد 

على أنه “متأزم”.
وبحســـب تقريـــر ُنشـــر علـــى موقـــع المنظمـــة، 
هذا األســـبوع، فإن إيران كانـــت إحدى الدول 

القليلـــة فـــي العالم مـــن حيث درجات الفســـاد 
األمنـــي والدفاعي في العام الماضي، وتواجه 

“وضعا متأزما” على هذا الصعيد.

وزير الداخلية: إعداد كوادر قادرة على مواكبة العمل األمني

“الشفافية”: الفساد بمؤسسات إيران العسكرية “متأزم”

المسؤولية األمنية تقتضي االلتزام بالقانون والتمسك باالنضباط والتحلي بالنزاهة

وزير الداخلية يشهد حفل التخرج

المنامة - وزارة الداخلية

ستوكهولم ـ العربية.نت

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن 
إطـــاق الـــدورة الرابعـــة مـــن “امتياز 
الشـــرف لرائـــدة األعمـــال البحرينيـــة 
الطاقـــات  تشـــجيع  بهـــدف  الشـــابة” 
فـــي  المتميـــزة  الشـــابة  والكفـــاءات 
مجـــال ريادة األعمـــال، وإبراز قصص 
الحـــر،  العمـــل  إدارة  فـــي  نجاحهـــا 
القطاعـــات  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
االســـتثمارية واالقتصاديـــة الجديدة 
المبـــادرة  وتركـــز  البحريـــن.  بمملكـــة 
فـــي دورتهـــا الرابعة بشـــكل أساســـي 
المشـــاركة  المشـــاريع  قـــدرة  علـــى 
ومواجهـــة  االســـتدامة  علـــى  فيهـــا 
تداعيات جائحة كوفيد19- ومواكبة 
التطـــورات التكنولوجية المتســـارعة، 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى  إضافـــة 
المســـتجدة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
والمبتكـــرة التـــي برزت بشـــكل الفت 
خـــال الفتـــرة الســـابقة، واســـتقطاب 
المشـــاريع المبتكـــرة والمرخصـــة مـــن 
خال الســـجات التجارية التقليدية 

أو االفتراضيـــة. ودعت رئيســـة لجنة 
األعمـــال  لرائـــدة  الشـــرف  “امتيـــاز 
الشـــيخة  ســـمو  الشـــابة”  البحرينيـــة 
حصة بنت خليفـــة آل خليفة رائدات 
األعمال في مملكة البحرين لمشاركة 
قصص نجاحهن من خال المشـــاركة 
فـــي مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائـــدة 
األعمال البحرينية الشابة في دورتها 
الرابعة. ويمكـــن للراغبات في التقدم 
لامتياز ملء االســـتمارة اإللكترونية 
المتوفـــرة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي 
www.scw. للمجلـــس األعلى للمـــرأة
مـــارس   31 أقصـــاه  موعـــد  فـــي   bh

.2022

قالت وســـائل إعام كويتية، أمس الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس 18 
متهما في قضية تمويل حزب هللا اللبناني.

ونقلت “رويترز” عن صحيفتي “الرأي” و”القبس” إن “النيابة العامة قررت حبس 
18 متهما في تمويل حزب هللا، 21 يوما، وإيداعهم الســـجن المركزي على ذمة 
التحقيق”. وأضافت أنهم متهمون في “ثاث تهم أمن دولة، وهي االنضمام إلى 

حزب محظور، غسل األموال، والتخابر”.

إطالق دورة “امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة”

الكويت.. حبس 18 متهما بتمويل “حزب اهلل” اللبناني

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

الكويت ـ وكاالت

)03(
)07(

)12(

300 مشارك من 22 دولة يناقشون محاور بينها إنهاء الصراعات في المنطقة

عيون العالم تتجه لـ“حوار المنامة” اليوم
تنطلـــق مســـاء اليوم أولى جلســـات القمـــة األمنية 
“حوار المنامة”2021، في نســـختها الــــسابعة عشر، 
والتي تســـتمر حتى 21 مـــن نوفمبر الجاري، حيث 
يعـــد الحدث أكبر قمـــة أمنية متخصصة من نوعها 
بالشـــرق األوســـط والمنطقة والعالـــم والتي تجمع 
رؤساء ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري 
ومخابـــرات،  جيـــوش  ورؤســـاء  القومـــي  األمـــن 
باإلضافـــة إلـــى نخبة من الخبـــراء وأصحاب الرأي 

والمهتمين.
وتأتي مناقشـــات القمة المناقشات العابرة للحدود 
هـــذا العـــام بالتزامـــن مـــع العديـــد مـــن التطـــورات 
الجديـــدة التـــي يشـــهدها اإلقليم وتشـــكل مخاطر 
وتحديـــات جديـــدة ألمـــن واســـتقرار دول العالـــم 
أجمع ومنطقة الخليج والشـــرق االوسط تحديدا، 
وتســـتدعي من كبار االســـتراتيجيين والمسؤولين 
في الشرق األوسط والعالم دراستها والبحث فيها 
ووضع أنســـب ســـبل التعـــاون لمواجهتهـــا لتحقيق 

االستقرار في المنطقة. 
وكان الرئيـــس التنفيذي للمعهد الدولي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط الســـير تـــوم 
بيكيـــت، قـــد أوضـــح فـــي تصريحـــات أن أعـــداد 
المدعوين لحضور حوار المنامة 2021، قد وصلت 
إلـــى 300 مشـــارك، مؤكدا اتخاذ كافـــة اإلجراءات 
كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي  المتبعـــة  االحترازيـــة 
وإلزاميـــة التطعيـــم، وفحص الوفود والمشـــاركين 

)06(كافة عند الوصول للمشاركة بحوار المنامة.
)04(
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المنامة -بنا

المنامة - وزارة الخارجية

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  الركـــن  المشـــير 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس الخميـــس، 
إحـــدى وحدات قوة دفـــاع البحرين، 
حيث اطلع علـــى أحدث المنظومات 
المتطـــورة  القتاليـــة  والمعـــدات 
وعلـــى مســـتوى الجاهزيـــة القتاليـــة 
التـــي  العســـكرية  واالســـتعدادات 

وصلت إليها هذه الوحدة.
 وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
أن بفضـــل مـــن هللا ثم بقيـــادة عاهل 
البالد القائـــد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
غـــدت قـــوة دفـــاع البحريـــن حصنـــًا 

منيعًا وقوة رادعة لكل من تسّول له 
نفسه المساس بأرض الوطن، مشيدًا 
بالـــدور المتميز الذي يقـــوم به رجال 
قـــوة دفـــاع البحريـــن المخلصين في 
عملهم العســـكري وواجبهـــم الوطني 
واحترافيـــة.   يقظـــة  بـــكل  المقـــدس 
وفـــي ختـــام الزيـــارة، حـــث الجميـــع 
بتوجيهاتـــه الســـديدة علـــى مواصلة 
البـــذل والعطـــاء المقتـــرن بالكفـــاءة 
األهـــداف  لتحقيـــق  والتفانـــي 
المنشـــودة في خدمة الوطن.  حضر 
الزيـــارة رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذياب النعيمي، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

اجتمع وزيـــر الخارجية، عبداللطيف 
الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس  الزيانـــي، 
للمجلـــس الوزاري لمجلـــس التعاون، 
أمـــس، في مقـــر الوزارة، مـــع األمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
والوفـــد  الحجـــرف،  نايـــف  العربيـــة 
المرافـــق. تم خـــالل االجتماع بحث 
مســـيرة العمـــل الخليجـــي المشـــترك 
والجهـــود  المتعـــددة،  ومســـاراتها 
التي تبذل لتعزيز التعاون المشـــترك 

بيـــن الـــدول األعضـــاء فـــي مختلف 
المجـــاالت لما فيـــه تحقيق األهداف 
واإلنجـــازات المنشـــودة نحـــو مزيـــد 
مـــن الترابـــط والتكامـــل، باإلضافـــة 
إلى المســـاعي التي تقوم بها األمانة 
العامـــة للتحضير الجتمـــاع المجلس 
الـــوزاري لمجلس التعاون في دورته 
وكيـــل  االجتمـــاع،  حضـــر  المقبلـــة. 
وزارة الخارجية للشـــؤون السياسية 

الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

المشير: ردع كل من تسّول له نفسه المساس بالوطن

الزياني يبحث مع الحجرف مساعي تحقيق التكامل الخليجي
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ موناكو 
بالعيد الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
تهنئة  برقيتي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
إلـــى أمــيــر مــونــاكــو صــاحــب السمو 
بمناسبة  الثاني؛ وذلك  ألبرت  األمير 
أعربا  لــبــالده،  الوطني  العيد  ذكــرى 
فيهما عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
والسعادة  الصحة  بموفور  لسموه 

بهذه المناسبة الوطنية.

بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

اعتماد التقرير السنوي 
لـ “جودة التعليم” 2021

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )63( لسنة 2021 باعتماد التقرير 
الســـنوي لهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب للعـــام 

2021، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعتَمد التقرير السنوي لهيئة جودة 

التعليم والتدريب للعام 2021، وُينَشـــر ِوْفق نظام 
مراحـــل إصدار تقاريـــر المراجعـــات واالمتحانات 
الوطنيـــة لهيئة جـــودة التعليـــم والتدريب الصادر 

بالقرار رقم )49( لسنة 2009.
المـــادة الثانيـــة: ُينَشـــر هـــذا القـــرار فـــي الجريـــدة 
الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َنْشِره.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر السعودية
تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة من ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين الشـــريفين 

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وذلك 
ردًا علـــى برقيـــة التعزيـــة والمواســـاة التـــي بعث 
فـــي  الشـــريفين  الحرميـــن  لخـــادم  ســـموه  بهـــا 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـعود بن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا.

كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية شـــكر جوابيـــة مماثلة من 
أخيـــه ولي العهـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود.

المنامة - بنا

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر الحجرف

تطوير مسيرة العمل األمني المشترك
تلقـــى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيـــة شـــكر وتقدير مـــن األمين العـــام لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية نايف الحجرف، 
ووزراء الداخليـــة بدول مجلـــس التعاون رفعوا 
فيهـــا خالص الشـــكر والتقدير على مـــا لقوه من 

حفاوة اســـتقبال وكرم ضيافة، وذلك بمناســـبة 
اختتـــام ونجاح أعمـــال االجتماع الـــــ38 لوزراء 
الداخليـــة بدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية الذي استضافته مملكة البحرين.
وأكـــد أصحـــاب الســـمو والمعالـــي فـــي البرقيـــة 
علـــى النتائـــج التـــي تحققـــت خـــالل االجتمـــاع 
وفـــق التطلعات والـــرؤى والتوجهات الســـديدة 

ألصحـــاب الجاللـــة والســـمو قـــادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي والتي ستســـهم في مســـيرة 
بحســـن  مشـــيدين  المشـــترك،  األمنـــي  العمـــل 
التنظيـــم واإلعـــداد المتميـــز لالجتمـــاع، داعيـــن 
المولـــى عز وجل أن يحفظ ســـموه ويديم على 
مملكـــة البحرين التقدم والنمـــاء في ظل قيادة 

جاللة الملك الحكيمة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يستمع لنقاط مطروحة ضمن الرؤية التطويرية
مؤهالت رينر سيلي ترتقي بـ “تطوير”

اســتقبل ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب، رئيــس 
مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب. )م( سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، رينر ســيلي بمناســبة تعيينــه عضوًا في مجلــس إدارة 
شــركة تطويــر للبتــرول )تطويــر( وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شــركة 

نفط البحرين “بابكو” عبدهللا الزين.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن رينـــر ســـيلي يعتبـــر أحـــد 
الكفاءات التي تمتلك خبرات علمية 
وعمليـــة واســـعة فـــي عـــدة مجاالت 
وهو ما سيســـهم في عكـــس خبراته 
علـــى مواصلـــة النهوض فـــي مجلس 
إدارة شركة تطوير للبترول “تطوير”، 

متمنيًا سموه له التوفيق والنجاح.
واســـتمع سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى عـــدة نقـــاط طرحهـــا 
التطويريـــة  الرؤيـــة  ضمـــن  ســـيلي 

فـــي الفتـــرة القادمة والحـــرص على 
تحقيـــق تطلعات ســـموه الهادفة إلى 

دعم االقتصاد الوطني.
مـــن جانبـــه، قدم رينر ســـيلي شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة على هـــذه الثقة، 
مؤكدًا أنه سيعمل يدًا بيد مع مجلس 
إدارة شركة تطوير للبترول من أجل 
تحقيـــق كامـــل المكاســـب واألهداف 
الموضوعـــة تنفيذًا لتوجيهات ورؤى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

المنامة -بنا
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شـــهد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، 
حفـــل تخـــرج الدفعـــة الثالثة عشـــرة من 
مـــن  الجامعييـــن،  الضبـــاط  المرشـــحين 
برنامجـــي الدبلـــوم العالـــي فـــي القانـــون 
والعلـــوم الشـــرطية والدبلوم فـــي العلوم 
الجنائيـــة والشـــرطية والدفعتين األولى 
والثانيـــة مـــن برنامـــج الدبلوم المشـــارك 
في العلوم الشـــرطية والجنائية التابعين 

لطيران الشرطة.
وكان فـــي اســـتقباله، لـــدى وصولـــه إلـــى 
مقر األكاديمية الملكية للشـــرطة، رئيس 
األمـــن العام الفريق طارق الحســـن، وآمر 

األكاديمية العميد فواز الحسن.
وبـــدأ الطابـــور، بعـــزف ســـام الفريق، ثم 
تفقد الطابور، لتبدأ بعدها، مراســـم حفل 

التخرج، على مسرح األكاديمية.
وأعرب وزير الداخلية عن خالص الشكر 
واالمتنـــان لعاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، على رعايتـــه الكريمة لرجال 
الشـــرطة وتعزيز دورهم فـــي حفظ أمن 
الوطن، معبرا عن اعتزازه بدعم صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء مما ســـاهم فـــي المحافظة على 
الكفاءة والجاهزية وتحقيق نقلة نوعية 
في األداء والتميز فـــي تقديم الخدمات 

األمنية.

وأكـــد الوزيـــر أن االســـتثمار فـــي العنصر 
البشـــري هـــو محور رئيســـي في مســـيرة 
التطويـــر والتحديث لمواجهة التحديات 
والتعامل بكفاءة وجاهزية مع المتغيرات 
األمنيـــة والتحديات المتزايدة، الفتا إلى 
أهميـــة المضـــي قدمـــا فـــي إعـــداد كوادر 
قـــادرة علـــى مواكبـــة التطور فـــي العمل 
األمني، بما يلبي الحاجات األمنية ويعزز 
مـــن تنمية القدرات والمهـــارات في كافة 

مجاالت العمل األمني.
وأشـــار وزيـــر الداخلية إلـــى أن التدريب 
يبقـــى على ســـلم األولويات فـــي الوزارة 
وأن المســـئولية األمنية تقتضي االلتزام 
بالقانون والتمســـك باالنضباط والتحلي 

بالنزاهة وتحمل المسئولية.
جدير بالذكر أن عددا من الخريجين، تم 
ابتعاثهـــم إلى جامعـــات عربية وأميركية 
وأوربيـــة مرموقـــة، حيـــث درســـوا عددا 
مـــن التخصصـــات المهمـــة، منهـــا األمـــن 
الســـيبراني، هندســـة االطفاء والسامة، 
علـــم الجريمة، األدلـــة الجنائيـــة، الموارد 
البشـــرية، إدارة األزمات، هندســـة صيانة 

الطائرات، الطيران العمودي.
في ســـياق متصل، ألقى آمـــر األكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة، كلمـــة، أكـــد فيهـــا أن 
وتحديـــث  بتطويـــر  قامـــت  األكاديميـــة 
برامجها التدريبية لتنمية مهارات وصقل 
قـــدرات الدارســـين والمتدربيـــن بها، من 
خال تصميـــم وتطبيق برامـــج تدريبية 
العالميـــة،  القياســـية  للمواصفـــات  وفقـــًا 

الفتـــا إلى أنه ســـعيًا نحو تعزيـــز االنتماء 
الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، قامت 
األكاديميـــة بتعميـــق مـــدارك الدارســـين 
والمتدربيـــن فـــي مجـــاالت التعامـــل مـــع 
وســـائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، 
علـــى نحٍو يضمـــن خلق كفاءات بشـــرية 
وطنيـــة قـــادرة علـــى الدفـــاع عـــن أمـــن 
الوطـــن وحماية مســـيرة التنمية، ووضع 
سياســـات واســـتراتيجيات أمنيـــة تركـــز 

على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
وخاطـــب الخريجيـــن بالقـــول: “لكـــم منا 
العـــزم  عليكـــم  ولنـــا  والخبـــرة،  القـــدوة 
واإلصـــرار علـــى أداء الواجـــب، لكـــم منا 
الرعايـــة والتوجيـــه، ولنا عليكـــم االلتزام 
تفاعـــل  ملحمـــة  وتلـــك  واالنضبـــاط. 
معانـــي  أروع  تجســـد  التـــي  األجيـــال، 
التواصـــل مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف 

الوطنية”.
بعـــد ذلـــك، أدى الخريجـــون، القســـم، ثم 
تفضـــل وزيـــر الداخلية بتكريـــم األوائل، 
متطلبـــات  باجتيـــاز  الخريجيـــن  مهنئـــا 
التخرج بنجاح، وحثهم على بذل المزيد 
الوطـــن،  لخدمـــة  والعطـــاء  الجهـــد  مـــن 
معربـــا عن شـــكره لذويهـــم على حرصهم 

وتشجيعهم.
وثمـــن دور األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
فـــي تحديث البرامج العلمية والتدريبية 
لمواكبة المتغيـــرات والتحديات األمنية، 
متمنيـــًا للجميـــع التوفيـــق والســـداد في 

خدمة الوطن.

وزير الداخلية: إعداد كوادر قادرة على مواكبة العمل األمني
ابتعاث مرشحي ضباط لجامعات مرموقة لدراسة األمن السيبراني وعلم الجريمة

المسؤولية األمنيـــة تقتضـــي االلتــزام بالقانـــون والتمســـك باالنضبــاط والتحلــي بالنزاهــة

المنامة - وزارة الداخلية
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ضمن مشاركتها بمعرض المجوهرات العربية

”L.U.C Flying T Twin“ ساعة

آخر االبتكارات في عالم المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة بمعرض الجواهر العربية

امتدادا لمسيرة أكثر من خمسة عشر عاما من النجاح، تعيد  Patek Philippe تطويرا جديدا في تصميم Aquanaut  Luce للسيدات، 
لتأتــي فــي قطــر أكبــر )38.8 مــم( وحــزام مدمــج جديــد مــن مــادة مركبــة. هــذا الموديــل مــن األناقــة العفوية متوفــر من الســتانليس ســتيل )كود 

200A/5267( أو بالذهب الوردي )200R/5268( مع اختيار ألوان الميناء مطابقة لألحزمة.

 Aquanaut  Luce أيــضــا  ظــهــرت 
الـــســـيـــدات،  خـــط  فـــي  مــــرة  ألول 
وهـــي ســاعــة ســفــر جــديــدة تماما، 

بماكينة  مدعومة  وعملية،  أنيقة 
)كـــود    Time ــز  ــكـــوارتـ الـ  Travel
نفسه،  الوقت  5269/200R(. وفي 

 Aquanaut مـــوديـــات  ــراء  ــ إث تــم 
أول إصــدار من  للرجال من خال 
 Aquanaut مــن  األبــيــض  الــذهــب 

مخطط  مـــع   ،ChronographK
الــلــيــل  مــنــتــصــف  أزرق  مـــن  لــونــي 
أو الـــلـــون األخـــضـــر الــكــاكــي )كـــود 

.)5968G
 Patek حـــددت   ،1976 الــعــام  فــي 
لألناقة  الخاصة  رؤيتها   Philippe
ساعة  إطـــاق  خــال  مــن  العفوية 
أدائها  وبرغم  الشهيرة.   Nautilus
هذا  عند  تتوقف  لــم  جـــدا،  الجيد 

أعــادت   ،1997 الــعــام  ففي  الــحــد. 
االبتكار  على  قدرتها  على  التأكيد 
من خال كشف النقاب عن ساعة 
 ،Aquanaut أخرى  راقية  رياضية 
لــهــا أن تصبح  ــتــي مــن الــمــقــدر  وال

نموذجا رائعا كذلك.

 L.U.C( قــّدم معمــل شــوبارد، فــي العــام 2019، أول حركــة توربيــون محّلــق أوتوماتيكية التعبئــة بالطاقة من عيــار
L-96.24( الفائق النحافة )بسماكة 3,30 ملم(. وزود هذا العيار المعتمد بدقة الكرونومتر ببرميلين متراّصين لتخزين 
الطاقــة بتكنولوجيــا )L.U.C Twin(، كمــا زود أيضــًا بوظائف عالية الدقة مثل وظيفة إيقاف الثواني. ويشــغل هذا 
العيار اإلصدار الجديد من ساعة )L.U.C Flying T Twin( التي تتسم بعلبتها الفائقة النحافة وبقياس قطر 40 ملم 
وتصميم كالسيكي خالص، والمصنوعة من الذهب األخالقي األبيض عيار 18 قيراطا ضمن إصدار محدود يقتصر 

على 50 ساعة فقط. 

ــة الـــجـــديـــدة  ــاعــ ــســ ــ تـــتـــمـــيـــز ال
بمظهرها الافت بفضل مينائها 
يدوية  بزخارف  المزّين  األزرق 
على شكل قرص العسل، إشارة 
ــنــحــل الـــذي  ــز خــلــيــة ال ــى رمــ ــ إل
شــعــارًا  ــارد  شــوب معمل  يتخذه 
جلدي  بــســوار  زودت  كــمــا  ــه.  لـ
بلون أزرق مطابق للون الميناء. 
المميزات  على  المصادقة  تمت 

التقنية والجمالية لهذه الساعة 
ــعــامــة “دمــغــة  االســتــثــنــائــيــة ب

جنيف” للجودة المميزة.
على مدى 25 عامًا، أثبت معمل 
شـــوبـــارد مــنــذ تــأســيــســه سعيه 
ــتــمــيــز،  ــتــكــار وال ــاب الـــــــدءوب ل
ويــتــجــلــى ذلــــك بـــوضـــوح في 
تــوربــيــون  ميكانيكية  تــطــويــر 
التعبئة  أوتــومــاتــيــكــي  مــحــّلــق 

 L.U.C( ــار  ــيـ عـ مــــن  بـــالـــطـــاقـــة 
 ،2019 العام  ومنذ   .)96.24-L
تعمل هذه الحركة على تشغيل 
ســلــســلــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة من 
 )L.U.C( مــجــمــوعــة  ســـاعـــات 
مخصصة  بارعة  ساعات  ضمن 
ــال والـــــســـــيـــــدات مــمــن  ــرجــ ــ ــل ــ ل
يــعــشــقــون الــســاعــات الــفــاخــرة 

الصنع.

تشارك  للمجوهرات”،  “آسيا  المرموق  الشريك  مع  بالتعاون 
“يبريم للمجوهرات” في النسخة الثاثين من معرض الجواهر 
في  والــســاعــات  للمجوهرات  مــعــرض  وأرقـــى  أكــبــر  العربية، 
الشرق األوسط، والذي يقام خال الفترة من 16 - 20 نوفمبر 

2021 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

في هذه الفعالية، ستكشف “يبريم” عن أحدث إبداعاتها من 
مجموعات المجوهرات الراقية المتنوعة المختلفة، المصممة 

لجذب األنظار وإحداث األمواج.
وتعكس  وشغف،  بحب  تصنع  “يبريم”  تطلقها  مجموعة  كل 
رغبات  لتلبي  الــثــوريــة،  المجوهرات  لحركة  جــديــدة  والدة 

بما  وتليق  ــفــاس،  األن تخطف  مذهلة  قطع  باقتناء  الــنــســاء 
يحلمن به ويتمنين امتاكه. 

كل مجموعة هي والدة جديدة لحركة ثورية ُصممت لتمكين 
النساء من خال تصميمات تخطف األنظار، مصممة بشغف 

إلكمال صورة ظلية لكل امرأة.

أعلنت ڤاشرون كونستنتان، الدار األقدم في تاريخ صناعة الساعات والتي تحمل في جعبتها أكثر من 265 عامًا من العمل المتواصل في هذا المجال، 
عن مشــاركتها في إعادة افتتاح معرض البحرين في الدورة التاســعة والعشــرين للجواهر العربية - وهو أحد أضخم وأهم معارض المجوهرات في 

منطقة الشرق األوسط. 

مـــن مــوقــعــه فـــي الــمــنــامــة، يــدعــو 
وهــواة  الــســاعــات  خــبــراء  المعرض 
والحرفية  الــفــن  الكــتــشــاف  جمعها 
الــــذي يختصر  الــمــتــمــيــز  والـــتـــراث 

ــم ڤـــــاشـــــرون كـــونـــســـتـــنـــتـــان.  ــ ــال عــ
لجناح  الراقي  التصميم  يستوحي 
الـــــدار فـــي الـــمـــعـــرض، إلــهــامــه من 
الــدار  في  نسائية  أحــدث مجموعة 

لقاء  بفضل  ولــدت  التي  “إيجيري” 
الراقية  ــاء  ــ األزي عالمي  بين  جمع 

والساعات الفاخرة.
كونستنتان  ڤاشرون  إبداع  إلظهار 

الــتــقــنــي والــجــمــالــي الـــامـــحـــدود، 
وتدعوهم  بالضيوف  ــدار  ال ترحب 
ــة صـــنـــاعـــة  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــاف تـ ــ ــشــ ــ ــ ــت ــ ــ الك
من  متنوعة  ومجموعة  الــســاعــات 

البسيطة  النماذج  من  االبــتــكــارات، 
باإلضافة  العالية،  التعقيدات  إلــى 
مــجــمــوعــة مخصصة  أحــــدث  ــــى  إل
دار  مدير  يعلق  “إيجيري”.   للنساء 
في  اإلقليمي  كونستنتان  ڤاشرون 
كريستوف  األوسط  الشرق  منطقة 
راميل، بالقول “نشارك  في معرض 

العربية  للجواهر  الشهير  البحرين 
أن  ويسعدنا  العام،  هذا  أخرى  مرة 
والخبراء  الساعات  بعشاق  نرحب 
ــدار.  ــ فــي عــالــم صــنــاعــة ســاعــات ال
الشك أن هذه الفرصة ستعمل على 
التي  األمـــد  طويلة  العاقة  تعزيز 

نتمتع بها مع عمائنا البحرينيين”.

ماركات عالمية حصرية وعصرية تعرض في جناح “مجوهرات آسيا”

إصدار جديد ومحدود مصنوعة 
في معمل شوبارد

اكتشف حقبة العصر الذهبي من االبتكار والثورية مع “يـبريم”

دار Vacheron Constantin تشارك في الدورة الـ 29 لمعرض الجواهر العربية

إعداد دليلة أرناؤوط
dalila.arnaout@albiladpress.com

فاطمة عبداهلل

“البالد” مع يوكا بوتشيالتي

“البالد” مع نبيل الحكيم

باسكال باتشو

تعيد النظر بالمجموعة المعروفة بأناقتها العصرية والرياضية

Patek Philippe
تطلق ساعة سفر جديدة للسيدات

عرضت مجموعة عالمية من الماركات مجموعة مميزة وحصرية من المجوهرات في جناح “مجوهرات آسيا” وذلك خالل 
مشاركتها في معرض المجوهرات العربية والذي يقام على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، إذ شاركت 

هذه الماركات بمجموعة من التصاميم الحصرية لزوار المعرض.

بوتشياتي  مــجــوهــرات  عــرضــت  وقـــد   
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة الـــعـــريـــقـــة مـ ــ ــي ــ ــال ــطــ ــ اإلي
ــي مــعــرض  الـــمـــجـــوهـــرات الـــحـــصـــريـــة فــ
عن  الممثل  قــال  إذ  العربية،  المجوهرات 
يوكا  اإليــطــالــيــة  بوتشياتي  مــجــوهــرات 
مجوهرات  ماركة  تاريخ  “إن  بوتشياتي 
بــوتــشــيــاتــي الـــراقـــيـــة والـــمـــرمـــوقـــة في 
العالم يعود إلى أكثر من 100 عام، جميع 
يجعلها  مما  ــًا  يــدوي مصنوعة  تصاميمنا 

مميزة عن باقي المجوهرات”.
ومصنوعة  فــريــدة  “تصاميمنا  ــاف  وأضــ
فن  إلــى  تعود  عالية  فنية  لمهارات  وفقًا 
من  كنت  إذا  لذا  اإليطالية؛  النهضة  عصر 
محبي الفن العريق القديم واألصيل، فإن 

بوتشياتي ستعجبك”.
المجوهرات  مــعــرض  فــي  “نــشــارك  وتــابــع 
العربية هذا العام بعرض مجموعة مميزة 
وفريدة، إذ نشارك بعرض أفخم ساعة من 
بوتشياتي، والتي يستغرق صناعة ساعة 
ــام كــامــل، فــهــي مرصعة  واحــــده مــنــهــا عـ
بــاأللــمــاس وتــحــتــوي عــلــى لــونــيــن األزرق 
واألخضر، فاألزرق يرمز إلى لون الشركة، 

أما األخضر، فيرمز إلى األمل”.

مــجــمــوعــة   George Hakim عـــرضـــت  كــمــا 
معرض  فــي  المجوهرات  مــن  وفــريــدة  مميزة 
ــيــة، فـــجـــورج حــكــيــم هو  ــعــرب الــمــجــوهــرات ال
مــصــّمــم مــجــوهــرات لــبــنــانــي عـــرف مــنــذ سنة 
الــمــرأة  تــزّيــن  الــتــي  الــراقــيــة  بتصاميمه   1875
العربّية في كّل مكان وزمان، حيث قال مالك 
مجوهرات “GEORGE HAKIM” نبيل الحكيم 
“ لقد خصصنا تصاميم جديدة وفريدة ومميزة 
لزبائننا في معرض المجوهرات العربية، فنحن 
نشارك في المعرض منذ سنوات عديدة  تعود 

إلى عامه األول”.
االبتكارات  آخر  المعرض  في  “نعرض  وأضاف 
رصعت  التي  الــراقــيــة،  المجوهرات  عالم  فــي 
إذ  النادرة،  الثمينة  واألحجار  النقي  باأللماس 
إن جورج حكيم  مشهور بتصاميمه، وموجودة 

في جنيف والخليج العربي وبيروت”. 
 ARNOLD AND SON مــاركــة  عــرضــت  كــمــا 
باسكال  تــحــدث  إد  لــديــهــا،  الــســاعــات  أحـــدث 
 ARNOLD فــي  المبيعات  قسم  نــائــب  باتشو 
AND SON عن الماركة، قائاً “مقر شركتنا في 
الساعات،  قطع  جميع  بتصنيع  نقوم  سويسرا، 
ونـــزودهـــا إلـــى عــشــاق الــســاعــات فــي مختلف 

الدول”.

تشكل  تصاميم   ”GASPARI“ جاسباري  طرحت  كما 
أن  الجمال، فتصاميمها مستوحاة من  فنية من  لوحة 
يــروج  كما  مــوضــة  وليست  فنية  قطعة  الــمــجــوهــرات 
البعض لها، إذ قال المدير العام إبراهيم موسى “نحاول 
تسعى   GASPARI فــإن  لــذلــك  زبائننا،  جميع  ــاء  إرضـ
إلى إرضاء كل األذواق، فالمجوهرات تصنع لتتناسب  
مع كل زبــون على حــدة، فهي تامس شخصه وذاتــه؛ 
مناسبة  لتكون  التصاميم  في  التمييز  إلــى  نسعى  لــذا 

ومتناسقة مع مقتني هذه المجوهرات”.

من جهتها، أكدت زوجة المالك أناليسا جاسباري “نسعى 
أن  أذواق عشاق ماركتنا، وخصوصًا  إلى إرضاء كافة 

الجميع اآلن يرغب في اقتناء المجوهرات الناعمة”. 
وأضافت “أن المشاركة في المعرض تعد فرصة للتعرف 
على أذواق زبائننا، كما أنها فرصة إلى لقائهم والتعرف 

عليهم أيضًا”.
وذكرت جاسباري أن “GASPARI” تشارك في معرض 
المجوهرات العربية كل عام، فقد مضى على مشاركتها 

ما يقارب 14 عامًا.

الشركة  مــؤســس  عــن  باتشو  وتــحــدث 
الساعات  أبــرز صانعي  من  يعد  والــذي 
الـــمـــشـــهـــورة، فــقــد قــضــى حــيــاتــه في 
صناعة الساعات؛ بهدف زيادة الجودة 
في  المستخدمة  الساعات  في  والدقة 
وقته  معظم  أمضى  وقد  الوقت،  ذلك 
للبحارة  اإللزامية  األدوات  صناعة  في 
في ذلك الوقت لمساعدتهم في التنقل 

بين القارات وفي الماحة البحرية”.
حول  منتجات  “نــوزع  باتشو  وأضــاف 
العالم، وتغمرنا السعادة بالمشاركة في 
معرض المجوهرات العربية في مملكة 
البحرين، إذ إن هذا المعرض يسمح لنا 

مقابلة زبائننا”.
بعرض  العام  هــذا  نشارك  “نحن  وتابع 
قطع متميزة وفريدة والتي تم إطاقها 
ومن  الماضية،  القليلة  األسابيع  خال 
ضــمــنــهــا ســـاعـــة غـــلـــوب شـــارتـــر، وهــي 
تم  كما  مثيل،  لها  ليس  مميزة  ساعة 
الساعات  من  جديدة  مجموعة  عرض 
النسائية، كما أنه تم عرض بعض القطع 
منها  توفير قطعتين  تم  والتي  النادرة 

للمعرض”.

أناليسا جاسباري 
و إبراهيم موسى 
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المنامة - وزارة الخارجية

بشـــدة  الخارجيـــة  وزارة  دانـــت 
محاولة ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
اســـتهداف  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
مطـــار أبها الدولـــي بالمملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، 
ومســـتمر  متكـــرر  اســـتهداف  فـــي 
فـــي  المدنيـــة  والمنشـــآت  لألعيـــان 
المملكـــة بمـــا يتنافـــى مـــع القانـــون 

الدولي اإلنساني.
ويقظـــة  بكفـــاءة  الـــوزارة  أشـــادت 

قوات الدفاعات الجوية الســـعودية 
التـــي تمكنت من اعتـــراض الطائرة 
وتدميرهـــا، مؤكـــدة تضامـــن مملكة 
المملكـــة  شـــقيقتها  مـــع  البحريـــن 
العربيـــة الســـعودية ودعمها في كل 
مـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات للحفاظ 
علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وســـامة 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها، 
الحوثيـــة  لاعتـــداءات  والتصـــدي 

اإلرهابية اآلثمة.

البحرين تدين محاولة ميليشيا 
الحوثي استهداف مطار أبها

فريق )متقاعد( برابوو سوبيانتو وزير الدفاع، إندونيسيا «
جنرال متقاعد لويد ج أوستن الثا وزير الدفاع، الواليات  «

المتحدة األميركية 
صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن  «

فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، المملكة 
العربية السعودية

داتوك سيري هشام الدين تن حسين كبير وزير الدفاع،  «
ماليزيا 

 ستيفن الفغروف مستشار األمن القومي، المملكة  «
المتحدة

 عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، مملكة البحرين «

 فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية  «
العراقي 

 أيمن الصــــفدي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية  «
وشؤون المغتربين، المملكة األردنية الهاشمية

 نايف الحجرف أمين عام، مجلس التعاون لدول  «
الخليج العربية

سامح شكري وزير الخارجية، مصر «
نجالء محمد المنقوش وزير الخارجية، ليبيا «
الدكتور بيتر ماورير رئيس، اللجنة الدولية للصليب  «

األحمر
الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية، اليمن «

نيكوس ديندياس وزير الخارجية، اليونان «
معید یوسف مستشار األمن القومي، باكستان «
يوجين وامالوا وزير الدفاع، كينيا «
الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير  «

للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اإلمارات 
العربية المتحدة

بريت ماكغورك مدير مجلس األمن القومي لمنطقة  «
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الواليات المتحدة 

األمريكية
 نيلس شميد المتحدث بالسياسة الخارجية للحزب  «

االشتراكي األلماني، جمهورية ألمانيا االتحادية

وفيما يلي قائمة بأسماء المتحدثين في القمة:

عيون العالم تتجه لـ “حوار المنامة” اليوم وسط آمال بدحر الميلشيات
300 مشارك من 22 دولة يناقشون محاور بينها إنهاء الصراعات في المنطقة

تنطلق مســاء اليوم الجمعة أولى جلســات القمة األمنية “حوار المنامة”2021، في نســختها الـــسابعة عشــر، والتي تســتمر 
حتى 21 من نوفمبر الجاري، حيث يعد الحدث أكبر قمة أمنية متخصصة من نوعها بالشــرق األوســط والمنطقة والعالم 
والتي تجمع رؤساء ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري األمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، باإلضافة إلى 

نخبة من الخبراء وأصحاب الرأي والمهتمين.

ســـنويا  تعقـــد  التـــي  القمـــة  وتناقـــش 
وتســـتمر على مدار 3 أيام، مستجدات 
العديد من قضايا التي تتعلق بالسياسة 
األمنية والخارجية والتحديات األمنية 
األكثـــر إلحاًحـــا فـــي الشـــرق األوســـط 
والمنطقـــة والتهديـــدات غير المتناظرة 
ومفاهيـــم  التقليديـــة  غيـــر  والحـــروب 
األمن الســـيبراني الشامل باعتبارها من 
بين أهم مصادر التهديد الجديدة التي 
تواجهها دول المنطقة والعالم، وطبيعة 
االحترازيـــة  واآلليـــات  اإلجـــراءات 
الواجـــب اتخاذها والعمـــل بها للحد من 

آثارها وتداعياتها. 
المناقشـــات  القمـــة  مناقشـــات  وتأتـــي 
العابـــرة للحـــدود هـــذا العـــام بالتزامـــن 
مـــع العديـــد مـــن التطـــورات الجديـــدة 
التي يشـــهدها اإلقليم وتشـــكل مخاطر 
واســـتقرار  ألمـــن  جديـــدة  وتحديـــات 
الخليـــج  ومنطقـــة  أجمـــع  العالـــم  دول 
والشـــرق االوســـط تحديدا، وتستدعي 
من كبار االســـتراتيجيين والمســـؤولين 
في الشـــرق األوســـط والعالم دراســـتها 
ســـبل  أنســـب  ووضـــع  فيهـــا  والبحـــث 
التعاون لمواجهتها لتحقيق االســـتقرار 

في المنطقة. 
حـــوار  قمـــة  أعمـــال  إقامـــة  وتؤكـــد 
المنامـــة، الـــذي ينظمـــه المعهـــد الدولي 
لدراســـات االســـتراتيجية “ أي أي أس 
أس”، والذي يعد مـــن أهم معاهد الفكر 
االســـتراتيجي فـــي العالـــم ويتخـــذ من 
العاصمة البريطانية مقرًا له، بالشـــراكة 
مـــع ووزارة الخارجيـــة، قـــدرة البحرين 
على اســـتضافة حدث سياســـي وأمني 
فريـــد عالميـــا، حيـــث تهتـــم دول العالم 
أجمـــع بالحوار والمـــداوالت في إطاره، 
وبخاصـــة مـــع اجتمـــاع رمـــوز ونخـــب 
وقادة من العســـكريين والدبلوماسيين 
واألكاديمييـــن من شـــتى أنحـــاء العالم 
ممن يفـــدون إلى المملكـــة لمتابعة آخر 
مســـتجدات مجـــاالت الدفـــاع واألمـــن 

والسياسة الخارجية.
مـــع  البحريـــن  وقـــوف  أن  شـــك  وال 
المختلفـــة  العالـــم  دول  نظيراتهـــا 
مواجهـــة  فـــي  إياهـــم  ومشـــاركاتها 
التـــي  الكبـــرى  والمخاطـــر  التحديـــات 
تعترض ســـبيل نموه واستقراره، يمثل 
مقومـــا رئيســـيا من مقومات السياســـة 
الخارجيـــة للمملكة، وأداة رئيســـية من 

أدوات قوتهـــا الناعمـــة، التي تســـتطيع 
مـــن خالهـــا ليس فقط حل المشـــكات 
وتســـوية الصراعات، وإنما أيضا حشـــد 

الدعم والتأييد لمواقفها ومصالحها.
وسيحضر القمة التي ستقام في فندق 
فور ســـيزن المنامة وفودا دبلوماســـية 
مـــن القـــارة االســـيوية، ابرزهـــم وزراء 
وســـنغافورة  والصيـــن  اليابـــان  مـــن 

وإندونيسيا. 
اليـــوم  مســـاء  األولـــى  الجلســـة  وفـــي 
ســـيلقي الكلمـــة االفتتاحيـــة الرئيســـية 
للقمة وزيـــر الدفاع االندونيســـي، فيما 
تتطـــرق أولـــى الجلســـات العامـــة يـــوم 
الســـبت فـــي جلســـتها العامـــة االولـــى 
عـــن “سياســـة الدفـــاع األميركيـــة فـــي 
الشرق االوســـط”، وفي جلستها الثانية 
الجلســـة  ثـــم  والـــردع”،  “الدبلوماســـية 
الثالثة عن “الخليج وآســـيا “ والجلســـة 
الرابعة عـــن “تعددية األطـــراف واألمن 

اإلقليمي في اطار متحول”.
وســـتضم جلســـات االحـــد وهـــو اليـــوم 
األخيـــر للقمـــة جلســـتين األولـــى تحت 
عنوان “انهاء الصراعـــات في المنطقة” 
والثانيـــة “ديناميكيات األمن في البحر 

العامـــة  الجلســـة  وســـتكون  االحمـــر”، 
الختامية عن “المليشـــيات والصواريخ 
كمـــا  النوويـــة”،  األســـلحة  وانتشـــار 
ستشـــهد خـــال أيامهـــا الثاثـــة العديد 
مـــن االجتماعـــات الثنائية بيـــن الوزراء 

والمسئولين. 
وكان الرئيـــس التنفيذي للمعهد الدولي 
للدراســـات االســـتراتيجية في الشـــرق 
األوسط الســـير توم بيكيت، قد أوضح 
فـــي تصريحـــات أن أعـــداد المدعويـــن 
قـــد   ،2021 المنامـــة  حـــوار  لحضـــور 
وصلت إلى 300 مشـــارك، مؤكدا اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة المتبعة 
وإلزاميـــة  كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي 
التطعيم، وفحص الوفود والمشـــاركين 
كافـــة عنـــد الوصـــول للمشـــاركة بحوار 

المنامة.
إلـــى  باإلضافـــة  القمـــة  فـــي  ويشـــارك 
متحدثيـــن من البحريـــن البلد المضيف 
للقمـــة وفـــود مـــن الواليـــات المتحـــدة 
وبريطانيـــا  وأســـتراليا  األميركيـــة 
وجمهوريـــة فرنســـا وألمانيـــا واليونـــان 
والهنـــد وإندونيســـيا والمملكـــة العربية 
الســـعودية وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
والعراق واســـرائيل واليابـــان والمملكة 
وليبيـــا  وكينيـــا  الهاشـــمية  االردنيـــة 
وســـنغافورة  والباكســـتان  وماليزيـــا 
وتركيا وســـلطنة عمان واليمن والعديد 
من دول العالـــم باإلضافة إلى منطمات 
عالمية وشـــخصيات سياســـية وخبراء 

عالميين.

بدور المالكي

المنامة- وزارة الداخلية

نظمت مدرسة الدفاع المدني دورة 
واإلخـــاء  الســـامة  فـــي  تدريبيـــة 
شارك فيها عدد من منتسبي القيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين، ورئاسة 

الحرس الوطني.
وتضمنت الدورة تعريف المشاركين 
والســـامة  الحمايـــة  باشـــتراطات 
في المنشـــآت، وكيفيـــة إعداد خطة 
اإلخاء وطرق تنفيذها في الحاالت 
العاديـــة والطارئـــة، والتعـــرف علـــى 
الواجبات الرئيســـية لفـــرق اإلخاء 
واالطـــاع  المختلفـــة،  واإلنقـــاذ 

علـــى أنظمـــة اإلطفـــاء واإلنـــذار من 
الحريق، باإلضافة للقيام بتطبيقات 
عمليـــة على أنظمة اإلطفاء اليدوية 
والثابتة والتلقائيـــة، وعلى عمليات 

اإلخاء ونقل المصابين.
ومـــن ضمـــن برنامـــج الـــدورة قـــام 
فـــرع  مبنـــى  بزيـــارة  المشـــاركون 
المـــواد  مـــع  والتعامـــل  التطهيـــر 
إدارة  مـــع  بالتنســـيق  الخطـــرة 
العمليـــات بـــاإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني للتعرف على آليات ومعدات 

اإلطفاء والمواد الخطرة.

دورة في “السالمة واإلخالء” للعسكريين

أكـــد وزير شـــؤون اإلعام علـــي الرميحي  
المجـــاالت  فـــي  التراكميـــة  الخبـــرات  أن 
المختلفة وفضلى الممارسات التطبيقية، 
للقيـــادات  أساســـًيا  مرجًعـــا  اليـــوم  تعـــد 
الحكومية، لتشـــكيل مخزونهـــم المعرفي 
والمهنـــي، موضًحـــا أهمية عقـــد مثل هذه 
الـــرؤى  لتوحيـــد  الحكوميـــة  التجمعـــات 
العمـــل  منظومـــة  فـــي  واالســـتراتيجيات 
الحكومي، وتشارك التحديات واإلنجازات 

نحو تيســـير اإلجـــراءات الحكومية ورفع 
جودة الخدمات المقدمة. 

جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه منتســـبي برنامجي 
قيـــادات وكـــوادر اللذيـــن ينظمهمـــا معهد 
البرنامـــج  ضمـــن  “بيبـــا”،  العامـــة  اإلدارة 

الوطني لتطوير القيادات الحكومية.
وتشـــارك الرميحي خال لقائه مع مديري 
ورؤســـاء اإلدارات واألقسام في الجهات 
وأبـــرز  التراكميـــة  خبراتـــه  الحكوميـــة، 
االســـتراتيجيات المتبعـــة خـــال مســـيرة 

عمـــل  التـــي  العمـــل  فـــرق  إلدارة  عملـــه، 
معهـــا، مؤكًدا علـــى أن العمل اإلداري عمل 
تشـــاركي، وجميع األفـــراد يقومون خاله 
بـــدور محوري على اختاف مســـتوياتهم 
الوظيفية، فالقيادة علم وخبرة يكتســـبها 
التحســـينات  إجـــراء  إلـــى  يطمـــح  مـــن 
وتطويـــر العمـــل، أمـــا المنصـــب القيـــادي 
فسيحصل عليه من يثابر تدريجًيا. ونقل 
الرميحـــي تجربتـــه القياديـــة مـــع كـــوادر 
وزارة شـــؤون اإلعام وعملهـــم الجماعي 

الـــرؤى  تحقيـــق  نحـــو  واحـــد  كفريـــق 
تصبـــو  التـــي  المنشـــودة  االســـتراتيجية 
لهـــا الـــوزارة، مضيًفـــا أن العمـــل الجماعي 
وتوحيد األهداف المؤسســـية هو أســـاس 
نجـــاح أي عمل ســـواًء في منظومة العمل 
الحكومي أو القطاع الخاص، وأن الوزارة 
ستواصل حراكها اإلعامي واإلداري نحو 
تلبية تطلعات الجمهور المحلي على وجه 
الخصـــوص والمنطقـــة اإلقليميـــة بشـــكٍل 

عام.

المنامة - بنا

الخبرات التراكمية مرجع للقيادات الحكومية
الرميحي ينقل تجربته مع كوادر “اإلعالم” وعملهم الجماعي كفريق واحد

وزير شؤون اإلعالم يلتقي منتسبي برنامجي كوادر وقيادات اللذين ينظمهما “بيبا”

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أكـــدت 
العمرانـــي أن التوســـع فـــي نظـــام بنايـــات 
“تخطيـــط العمرانـــي  التخطيـــط   ليشـــمل 

 )Planning(” ســـيتم في المرحلة القريبة، 
حيـــث ســـيتم إعـــادة هندســـة وأتمتـــة 39 
خدمـــة، بمـــا يدعـــم التوجه نحـــو التحول 
اإللكتروني الذي من شـــأنه تحسين جودة 
الخدمات واالرتقاء بمستواها، إلى جانب 
خفـــض المدة الزمنيـــة الازمة لإلجراءات 
بنســـبة تصل إلى 80 % من خال تدشين 

اتفاقيات مستوى الخدمة.
ويأتي التوســـع فـــي نظام بنايات ليشـــمل 
موافقـــة  بعـــد  العمرانـــي،  التخطيـــط 
مجلـــس الوزراء في إطار أولوية تســـهيل 
فعاليتهـــا  وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات 
الســـتقطاب االســـتثمارات المباشـــرة التي 
تضّمنتهـــا خطة التعافـــي االقتصادي التي 

أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وأشـــارت نوف جمشـــير الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمراني أن 
التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط 
العمراني يأتي في إطار الجهود التي تقوم 
بها هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمراني 

الحكوميـــة  الخدمـــة  جـــودة  لتحســـين 
وتطويـــر كافـــة العمليـــات التخطيطية بما 
يسهم ايجابًا في تعزيز البيئة االقتصادية 
واستقطاب االستثمارات وتحقيق كفاءة 
أكبـــر في األداء، وتتماشـــى مع التوجهات 
الحكوميـــة الراميـــة نحو التحـــول الرقمي 
اإلجـــراءات  مختلـــف  لتســـهيل  الشـــامل 

الحكومية وتبسيطها.
وفي هذا اإلطار أكـــدت الرئيس التنفيذي 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة 
ليشـــمل  بنايـــات  نظـــام  فـــي  التوســـع  أن 
التخطيط العمراني ســـيلعب دورًا أساسيًا 
في مواكبة التطلعـــات التنموية المختلفة 
فـــي ظل النهضـــة العمرانية الشـــاملة التي 
تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة  حمـــد 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوهـــًة بأن 
تفعيله يرتكز علـــى أهداف رؤية البحرين 
االقتصاديـــة 2030، خصوصـــا فيما يتعلق 
بجعـــل القطاع الخاص المحرك األساســـي 
الرئيـــس  وبينـــت  االقتصاديـــة.  للتنميـــة 

والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي 
العمرانـــي أّن التوســـع فـــي نظـــام بنايـــات 
ليشـــمل التخطيـــط العمرانـــي يهـــدف إلى 
توفير خدمـــات الهيئة وإتاحتها إلكترونيًا 
وخاصة فـــي ظل الزيادة المضطردة بعدد 
الطلبات المقدمة للهيئة والتي بلغ نســـبتها 
40 % لغايـــة أكتوبـــر 2021 مقارنة بالعام 
الســـابق، إذ تشـــمل المراحـــل األولـــى مـــن 
النظام توفير 6 خدمات إلكترونية متمثلة 
فـــي خدمـــة تقاســـيم األراضـــي الجزئيـــة 
األراضـــي،  دمـــج  وخدمـــة  والرئيســـية، 
تصنيـــف  وتغييـــر  تصنيـــف  وخدمـــات 
األراضي، إلى جانب دراسات المشروعات 
ذات الطبيعة الخاصة. وأضافت جمشـــير 

ليشـــمل  بنايـــات  نظـــام  فـــي  التوســـع  أن 
التخطيط العمراني سيشمل، بعد االنتهاء 
مـــن تنفيذ جميع مراحلـــه، على 39 خدمة 
إلكترونيـــة تهدف في مجملهـــا إلى تقليل 
الحضـــور  وإلزاميـــة  الورقيـــة  المعامـــات 
لتقديم وإنجـــاز المعامات بجانب خفض 
المـــدد الزمنية الازمة لإلجـــراءات، فضاً 
عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر 
إســـناد بعض الخدمات له، بعد استحداث 
رسوم خاصة بتلك الخدمات، بالتزامن مع 
التحســـينات في جودة الخدمة واالرتقاء 
بها. وتابعت جمشـــير أّن التوسع في نظام 
بنايات ليشمل التخطيط العمراني سيتيح 
المجـــال أمـــام مـــاّك األراضـــي والمكاتب 

الخدمـــات  مـــن  لاســـتفادة  الهندســـية 
التخطيـــط  هيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 
والتطوير العمراني في الموقع اإللكتروني 
الموحد لذلك تحـــت مظلة نظام “بنايات”، 
مما يســـهم في تســـريع وتيرة اإلجراءات 
الهيئـــة،  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  والخدمـــات 
ويعكس الجهود الحكومية الرامية إلعادة 
هندســـة اإلجراءات الحكومية وتســـهيلها 
تنفيذًا لقـــرارات مجلس الـــوزراء واللجنة 
إطـــار  فـــي  العمرانـــي،  للتخطيـــط  العليـــا 
التوســـع في نظـــام “بنايات”، الذي ُيشـــكل 
نقلـــة نوعيـــة في ســـرعة إصـــدار الرخص 

وفاعلية العمليات المرتبطة بذلك.
الهيئـــة  أّن  إلـــى  جمشـــير  أشـــارت  كمـــا 
للخدمـــات  ُموّحـــد  دليـــل  إطـــاق  بصـــدد 
التخطيطية، والذي يتضمن االشـــتراطات 
الفنيـــة المتعلقة بطلبات هيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي للجهـــات الحكومية، 
إلى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة 
بتقســـيم ودمـــج األراضي المعـــدة للتعمير 
إلـــى االشـــتراطات  والتطويـــر، باإلضافـــة 
والمعايير الفنية المتعلقة بتقســـيم ودمج 

األراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وقدمـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة خالص 

المعلومـــات  لهيئـــة  وتقديرهـــا  شـــكرها 
والحكومة اإللكترونية، مشـــيدة بجهودها 
وتعاونهـــا المثمـــر فـــي العمـــل علـــى تنفيذ 
هذا النظـــام، مؤكدة أهمية عاقة التعاون 
والتكامـــل بيـــن الجهـــات الحكوميـــة لمـــا 
يصـــب فـــي إطـــار تســـريع تنفيـــذ التوجه 

الحكومي لعملية التحول اإللكتروني.
التنفيـــذي لهيئـــة  الرئيـــس  أكـــد  وبـــدوره، 
المعلومـــات والحكومة اإللكترونية محمد 
القائد األهمية التي يمثلها القطاع العقاري 
باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات الحيويـــة غيـــر 
النفطية وضمن الروافد الرئيســـة الداعمة 
لعجلة االقتصاد الوطني والمحققة لرؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030، مشـــيرًا لمـــا 
توليـــة الهيئة مـــن حرص والتزام مســـتمر 
بتوفيـــر كافة أوجـــه الدعم للنهـــوض بهذا 
القطـــاع عبـــر تنفيـــذ توجيهـــات الحكومة 
وســـائل  وتســـخير  التقنيـــات  بتطويـــع 
طـــرق  وتعزيـــز  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
االبتـــكار وتبنـــي الـــذكاء االصطناعي وبما 
يســـهم بدعم عمليـــة التحـــول اإللكتروني 
الخدميـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات  لـــكل 
ومتابعـــة تنفيذهـــا وفقـــًا لخطـــة التحـــول 

الرقمي الوطنية.

المنامة - بنا

إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة وخفض مدة اإلجراءات بنسبة 80 %
عبر التوسع في نظام بنايات ليشمل التخطيط العمراني
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“اإلعالم” تبحث آخر االستعدادات لالحتفال بيوم البحرينية
إعداد مجموعة من المواد اإلعالمية المصورة والمسموعة والمقروءة

بـــوزارة  الــفــرص  تكافؤ  لجنة  عــقــدت 
ــس، اجــتــمــاعــهــا  ــ ــام، أمـ ــ ــ شـــئـــون اإلعـ
الــعــام، برئاسة  لــهــذا  الــرابــع  الــــدوري 
والتلفزيون  لإلذاعة  المساعد  الوكيل 
رئيس اللجنة عبدهللا الدوسري، حيث 
استعدادات  آخر  على  االطــاع  جرى 
وترتيبات الوزارة وخطتها اإلعامية 
لاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 

.2021
ــاع، أكـــــد الــوكــيــل  ــ ــم ــ ــت وخــــــال االجــ
رئيس  والتلفزيون  لإلذاعة  المساعد 
لجنة تكافؤ الفرص، أن وزارة شئون 
اإلعام تعمل على قدم وساق لتجهيز 

االحتفال بيوم المرأة البحرينية لكي 
بمكانة  تليق  الــتــي  بــالــصــورة  يــخــرج 
المرأة في مملكة البحرين وما وصلت 
إليه من مستويات رفيعة على صعيد 
توجيهات  ظل  في  والتقدم  التمكين 
رئيسة  الـــبـــاد  عــاهــل  قــريــنــة  ورؤى 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
تبوء  فــي  أسهمت  والــتــي  خليفة  آل 
ــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة ألعـــلـــى مــراتــب  ــ ال

التطور.
ــاف أن االحــتــفــال بــيــوم الــمــرأة  وأضــ
مناسبة  يشكل  عـــام  كــل  البحرينية 

المرأة  وإنجازات  بعطاءات  لاحتفاء 
في مملكة البحرين، وعرفاًنا بجهودها 
وإســهــامــاتــهــا فــي بــنــاء وطــنــهــا، ومــا 
ومضيئة  مشرفة  صــورة  مــن  تقدمه 
للمنجز الحضاري في مملكة البحرين.
ــمــســاعــد لـــإلذاعـــة  وأشـــــار الــوكــيــل ال
والتلفزيون رئيس لجنة تكافؤ الفرص 
إلى أن وزارة شئون اإلعام حريصة 
المناسبة  هـــذه  فــي  الــمــشــاركــة  عــلــى 
عــلــى تسخير  و  الــعــزيــزة،  الــوطــنــيــة 
وإمكانيات  طاقات  من  لديها  ما  كل 
المرأة  الضوء على نجاحات  لتسليط 

البحرينية في مختلف القطاعات.

الباد  عاهل  قرينة  اعتماد  إن  وقــال 
ــمــجــلــس صــاحــبــة الــســمــو  رئــيــســة ال
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 

آل خليفة، لموضوع “المرأة البحرينية 
ارتقاء  الوطنية.. مسيرة  التنمية  في 
ــيــكــون شـــعـــاًرا  ــن مــعــطــاء” ل فـــي وطــ
ــذا الـــعـــام، يــجــســد مــدى  لــاحــتــفــال هـ
الكبير  الــدور  على  بالتركيز  االهتمام 
في  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة  لعبته  ــــذي  ال
والتنمية  الــوطــنــي  ــبــنــاء  ال عــمــلــيــات 

كشريك أصيل وفاعل.
ولفت الدوسري إلى أن وزارة شئون 
مجموعة  إعـــداد  على  تعمل  اإلعـــام 
متميزة من التقارير والمواد اإلعامية 
ــمــقــروءة  الــمــصــورة والــمــســمــوعــة وال
المرأة  إليه  وصلت  الــذي  التقدم  عن 

البحرينية ضمن خطة شاملة تتناسب 
إبراز  على  وستعمل  الحدث،  وأهمية 
بتحقيق  العاقة  ذات  االحــصــائــيــات 
التوازن بين الجنسين داخل مختلف 
بينها  ــمــؤســســات، ومـــن  األجـــهـــزة وال

وزارة شئون اإلعام.
وتــطــرق االجــتــمــاع إلـــى بــحــث مــدى 
التقدم فــي إنــجــاز بــرامــج ومــبــادرات 
التي  بـــالـــوزارة  الــفــرص  تكافؤ  لجنة 
السابقة،  إقرارها في االجتماعات  تم 
في  تسهم  التي  المقترحات  وكــذلــك 
بــالــوزارة،  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تعزيز 
وتذليل أية صعوبات قد تواجه ذلك.

المنامة - بنا

األعلى  المجلس  أعلن 
لـــلـــمـــرأة عـــن إطـــاق 
ــدورة الــرابــعــة من  ــ ال
ــــشــــرف  ــاز ال ــ ــيـ ــ ــتـ ــ “امـ
ــال  ــ ــمـ ــ لــــــرائــــــدة األعـ

الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة” 
الطاقات  تشجيع  بهدف 

المتميزة  الشابة  والكفاءات 
فــي مجال ريـــادة األعــمــال، وإبــراز 

الحر،  العمل  إدارة  فــي  نجاحها  قصص 
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـ
االســتــثــمــاريــة واالقــتــصــاديــة الــجــديــدة 

بمملكة البحرين.
الرابعة  دورتها  في  المبادرة  هذه  وتركز 
ــدرة الــمــشــاريــع  بــشــكــل أســـاســـي عــلــى قــ
ــة  ــدامــ ــتــ ــى االســ ــلـ ــاركــــة فـــيـــهـــا عـ ــمــــشــ ــ ال

ومـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
جــائــحــة كــوفــيــد19- 
التطورات  ومواكبة 
ــة  ــ ــي ــوجــ ــ ــول ــ ــن ــ ــك ــ ــت ــ ال
إضافة  المتسارعة، 
الــضــوء  تسليط  إلـــى 
ــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات  ــ ــ ــل ــ عــ
ــاديـــة الــمــســتــجــدة  ــتـــصـ االقـ
بشكل  بـــــرزت  ــتـــي  الـ والــمــبــتــكــرة 
السابقة، واستقطاب  الفترة  الفت خال 
ــمــرخــصــة من  ــع الــمــبــتــكــرة وال ــمــشــاري ال
أو  التقليدية  التجارية  السجات  خال 

االفتراضية.
الــشــرف  ــدت رئــيــســة لجنة “امــتــيــاز  وأكــ
سمو  الشابة”  البحرينية  األعمال  لرائدة 
خليفة  آل  خليفة  بنت  حصة  الشيخة 

ــيــوم بعد  ــمــبــادرة أصــبــحــت ال أن هـــذه ال
أربع دورات على إطاقها إحدى اآلليات 
ــمــحــفــزة لـــزيـــادة مــشــاركــة  الـــداعـــمـــة وال
األعمال،  ريــادة  الشابة في مجال  المرأة 
الخدمات  من  العديد  وجــود  جانب  إلــى 
والبرامج التي تسهل أمام المرأة دخولها 
بالتعاون  األعمال  ريــادة  لمجال  وإقبالها 
مـــع شـــركـــاء الــمــجــلــس كــبــنــك الــبــحــريــن 
ــدوق الــعــمــل “تــمــكــيــن”  ــ ــن لــلــتــنــمــيــة وصــ

و”صادرات البحرين”.
وأكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
إلى  المبادرة  ترجمة  على  اللجنة  حرص 
من  أهدافها  لتحقيق  واقعية  عمل  آلية 
خال معايير دقيقة وُمقاسة، تعتمد على 
مبادئ االستدامة والتنافسية في مراحل 
لامتياز،  للمتقدمات  المختلفة  التقييم 

وبما ينسجم مع الخطة الوطنية لنهوض 
المهتم  شــقــهــا  فـــي  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة 
أهدافها،  ويحقق  االقتصادي  بالتمكين 
إضــافــة إلـــى مــواكــبــة الــمــســتــجــدات في 
قطاع األعمال من خال مراجعة وتطوير 

معايير التأهل لامتياز، وبما يتواكب مع 
التوجهات العالمية والوطنية.

ــال في  ــمـ ودعــــت ســمــوهــا رائــــــدات األعـ
ــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــمـــشـــاركـــة قــصــص  مــمــل
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــال الـ ــ ــن خـ نــجــاحــهــن مــ
لــرائــدة األعــمــال  الــشــرف  مــبــادرة امتياز 
الرابعة،  دورتــهــا  فــي  الشابة  البحرينية 
وأوضـــحـــت أن مــعــايــيــر نــيــل االمــتــيــاز 
والتميز  اإلبــداع  تتضمن  الرابعة  للدورة 
على  والقدرة  األعمال،  ريــادة  في مجال 
الــمــشــروع وإدارة  الــتــطــويــر واســتــدامــة 
والتقني  الــرقــمــي  والــتــحــول  الــمــخــاطــر، 
للمواطنين  الوظائف  وتوفير  للمشروع، 
ومــدى  الــفــرص،  تكافؤ  مبدأ  يــراعــي  بما 
المجتمع،  تغيير  في  المشروع  مساهمة 
التصدير، وتنفيذ مبادرات  والقدرة على 
تطوعية تعكس مدى التزام رائدة العمل 

بمسؤوليتها االجتماعية.
هذا، ويشترط للتقدم لامتياز أن تكون 
يزيد  وال  الجنسية  بحرينية  المتقدمة 
لديها  يــكــون  وأن  عــامــًا،   45 عــن  عمرها 
ريـــادة األعــمــال ال تقل  خبرة فــي مجال 
تقرير  تقديم  إلــى  إضافة  سنوات   3 عن 
ووجود  المشروع،  أو  النشاط  عن  مالي 
باسم  النشاط  لمزاولة  رسمي  ترخيص 
ــمــشــروع أو بــمــشــاركــتــهــا في  صــاحــبــة ال
 ،% 50 نسبتها عن  تقل  ال  بما  المشروع 
قائم على  المشارك  المشروع  يكون  وأن 

البيع أو الشراء أو على تقديم خدمات.
لامتياز  الــتــقــدم  فــي  لــلــراغــبــات  ويمكن 
المتوفرة  اإللكترونية  االســتــمــارة  مــلء 
على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى 
أقصاه  موعد  في   www.scw.bh للمرأة 

31 مارس 2022.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

إطالق دورة “امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة”
شروط المشاركة تتطلب اإلبداع ومواكبة التوجهات العالمية

سمو الشيخة حصة بنت خليفة

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

بالنسخ  النهائية  المرحلة  منافسات  السبت  يــوم  تتواصل 
الثانية لمسابقة #موهبتك_فالبيت، والتي تقام تحت رعاية 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
المكتب اإلعامي  الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وينظمها 
لسموه بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعام، والتي تأتي ضمن 

مبادرات سموه لدعم الشباب البحريني.
#موهبتك_ بمسابقة  الحكام  لجنة  عضو  قالت  جانبها،  من 

فالبيت الفنانة أميرة محمد: “أعتز بانضمامي للجنة التحكيم، 
فالمسابقة تعتبر نوعية وداعمة للشباب والمواهب البحرينية 
الــتــي تمنح  الــمــســابــقــات  مـــجـــاالت، وهـــي مــن  فــي مختلف 
األهداف  وفق  إبداعاتهم،  إلطاق  مثالية  أجواء  المشاركين 
الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل خليفة لهذه  الــتــي رســمــهــا ســمــو 
الشباب،  ومواهب  لطاقات  حاضنة  منصة  لتكون  المسابقة، 
على الشكل الذي يمنحها فرصة االنطاقة واكتساب الخبرات 
من  الطموحات  تحقيق  نحو  الرحلة  وبــدء  بالنفس،  والثقة 

خال هذه المواهب”، مضيفة أن المسابقة تعزز من الروابط 
الشباب  فــراغ  أوقــات  وتستثمر  المشاركين  بين  االجتماعية 
وشغلها بكل ما هو مفيد ومرتبط بالقدرات واإلمكانيات التي 
يمتلكونها، موضحة أن لجنة الحكام تقدر جميع األعمال التي 
قدمتها المواهب البحرينية، متمنية كل التوفيق للمشاركات 

المتأهلة للمرحلة النهائية وحظا أوفر لبقية المشاركين.

منصة حاضنة لطاقات الشباب

أميرة محمد: “#موهبتك_فالبيت” مسابقة نوعية
المنامة - بنا

والتطوير  للبحوث  ناصر  مركز  يشارك 
لمركز  التابع  االصطناعي  الــذكــاء  فــي 
في  المهني  والــتــدريــب  للتأهيل  ناصر 
ــبــحــريــن الـــثـــانـــي لــلــحــوســبــة  ــمــر ال مــؤت
ــذي  ــن الــســيــبــرانــي، ال الــســحــابــيــة واألمــ
بيرس  اكــس  رانديفو  شركة  من  ينظم 
اإلماراتية، وتحت رعاية النائب الثاني 
لــمــجــلــس الـــنـــواب عــلــي زايـــــد، يــومــي 
اإلثنين والثاثاء 29 و30 نوفمبر، حيث 
يقوم المركز بتقديم الكلمة االفتتاحية 
للمؤتمر والتي يتطرق فيها إلى أحدث 
الذكاء  العلم في مجال  إليه  ما توصل 
ــهــا أهــم  ــعـــرض خــال االصـــطـــنـــاعـــي، ويـ
الجهات  ألهم  بها  يقوم  التي  المشاريع 
مدى  تدلل  التي  والخاصة،  الحكومية 
ريــــــادي في  مـــن دور  بـــه  يــحــظــى  مـــا 

والمستقبلي  الحيوي  التخصص  هــذا 
على  الحديثة  التكنولوجيا  عالم  فــي 

المستوى الدولي.
وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي 
بأن مركز  النعيمي  لمركز ناصر عبدهللا 
ناصر للبحوث والتطوير يعرض نماذج 
مــتــطــورة غــايــة فـــي الـــتـــقـــدم، ويــقــدم 
العديد من الحلول الذكية التي تساهم 
اإلستراتيجية  ــداف  األهــ تحقيق  فــي 
يعتبر  حيث  المتعاونة،  الجهات  لكافة 

المبادرات  لجميع  األول  الراعي  المركز 
الشركات والمؤسسات  التي تطرح من 
المستقبل  االبتكار وعلوم  في مجاالت 

في البحرين.
وأضاف النعيمي أن المركز يضع نصب 
عــيــنــه تــطــويــر مـــهـــارات الــشــبــاب في 
والذكاء  السحابية  الحوسبة  مجاالت 
االصطناعي، الذي يعد االستثمار األول 
في أجندة الدول التي تتطلع إلى أخذ 

األدوار الريادية المتميزة مستقباً.

“ناصر للبحوث” شريك رئيس 
بمؤتمر “الحوسبة السحابية”

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  أشــــادت 
مجلس  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي 
األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــعــالــي،  التعليم 
دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  للمرأة 
آل خليفة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها 
بين المجلس األعلى للمرأة ومركز “وودرو 
بواشنطن،  للباحثين  ــي  ــدول ال ويــلــســون” 
ــرارا لــلــجــهــود  ــمـ ــتـ ــدة أنـــهـــا تـــأتـــي اسـ ــؤكـ مـ
برئاسة  للمرأة  األعلى  للمجلس  المتميزة 
الملكي  السمو  الباد صاحبة  عاهل  قرينة 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
المجاالت  شتى  في  بالمرأة  االرتــقــاء  في 
وإنجاز المبادرات المتقدمة والنوعية التي 

تصب في صالح المرأة.
وقالت الشيخة رنا بنت عيسى إن مذكرة 
الــتــفــاهــم تــجــســد حــــرص الــمــجــلــس على 
الدءوبة  ومساعيه  الجنسين  بين  التوازن 

بهدف  فــاعــلــة؛  ــيــة  دول شــراكــات  لتحقيق 
التجارب  من  واالستفادة  الخبرات  تبادل 
لتحقيق  الداعمة  الجهود  لتأطير  الدولية 
حقيقي  وإدمـــاج  الجنسين،  بين  الــتــوازن 
العملية  فــي  البحرينية  للمرأة  ومستدام 

التنموية.
ــتــفــاهــم مـــع مــركــز  وأكـــــدت أن مـــذكـــرة ال

لــلــبــاحــثــيــن  ــــي  ــــدول ال ويـــلـــســـون”  “وودرو 
ومتطورة  كبيرة  آفاًقا  ستفتح  بواشنطن 
المنتديات  تنظيم  عبر  المشترك  للتعاون 
التميز  واستشراف  بالمرأة،  العاقة  ذات 
والتقارير  العالمية  التنافسية  تقارير  من 
ــة، وإصــــــدار تــقــاريــر نــوعــيــة من  ــيـ ــدولـ الـ
المجلس األعلى للمرأة في مجال التوازن 
النمو  عــلــى  ذلـــك  وتــأثــيــر  الجنسين،  بــيــن 

االقتصادي.
وبينت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
مع  تتوافق  التفاهم  مذكرة  أن  خليفة  آل 
للتعليم  الــوطــنــيــة  اإلســتــراتــيــجــيــة  رؤيــــة 
مركزا  البحرين  مملكة  تصبح  بأن  العالي، 
إقــلــيــمــيــا رائـــــدا لــتــعــلــيــم عــــاٍل ذي جـــودة 
يخرج طلبة مزودين بالمهارات والمعارف 
النجاح  لتحقيق  المطلوبة؛  والسلوكيات 

في االقتصاد العالمي.

رنا بنت عيسى تشيد بمذكرة تفاهم بين “األعلى للمرأة” و”وودرو ويلسون”

إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في التنمية
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

لتقويم  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
المؤهات العلمية اجتماعها الدوري 
برئاسة  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
المدير العام لشئون المدارس محمد 
مــبــارك بــن أحــمــد، وحــضــور أعضاء 
الـــجـــهـــات ذات  ــي  ــل ــجــنــة ومــمــث ــل ال

العاقة. 
وقد تدارست اللجنة في اجتماعها 
للمعادلة  طــلــبــًا   122 مــجــمــوعــه  مــا 
الــمــؤهــات  مــســتــوى  مختلف  عــلــى 
العلمية، وأوصت باستيفاء ومعادلة 
درجــة  عــلــى  علمية  مــؤهــات   107
الدبلوم والبكالوريوس والماجستير 
والـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة، فـــي حين 
15 مؤها  البت في  اللجنة  أرجــأت 

واالستيضاح  الــدراســة  مــن  للمزيد 
بشأنها على أن تتم معاودة عرضها 

على اللجنة في االجتماع القادم.
جدولها  وفــق  اللجنة  ناقشت  كما 
ــــل تـــطـــويـــر الــعــمــل  ــائ الـــمـــعـــتـــاد وســ
واالرتقاء به وتسريع وتيرة اإلنجاز 
مع ضمان جودة المخرجات، كما تم 
حول  اإلحصاءات  أهم  استعرضت 

إنــجــازه  تــم  ومــا  اللجنة  عمل  سير 
خال هذه المرحلة مقارنة بالمراحل 
السابقة في أعقاب استحداث نظام 
المعادلة المشروطة وإعادة هندسة 
بالتعلم  واالعتراف  اللجنة  عمليات 
ــع الــمــعــايــيــر  اإللــكــتــرونــي بــعــد وضــ
وتوسيع  لذلك  المنظمة  والضوابط 

قاعدة الشركاء مع اللجنة.

إرجاء البت في 15 مؤهال للمزيد من الدراسة

استيفاء ومعادلة 107 مؤهالت علمية

 الشيخة رنا بنت عيسى
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“تنمية الطفولة”: “العدالة اإلصالحية” إنجاز يضاف لسجل البحرين
يحتفل العالم باليوم العالمي لحماية الطفل من اإلساءة واإليذاء الموافق 
فــي 19 نوفمبــر 2021 وكذلك االحتفال بالذكرى )32( لليوم العالمي للطفل 
والموافــق 20 نوفمبــر 2021 لصــدور اتفاقية حقوق الطفــل التي اعتمدتها 
األمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، ووقعت عليها مملكة البحرين في 13 

فبراير 1992.

تؤكـــد  المهمتيـــن  المناســـبتين  بهاتيـــن 
الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
حســـن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  بقيـــادة 
فخـــرو علـــى احتضـــان قضايـــا الطفولـــة 
بشكل متباين بين المؤسسات الحكومية 
واألهلية ذات العالقة في تعزيز وحماية 
حقوق الطفـــل، والجمعية هي من أوائل 
جمعيات النفع العام التي تتميز بنشاطها 
الواضـــح، أخذت علـــى عاتقهـــا االهتمام 
الجهـــود  خـــالل  مـــن  الطفولـــة  بقضايـــا 
المبذولة والتي تشـــهد تنظيما وتنســـيقا 
كبيرا وتالقي دعمـــا لتوجهاتها وتحقيق 
أهدافها وتطوير مشـــاريعها التنموية بما 

يخدم األسرة والمجتمع. 
فالجمعيـــة تعمـــل على عدد مـــن القضايا 
المهمـــة مـــن خـــالل تعزيـــز نظـــم حمايـــة 
الطفـــل وتشـــجيع العـــادات االجتماعيـــة 

اإليجابيـــة في المســـارات التنموية؛ لمنع 
مواجهـــة العنـــف واالســـتغالل واإليـــذاء 
لألطفـــال. ومـــن أهـــم مشـــاريعها إنشـــاء 
مركـــز األميـــر ســـلطان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود لتنميـــة الســـمع والنطـــق والـــذي 
يعني بتدريب وتأهيل األطفال من ذوي 
اإلعاقة الســـمعية لدمجهم في المدارس 
العاديـــة وفـــي المجتمـــع، إضافـــة إلقامة 
بقضايـــا  المعنيـــة  الدوريـــة  المؤتمـــرات 
لتنفيـــذ  الجمعيـــة  وتســـعى  الطفولـــة، 
توصيات مؤتمراتها الســـابقة؛ لالستفادة 

منها مع الجهات ذات العالقة.
كمـــا قامـــت الجمعية باحتضـــان مواهب 
األطفـــال مـــن خـــالل إقامـــة سلســـلة من 
مشـــروع “مهرجـــان الموســـيقى لألطفال 
الموهوبين “وتطويـــر مهاراتهم القيادية 
مـــن خـــالل إقامة مجموعة من مشـــروع 

“مهرجـــان الخطابـــة باللغـــة االنجليزية”، 
إضافـــة إلصـــدار تقويمهـــا الســـنوي الذي 
يتنـــاول فـــي كل عـــام قضيـــة مختلفـــة 
متعلقـــة بالطفولـــة وغيرهـــا الكثيـــر مـــن 

األنشطة والفعاليات المعنية بالطفولة. 
وشـــهدت مشـــاريع الطفولـــة فـــي مملكة 
البحريـــن تطـــورا بـــارزا؛ بهـــدف النهوض 
التـــي  اإليجابيـــة  التعليـــم  بأســـاليب 
ســـاهمت فـــي توفيـــر بيئـــة تشـــجع على 
تنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية 
للطفولة، وهي الجهود التي كان لها األثر 
في تبوؤ مملكة البحرين مكانة مرموقة 
علـــى األصعـــدة الدولية من خـــالل الفوز 
بعضويـــة لجنـــة حقـــوق الطفـــل باألمـــم 
المتحـــدة. كمـــا نـــود اإلشـــارة إلى حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز الحمايـــة 
لحقـــوق الطفل من خالل إصـــدار قانون 

الطفل رقم 37 لسنة 2012، ولفوز مملكة 
البحريـــن بعضويـــة لجنة حقـــوق الطفل 
التابعـــة لألمم المتحدة 2021-2017 لهو 
دليـــل آخر على جهود المملكة في مجال 

حقوق الطفل.
ويعتبر قانون العدالة اإلصالحية إنجازا 
البحريـــن  مملكـــة  لســـجل  يضـــاف  آخـــر 
الحافـــل باإلنجـــازات فـــي مجـــال حماية 
ورعايـــة حقـــوق الطفـــل؛ لكونـــه خطـــوة 
رائدة لتمّيـــز مملكة البحرين في احترام 
الحقوق والحريات العامة في ظل النهج 

اإلنســـاني لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظه هللا وتوطيد 
مكانـــة مملكة البحريـــن المرموقة عالميا 
فـــي  المّشـــرف  بســـجلها  والمعروفـــة 
مجـــاالت التنمية الشـــاملة والمســـتدامة 
لحقوق اإلنســـان عمومـــا وحقوق الطفل 

خصوصا.
ومـــع اســـتمرار األزمـــة العالميـــة لجائحة 
كرونـــا كوفيـــد 19 لمـــدة عاميـــن تقريبـــًا 
وتأثيرها علـــى حياة األطفال للســـنوات 
المقبـــل حتـــى في ظـــل توفـــر اللقاحات، 
فمن الضروري علينا اســـتثمار المزيد من 
الوقـــت والموارد والجهـــد للحصول على 
صـــورة متكاملة حـــول تأثير األزمة على 
األطفـــال ومن ثم العمل على تقييم األثر 
العالمـــي لهذه األزمة ومـــا تركته من آثار 
على األطفال واتخاذ الخطوات الالزمة؛ 
لوضع رؤية جديدة وصياغة للممارسات 
التي تثبت جدواها وتلبي حقوق الطفل 
وتواكب احتياجاته في سبيل الحصول 

على مستقبل أفضل لهم.   
وإيمانـــا مـــن الجمعيـــة بدورهـــا التنموي 

لخدمـــة قضايـــا الطفولـــة، فقـــد حرصت 
منـــذ تأسيســـها العـــام 1991 وحتى اآلن 
أن تضع مصالح الطفل في المقام األول، 
وســـعت فـــي ســـبيل ذلـــك لبـــذل الجهود 
الكبيـــرة لتحقيـــق أهدافهـــا وطموحاتهـــا 
على أرض الواقع؛ لتأمين طفولة ســـوية 
وآمنـــة وتنشـــئة األجيـــال علـــى االلتـــزام 

بمبادئ الحق والخير فكرا وعمال. 
وتهيب الجمعية جميع الجهات المنوطة 
مصالـــح  تعطـــي  أن  الطفولـــة  بقضايـــا 
الضمانـــات  لتوفيـــر  األولويـــة؛  الطفـــل 
لحقـــوق األطفـــال ووقايتهـــم من ســـوء 
المعاملة واالســـتغالل أو اإلهمال األدبي 
والجســـماني والروحي ورعايتهم صحيا 
وتعليميـــا وتربويـــا واجتماعيـــا، داعيـــن 
هللا أن يكلـــل عملنـــا وجهودنـــا الهادفـــة 
بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لطفولة 
آمنة وســـعيدة في مملكتنـــا الغالية وفي 

العالم، وكل عام وأطفالنا أحبابنا بخير.

حسن عبدهللا فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

المنامة - الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

تعزيز نظم الحماية 
لألطفال أبرز 

األولويات

وقعــت هيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية والهيئة الســعودية للبيانات 
والذكاء االصطناعي، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي؛ للتحقق من 
مطابقــة المســافرين مــن المواطنين والمقيمين في مملكــة البحرين والمملكة 
العربية الســعودية الشقيقة، عبر جسر الملك فهد، لإلجراءات واالشتراطات 
الصحيــة المعمــول بهــا فــي البلديــن للتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيــد19-(، 
حيث يأتي ذلك دعمًا للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(. 

الرئيـــس  التفاهـــم،  مذكـــرة  وّقـــع 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والحكومـــة اإللكترونية محمد القائد 
ورئيـــس الهيئـــة الســـعودية للبيانات 
عبـــدهللا  االصطناعـــي  والـــذكاء 
الشـــيخ  الســـفير  بحضـــور  الغامـــدي، 
حمـــود بن عبـــدهللا آل خليفـــة وعدٍد 
من المســـؤولين فـــي الجانبين وذلك 
فـــي المقـــر الرئيس للهيئة الســـعودية 

في الرياض.
إلـــى  التفاهـــم  مذكـــرة  وتهـــدف 
ضمـــان تطبيـــق اإلجـــراءات الوقائية 
البلـــدان  اّتخذهـــا  التـــي  والرقابيـــة 
الشقيقان في إطار مكافحة فيروس 
كورونـــا؛ لتســـهيل حركـــة التنقل عبر 
جســـر الملـــك فهـــد، واالســـتفادة مـــن 
التكامل التقني بين تطبيقي “مجتمع 
واعـــي” في مملكة البحرين و”توكلنا” 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية من 
خـــالل ربط بيانـــات الجـــواز الصحي 
مـــع أنظمـــة الجـــوازات فـــي البلدين؛ 
لتحديـــد قابلية دخول المســـافر بناًء 
علـــى االشـــتراطات الصحية الخاصة 

بفيروس كورونا.

وأكـــدت هيئة المعلومـــات والحكومة 
الســـعودية  والهيئـــة  اإللكترونيـــة 
أن  االصطناعـــي  والـــذكاء  للبيانـــات 
عمليـــة الربـــط ستســـهم فـــي توفيـــر 
قاعدة من البيانات الدقيقة والشاملة 
حول جميع المسافرين، بما يسهم في 
سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير 
الوقت والجهد للمســـافرين، وتمكين 
الكـــوادر العاملـــة بجســـر الملـــك فهـــد 
من التأكد الفوري من جميع البيانات 
للمســـافرين  والصحيـــة  الشـــخصية 
باإلضافة إلى تعزيز مستوى الحماية 

والسرية لكافة البيانات.
الرئيـــس  رفـــع  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
إلـــى  وتقديـــره  شـــكره  اإللكترونيـــة 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
علـــى  آل خليفـــة  بـــن عيســـى  حمـــد 
توجيهاتـــه منذ بـــدء الجائحة وحتى 
اليـــوم والتـــي تضـــع صحة وســـالمة 
دائمـــة،  أولويـــة  والمقيـــم  المواطـــن 
منوهـــا بالجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا بقيادة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، مشـــيرًا إلى أن توقيع مذكرة 
التفاهم تأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وبمتابعـــة من وزيـــر الداخلية الفريق 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ راشـــد  أول 
خليفـــة، مـــا يعكـــس متانـــة العالقات 
بيـــن  الوثيقـــة  األخويـــة  والروابـــط 
علـــى  تأكيـــدا  الشـــقيقين  البلديـــن 
الجهـــود المشـــتركة لمكافحة جائحة 

كورونا.
وبيـــن أهميـــة الربـــط اإللكتروني بين 
تطبيقـــي “مجتمـــع واعـــي” و”توكلنا” 
تنقـــل  عمليـــة  تســـهيل  فـــي  وأثـــره 
المسافرين بين البلدين وفقا للمعايير 

واالشتراطات الصحية.
تبنـــي مختلـــف  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
الوســـائل واألنظمة الحديثـــة؛ لتعزيز 
البلديـــن  بيـــن  والتكامـــل  الربـــط 
خصوصا على صعيد إتاحة البيانات، 
بجـــودة  االرتقـــاء  فـــي  يســـهم  بمـــا 
للمســـافرين  المقدمـــة  الخدمـــات 
بيـــن  التنقـــل  إجـــراءات  وتســـهيل 

البلدين بواسطة الربط اإللكتروني. 
وأكـــد فـــي الوقـــت نفســـه أن هيئـــة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية، 
واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق  أطلقـــت 
فـــي 31 مـــارس 2020 وعملـــت على 
توظيف تقنيـــات الذكاء االصطناعي 
التطبيـــق  فـــي  الضخمـــة  والبيانـــات 

أصبـــح  حتـــى  كفـــاءة،  بـــكل  ليعمـــل 
اليـــوم منظومة إلكترونيـــة حكومية 
متكاملـــة تتيـــح باقـــة متنوعـــة مـــن 
الصلـــة  ذات  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
ألخـــذ  التســـجيل  ومنهـــا  بالجائحـــة، 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا 
والتســـجيل ألخذ الجرعات المنشطة 
شـــهادات  إصـــدار  طلبـــات  وتقديـــم 
نتيجـــة  وعـــرض  المســـبق  الفحـــص 
إلجـــراء  موعـــد  وحجـــز  الفحـــص، 
الفحـــص، إلى جانب توفير قائمة من 
الخدمات للمســـافرين مثـــل إقرارات 
الوصـــول والمغـــادرة ودفـــع الفحص 
للقادمين إلى مملكة البحرين وغيرها 

من المميزات.

وأوضـــح أن تطبيق “مجتمـــع واعي” 
ومـــا تضمنه من معلومـــات وخدمات 
إلكترونية متنوعة، جميعها أســـهمت 
في تحقيق السياســـات الرقمية التي 
اعتمدتها مملكة البحرين خالل شـــهر 
أكتوبر الماضي، والتي ضمت سياسة 
المشـــاركة اإللكترونيـــة والسياســـات 
الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة، 
توفيـــر  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
المعلومـــات والخدمـــات اإللكترونّيـــة 
وتســـهيل تبادلهـــا واســـتخدامها مـــن 
قبل مختلـــف القطاعات؛ لتشـــجيعها 
على اإلبـــداع وتطويـــر األعمال وفق 
أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.

وأكـــد الغامـــدي أن المملكـــة العربيـــة 
الـــدول  أوائـــل  مـــن  ُتعـــد  الســـعودية 
التي قامت بتدشـــين منصة حكومية 
جهـــود  لدعـــم  )توكلنـــا(  إلكترونيـــة 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي الحـــّد مـــن 
ليتبـــع  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
ذلـــك إضافـــة العديـــد مـــن الخدمـــات 
الحكوميـــة لتســـريع عمليـــة الوصول 
بـــكل ُيســـر  إليهـــا مـــن مـــكان واحـــد 
وســـهولة، ومن أبرزهـــا خدمة الجواز 
تســـريع  فـــي  أســـهم  الـــذي  الصحـــي 
إجـــراءات الســـفر عبَر عـــرض نتيجة 
بيانـــات  وعـــرض   ،)PCR( فحـــص 
جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات 
لمخاطـــر  الســـفر  تأميـــن  بوليصـــة 
الجـــواز  وربـــط  كورونـــا،  فيـــروس 
الصحـــي بأنظمـــة الحـــدود، والتحقق 

من إصدار بطاقة صعود الطائرة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

ربط بيانات الجواز الصحي مع السعودية لتحديد قابلية دخول المسافرين
في مذكرة تفاهم تهدف لضمان تطبيق اإلجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس

وقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية للربط بين  تطبيقي - مجتمع واعي وتوكلنا

حسن فخرو

المنامة - بنا

أحمـــد  الشـــيخ  الجمـــارك  رئيـــس  أكـــد 
بـــن حمد آل خليفـــة أن المملكة تســـير 
التعافـــي  نحـــو  الصحيـــح  باالتجـــاه 
االقتصـــادي بحســـب المؤشـــرات التي 
تتضح معالمها يوما بعد يوم، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أن تطوير التشريعات 
الخاصـــة بشـــؤون الجمـــارك قـــد آتـــت 
ثمارهـــا؛ األمر الذي يتضـــح مع النتائج 

واإلحصاءات الصادرة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين 
)بنـــا(: “إننـــا في البحرين نفخر بســـرعة 
التشـــريعية  المؤسســـات  اســـتجابة 
تدعـــو  تغييـــر  ألي  االختصـــاص  ذات 
إليـــه الحاجـــة ويســـاهم فـــي تســـهيل 
المعامـــالت وتطويـــر أداء المؤسســـات 
الحكومية وتعزيـــز األنظمة والقوانين 
لـــكل القطاعـــات الحيويـــة فـــي البالد. 
وقد شـــهدت شـــؤون الجمارك تطويرا 

كبيـــرا فـــي المنحـــى التشـــريعي الـــذي 
واكب تقدما كبيرا في األداء واإلنجاز 
بمـــا يرتقـــي لمكانـــة البحريـــن كبوابـــة 

للتجارة اإلقليمية والدولية”.

وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة 
إلـــى أن عـــودة الحركة الســـياحية إلى 

البالد يعتبر مؤشرا في غاية األهمية.

وعـــن مســـاهمة الفعاليـــات الكبرى في 
دعـــم االقتصاد، قال: “يســـعدنا أن نرى 
التدريجيـــة  الطبيعيـــة  الحيـــاة  عـــودة 
بعدمـــا يقـــارب العاميـــن مـــن الجائحـــة 
التـــي أوقفـــت الكثيـــر مـــن المعامـــالت 
اإلجـــراءات  مـــن  الكثيـــر  وأبطـــأت 
لدواعـــي االحتراز والحـــذر. اليوم نرى 
عودة معرض الجواهـــر العربية والذي 
عديـــدة  إيجابيـــة  مؤشـــرات  يحمـــل 
ويؤكـــد أن البحرين تســـير في االتجاه 
مـــا  االقتصـــادي  للتعافـــي  الصحيـــح 
بعـــد الجائحة. لـــو نظرنـــا للمعرض من 
ناحيـــة قيمـــة المعروضـــات ســـنجد أن 
محتويـــات المعـــرض مـــن مجوهـــرات 
ثمينـــة تقدر بقرابـــة 490 مليون دينار، 
منهـــا 139 مليون من الســـوق المحلية 
و351 مليون دينـــار قيمة المعروضات 

من الخارج”.

رئيس الجمارك: البحرين تسير باالتجاه الصحيح نحو التعافي االقتصادي

نصف مليار دينار قيمة محتويات معرض الجواهر

الشيخ أحمد بن حمد

أكـــد المحامـــي عبدالرحمـــن غنيـــم أن 
القانـــون البحريني ال يعتبر فعل حذف 
“واتســـاب”  مجموعـــة  أعضـــاء  أحـــد 

جريمة تستحق العقوبة.
يأتـــي ذلك فـــي تعليقه على استفســـار 
“البـــالد” حـــول تصريح حظي بانتشـــار 
واسع لمستشار قانوني بدولة خليجية 
عن إمكانية إيقاع عقوبة السجن لمدة 
ال تزيد عن ســـنة وبغرامـــة ال تزيد عما 
يعـــادل 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين 
العقوبتيـــن، لمـــن حـــذف أحـــد أعضـــاء 
مجموعـــة “واتســـاب” فـــي حـــال ثبـــت 
تضرره من ذلك الفعل بحسب مختص 

قانوني.
وأشـــار غنيم إلى أن القانون البحريني 
تقنيـــة  جرائـــم  قانـــون  عـــن  فضـــال 
المعلومـــات لم يتضمن أيًا من نصوصه 

ما يجرم قيام شـــخص بحذف آخر من 
مجموعة “واتساب”.

ولفت إلى أن عدم التجريم يشـــير إلى 
بقاء هـــذا الفعل مباحًا ومشـــروعًا، وال 
يعاقـــب عليـــه طبقـــا ألحكام الدســـتور 

والقانون الجنائي العام والخاص.
وذكـــر غنيـــم أن إقـــرار هـــذا النـــوع من 
التشـــريعات يتعارض مع الدستور في 

مملكـــة البحرين الذي كفل فـــي المادة 
19 منه على كفالة الحرية الشـــخصية، 
إلى جانب المـــادة 20 التي أكدت على 
أنـــه ال جريمـــة وال عقوبـــة إال بناء على 
قانـــون، كما نصت المادة 16 من قانون 
العقوبـــات علـــى أنه ال جريمـــة إذا وقع 
الفعـــل اســـتعماالً لحق مقـــرر بمقتضى 
القانـــون أو العـــرف، وبالتالي فإن قيام 
أحدهـــم بحـــذف أشـــخاص آخرين في 
مجموعة )واتســـاب( دون إذن من هذا 

الشخص، ال يمثل جريمة.
والجدير بالذكر، أن المستشار القانوني 
فـــي الدولة الخليجية اســـتند في رأيه 
على إحدى فقرات مواد نظام مكافحة 
تقضـــي  التـــي  المعلوماتيـــة،  الجرائـــم 
بالعقوبـــة المذكـــورة لـــكل مـــن ارتكـــب 
الجرائـــم المعلوماتية اآلتية: التشـــهير 
باآلخريـــن، إلحـــاق الضـــرر بهـــم، عبـــر 

وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

دولة خليجية تقضي بالحبس والغرامة على الفاعل.. المحامي غنيم لـ”^”:

ال عقوبة لحذف أعضاء مجموعة الـ“واتساب” في البحرين

عبدالرحمن غنيم

سيدعلي المحافظة



w w w . g r n a t a . c o m

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

3
23 
A هايسو هيلز

حصرًيا لدى غرناطة
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 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير اسم شركة جوانا للتعبئة والتغليف ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / محمد 
خليل اسعد زبن نيابة عن السادة شركة جوانا للتعبئة والتغليف ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 143772، طالبين تغيير اسم الشركة من :
جوانا للتعبئة والتغليف ذ.م.م

GOWANA FOR PACKING AND PACKAGING W.LL
الى :

مصنع جوانا للمواد الغذائية ذ.م.م
JOANNA FOOD MATERIALS FACTORY W.L.L

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

تاريخ : 2021/11/17
)CR2021- 170499( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة سميره محمد عبدالرحمن حبيب 
اسيا  السيد/السيدة  إلى  التالي  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  مراغي 
جاسم احمد محمد العطار فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 01-32

االسم التجاري : دار الزين عبايات

تاريخ :2021/11/18
) CR2021- 171063( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  طاهر  حسن  مهدي  رضيه   / السيد  ورثة  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ جعفر يوسف احمد سلطان فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 2 - 35760

االسم التجاري : حلويات وفالفل الوتر

إشعار لتقديم مطالبات السترداد المبالغ المتعلقة 
بمعامالت العمالء غير الناجحة

 
ضمن اجراءات التصفية والغاء الترخيص الممنوح من قبل مصرف البحرين 
)“الشركة”(  مقفلة  ش.م.ب  الحديثة  الصرافة  شركة  تعلن  المركزي، 
رقم  التجاري  السجل  تحت  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  المرخصة 
91824 وبموجب الترخيص رقم ش.ص/21، بأن الشركة تؤكد بموجبها 
غير  العمالء  معامالت  عن  الناتجة  بها  المطالب  غير  المبالغ  بعض  بأن 
مع  محتجزة   2021 ديسمبر   31 حتى  الشركة  عمل  فترة  خالل  الناجحة 
هذه  تفاصيل  الى  باإلضافة  عبدالعال  ثورنتون  جرانت  المعين،  المصفي 

المعامالت.
يمكن لمن يحق لهم استرداد األموال تقديم مطالبتهم من خالل تقديم إثبات 
المعاملة وبطاقة الهوية األصلية المطابقة للتفاصيل المسجلة لدى المصفي 

على العنوان التالي:
السيد/ ياسرعباس سلمان

شريك – جرانت ثورنتون عبدالعال
جرانت ثورنتون عبدالعال

ص.ب. 11175
المنامة، مملكة البحرين

هاتف  ]973+[ 175 00188
فاكس ]973+[ 175 00199

legalaffairs@bh.gt.com :بريد الكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ذي قود وولف ايتري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ذي قود 
التجاري  تغيير االسم  94503 ، طالبين  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  ايتري  وولف 

للفرع 3  من :
سيد هيلثي ايتري

SEED HEALTHY EATERY
الى:

ذي قود وولف ايتري ذ.م.م
THE GOOD WOLF EATERY W.L.L

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
زم زم لتصميم المجوهرات ذ.م.م .

سجل تجاري رقم 115677

 SHAHZAD  / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
SHAUKAT SHAUKAT ALI IMRAN نيابة عن السادة شركة زم زم لتصميم المجوهرات 
السيد  الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين  ، بطلب تصفية   115677 القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م. 
انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا   GHULAM NABI BUTT
) 21 بالمرسوم بقانون رقم )  البحريني الصادر  التجارية  325 من قانون الشركات  المادة  وفقا لنص 
) 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 :
GHULAM NABI BUTT

hab.csc2016@gmail.com- 35506469

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

هاي فيجن تكنلوجي ذ.م.م.
سجل تجاري رقم 114761

إليها شركة هاي  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فيجن تكنلوجي ذ.م.م. المسجلة بموجب القيد رقم 114761 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وتعيين السيد محمد خليفه جاسم دليم مصفيا للشركة.
عنوان المصفي

محمد خليفه جاسم دليم
رقم الهواتف  39625000

البريد اإللكتروني:
butalal1953@yahoo.com

تاريخ   17 / 11 / 2021
  CR2021-164152   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن أدناه : ابراهيم احمد حسن محمد الجار بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد / السيدة احمد حسن محمد الجار

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

رقم القيد : 147944 – 1
االسم التجاري : بينوي قرين للخضروات والفواكه

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ركن الشرق االوسط لالستشارات  ذ.م.م

في  الصادر  الخامسة  الدائرة  الكبرى  المحكمة  حكم  على  بناء 
الدعوى رقم 02/2019/07758/7 والمؤرخ في 28/9/2021 
والذي قضى بالنتهاء اعمال تصفية شركة شركة ركن الشرق 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  لالستشارات   االوسط 
86858  وقد تقدم السيد / نبيل عبد هللا احمد الساعي مكتب 
القضائي  المصفي  قانونيون  محاسبون  الساعي  نبيل  السادة 
تصفية  اعمال  انهاء  باشهار  المصفي  يعلن  بهذا   . للشركة 

الشركة والتصديق على الحسابات الختامية للشركة .
المصفي القانوني / السيد نبيل عبد هللا احمد الساعي

نبيل الساعي _ محاسبون قانونيون
ص.ب 2288 هاتف 17224772 فاكس 17224426

موبايل 39208088
المنامة _ مملكة البحرين

nabilsai@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم  شركة 6 بنس كونسلتنج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة 6 بنس كونسلتنج ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 2 - 58392   

بطلب تغيير اسم الشركة   من :
شركة 6 بنس كونسلتنج ذ.م.م

6PENCE CONSULTING W.L.L
الى:

سيكزينز لحلول الموارد البشرية ذ.م.م
SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L

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

التاريخ 15 / 11 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم

) CR2021-164243 (
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالجليل عبدالعزيز مكي ناصر

االسم التجاري الحالي : لواء العباس لخدمات مساعدة الزوار
االسم التجاري الجديد : لواء العباس للسفر والسياحة

رقم القيد : 130890 – 1 

 For Advertising
إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504
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CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

PAK BRILLIANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

AAMIR NISAR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO.. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37374493  or  NISARAMIR878@GMAIL.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 

U TURN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

VELVET TOUCH BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  masooma.shubber.1990@gmail.com 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36582946  or  sameeer.ishtiaq@gmail.com 

BABU BAY  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36325253  or  ESSAAHMED71@GMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17294436  or  RENIJITH@FUMERAME.COM 

GIT SCO Promotion Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37133123  or  JABIR.BH@GMAIL.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17784342  or  ZA.AKBAR39@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

Azal gate fOR car accessories and tires 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33072010  or  AL_OMADAH13@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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

YOUR NIGHT PARTIES REQUIREMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37790030  or  yournight_bh@hotmail.com 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Total beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39616164  or  ALAWAMI77@HOTMAIL.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Acciona  support facilities 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHALINEEPER@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Acciona  support facilities 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

SMART CHECK CAR INSPECTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33330979  or  INFO@SMARTCHECKME.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MEDIA LIVE PRODUCTIONS AND ADVERTISING Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  EDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39866533  or  ANILMEDIALIVE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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 

ADNAN AND EBRAHIM RESTAURANT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66955555  or  ADNANHHASHIM@GMAIL.COM 

SEASHELL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17715885  or  saljith.cm@gmail.com 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.
COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AUTO COLOURS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 36076888  or  DARALBASTAKI.2018@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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

Aneeq bespoke thobes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39970063  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (PAINTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

Kolmaz Paris perfumes Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34347700  or  info@alhayatperfumes.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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 

SWAN EXECUTIVE SUITES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778486  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  DAVINDERBH65@GMAIL.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ALTABREKAAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39651404  or  MAKKIFARHAN@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 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 

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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

KOOHEJI MODERN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66677778  or  koohejihomefurniture@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MOHMMED S JANAHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 39440920  or  MOHAMEDSALEH.JANAHI@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Mohammad shahzad mohmmmad MUSHTAQ for Fashion 
Design company - B 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39690038  or  SHAMEER67@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

HASOON ALKHALEEJ ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224151  or  nisar@hassoungroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of
  TOOL GRINDER- MACHINE TOOLS 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

Fameeda construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39255457  or  fameedabh@gmail.com 

WILD BURGER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  hr.bh@kazoza.net 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

ECO SHINE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bahrain Decoral for metals wooden coating 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666338  or  ALKHSHRAM@HOTMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

DAR ALABRAJ CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334003  or  DARYOOSH33334003@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

AL LUTAFAA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39414545  or  LOUY_1976@YAHOO.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

KOSHYS FABRICATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39560607  or  koshysfab@gmail.com 

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

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

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

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE PREPARING & MIXING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33093551  or  BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM 

SALMABAD FURNITURE SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272792  or  SWASPC@GMAIL.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

YUSUF GHULOOM REDHA MAHMOOD SHANBAIH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345634  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

ABDULNABI ALI BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39436320  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

ASPANGJ MANUFACTURING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39993879  or  MIKESPENJIAN@GMAIL.COM 

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

  ROASTER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39836099  or  68MKMA@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

AL SHEHAB CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412364  or  ALSHEHAB@BATELCO.COM.BH 

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

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

EDIHT FOR DESIGNING TRAINING PROGRAMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17704144  or  info@trusttraders.com 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

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

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

ALBAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

WRONG SIDE MOTORCYCLES REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33056273  or  JAMEELALWASTI@HOTMAIL.COM 

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  Rangian@gmail.com 

VISION MANAGEMENT PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 34232199  or  VISIONMGT5@GMAIL.COM 

Yalda beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39132848  or  YALDAFLOWER@GMAIL.COM 

ASIA RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412263 

METRO Umbrellas & Iron works 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449255  or  Metroshade.bh@HOTMAIL.COM

GHUSN ALRUMAN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33256669  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM 

Safas Magic Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17725885  or  asifroma2013@gmail.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Bawabat lulwa foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36833366  or  M34434818@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210994  or  ALBAHAR.BH@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

GULF METRO ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33381898  or  NSR.96@LOVE.COM 

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Smart homes engineering 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583040  or  SMARTHOMES.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732000  or  ADEL@MASKATIGROUP.COM 

JABAL ALNOOR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460655  or  ALOOY.1994@HOTMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

EXXON FACILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32183200  or  EXXONFACILITIESCO@GMAIL.COM 

DHAKA CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38800269  or  CR.GULF@GMAIL.COM 

Daqoos Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36337739  or  SMURTADHA92@gmAIL.COM 

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

MOOTHATT JEWELLERY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33030783  or  BINOYMGBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

The 10 Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

Salon Beauty on Call 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39737313  or  SHATHA.EBRAHIM@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L 
CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

BALASRI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.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 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

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

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

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

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 36792255  or  SALES@BRIGHTLINEBH.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND 
EQUIPMENTS RENTAL 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

ALONA STAR FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33106499  or  ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.COM   

REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

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

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

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

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323888  or  M3293@LIVE.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

Universal enterprises 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17290303  or  ADMIN@UNIENTER.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST - PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Daqoos Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36337739  or  SMURTADHA92@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36475004  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

AL-ALA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17238381  or  ALALA@BATELCO.COM.BH 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

Nishat foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33096016  or  YOUSUFNAHMED@OUTLOOK.COM 

SARA RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39699991  or  SARARENTACAR.BH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL BASHA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

Solidarity Construction Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

IHOB Mobesories Co. WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66937000  or  RASAK@TACHORBIT.NET 

TECHNO FIRE SYSTEMS AND SAFETY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34017408  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

Alkouthar Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM 

MUHAMMAD SAGHIR CARGO HANDLING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37226930  or  MSG.SPCBH@GMAIL.COM 

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

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

MOHAMMAD KHALID TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

TEN STARS RESSTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39077388  or  SALWA9194@GMAIL.COM 

ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION (APICORP) - FOREIGN BRANC 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17563777  or  NALSAADOUN@APICORP.ORG 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412093  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272740  or  mahmoa@spu.edu 

SHARIF GARMENT FACTORY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17748999  or  HR@SHARIFGROUP.COM 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

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

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 

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 

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 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

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

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

GOLDEN FISH RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33709453  or  OSAMA.SAMEER32@YAHOO.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.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 

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 

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 

AL IMRANIYA KITCHEN  CATERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33959918  or  IMMY652@GMAIL.COM 

WHITE SCORPION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34004252  or  WHITESCORPIONSRS@GMAIL.COM 

AL YARMOOK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  adraj1@gmail.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 

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

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33792033  or  FALLAKSHER96@GMAIL.COM 

BRICK & BLOCK CONSTRUCTION CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33461361  or  brickandblockcobahrain@gmail.com 

BLUDAN BUILDING CONSTRUCTION & PAINITING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411168  or  bludancontracting@gmail.com 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

AMMAR OPTICIAN COMPANY - VISUAL & HEARING AIDS (BAHRAINI PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17593001  or  AMMAROPTICAL@YAHOO.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 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

ELEGANCE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.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 

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

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  MARKWELLBH@LIVE.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

MOHAMED HUSAIN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789022  or  MOHD@STALLIO-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

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

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

AWAL EST. FOR CLEARING & EXPORTING GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626779  or  AWALEST@GMAIL.COM 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@HOTMAIL.COM 

ALHARAM SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39856169  or  yacoobalharam58@gmail.com 

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

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

ALKARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17130009  or  harshjew.bh@gmail.com 

SUPER SNAKE  AUTOMOBILE SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33605947  or  BUMOHAMMED811@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

BUSINESS QUOTIENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17231210  or  SUNILCCHERIAN@GMAIL.COM 

SUKHWINDER CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32024656  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@HOTMAIL.COM 

Healthy Vibes Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 38977605  or  ibrahemnage45@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

AlBait AlDhahabi Commercial Co W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33579330  or  WHAIDARAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

FIRE FIGHTER CO SECURITY AND SAFETY EQUIPMENT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17000347  or  AZIZ65211@GMAIL.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 

Oceanic contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17001166  or  YUSUF@OCEANICBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

ABU MAZEN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 77292626  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ROMAANY FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

Majestic promotions co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39645797  or  SANJAYBHAN1@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.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 

Golden Trinity Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

DAR ALNASS TRADING COMPANY BAHRAINI - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

BAKER STREET 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.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 

BLUE BAY SHIPPING AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  azhar@delmonfish.com 

ALTTAFSIL TO CLEAR TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39852512  or  DFR.2030@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

FAKER MALIK TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250415  or  fakhermalik@yahoo.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

GREEN CLOVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

Rabya Auto Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

PURE SUPPORT ELECTRONCS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922441  or  ahmadi.pure@gmail.com 

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

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

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

HABIB PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17896399  or  Hussain240@hotmail.com 

WELD ALTHAWAWDAH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431043  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

Arab Land Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885699  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17440224  or  abujwad5@hotmail.com 

A.G.R MEAT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39298107  or  AGR98107@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

ANWAR AL IRAQ RESTAUANT AND CATERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730818  or  HUSSAIN78R@GMAIL.COM 

ANWAR AL IRAQ RESTAUANT AND CATERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730818  or  HUSSAIN78R@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

Buhamad phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39772984  or  ASMAALMUQLA@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

BASHARAT MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

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

GULF UNION FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735432  or  ALSISI11@HOTMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Shine Tech Elevator And Escalator Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

ARWAN VISITOR ASSISTANCE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39960975  or  KNOITUM@YAHOO.COM 

ANWAR AL IRAQ RESTAUANT AND CATERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730818  or  HUSSAIN78R@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ICE TOWN Juices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

CASPIAN GARCO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699920  or  MAMCO927@HOTMAIL.COM 

BRIGHT TOUCH ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

China skyscrapers contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 35050200  or  CSC.2004@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

Al abdali fresh fish centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460682  or  HANANSAMMAK@OUTLOOK.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

GULF PEARL LAUNDRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  Gulf.laundry@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

CROWN STEELMOULD BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Asha Pura Snack bar bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

ABRAJ ALSHAKRIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36381184  or  7AMOD33@GMAIL.COM 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

VICTORY CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36329952  or  VICTORYSTAR_TEAM@YAHOO.COM 

EXHIBITION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Daffodils Jewellers Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17226443  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

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 

Power electric for trading and contracting est 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17550373  or  HUSSAIN@POWER-ELECTRIC.ORG 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

KHUSHI CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33056881  or  0AHMEDMAHER3@GMAIL.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 

EVERGREEN FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17005554  or  FASTWAYBAH@GMAIL.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 

DESIGN TRACK PRINTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33352368  or  PRIYASUBIN.BH@GMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

CITY STAR UNIFORMS EST 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  BSCARGO@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

Diyar ALEaz Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33203434  or  DIYAREAZ@GMAIL.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

UM WAHID FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39863040  or  ALIALSHAKHOORI33@GMAIL.COM 

AWAL SQUAR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33359918  or  A.BOKHAMMAS9@GMAIL.COM 

Soltau Salon 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17541145  or  KHALID@KBHGROUP.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 

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

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

SHAWARMA PARK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17600114  or  marijane@gnj-group.com 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

SHAWARMA PARK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17600114  or  marijane@gnj-group.com 
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الكويت ـ وكاالت

بروكسل ـ وكاالت

قالت وســـائل إعالم كويتية، أمس الخميـــس، إن النيابة العامة أمرت 
بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب هللا اللبناني.

ونقلـــت “رويترز” عـــن صحيفتي “الرأي” و ”القبـــس” إن “النيابة العامة 
قـــررت حبـــس 18 متهما فـــي تمويل حـــزب هللا، 21 يومـــا، وإيداعهم 
الســـجن المركـــزي علـــى ذمـــة التحقيـــق”. وأضافت أنهـــم متهمون في 
“ثـــالث تهـــم أمـــن دولـــة، وهـــي االنضمـــام إلى حـــزب محظور، غســـل 
األموال، والتخابر”. وأشارت صحيفة “الرأي” إلى أن الئحة االتهام في 
القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرًيا وسورًيا، إضافة لثمانية متهمين 
كويتيين. وكانت الدول الخليجية قد صّنفت في العام 2016، جماعة 
حزب هللا اللبنانية منظمة إرهابية. وسبق للكويت أن أدانت في العام 
2016 مجموعة من المواطنين بتهمة التجســـس لصالح إيران وحزب 
هللا، وهـــو ما نفته طهران وقتها. وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، ُأفرج 
عـــن العديد مـــن المدانين في هذه القضية بموجـــب عفو أصدره أمير 

الكويت.

دعـــا بيـــان لالتحـــاد األوروبـــي، أمـــس الخميـــس، إلى 
تشـــكيل حكومة مدنية في السودان، مشدًدا على أن 
عدم اســـتعادة النظام الدســـتوري في البالد ســـيؤدي 
لعواقـــب. كمـــا دان االتحـــاد األوروبـــي مـــا وصفهـــا بــــ 
”االنتهاكات” خالل المظاهرات الســـلمية في السودان 

أمس، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.

ونقل البيان عن المنسق األعلى للسياسات الخارجية 
واألمنية باالتحاد جوزيب بوريل أنه “يجب استعادة 

جميع خدمات االتصاالت على الفور وبشكل كامل”.
وقال إنه إذا لم تتم اســـتعادة النظام الدســـتوري على 
الفـــور فســـتكون هنـــاك “عواقـــب وخيمـــة” علـــى دعم 
االتحـــاد األوروبي بما في ذلك الدعم المالي، بحســـب 

تعبيره.
وأضـــاف: “يجب إعادة حمدوك إلى منصبه والســـماح 
عـــن  فـــورا  بتشـــكيل حكومـــة مدنيـــة واإلفـــراج  لـــه 
المعتقلين”، مشـــدًدا على أن الســـبيل الوحيد للخروج 
مـــن األزمـــة هـــو إجـــراء حـــوار شـــامل حـــول خارطة 

طريق.

الكويت.. حبس 18 متهما بتمويل “حزب اهلل” اللبناني

االتحاد األوروبي يدعو إلى حكومة مدنية في السودان

تل أبيب ـ وكاالت

أعلنـــت أجهزة األمن اإلســـرائيلية 
أنهـــا اعتقلـــت عامـــل نظافـــة فـــي 
منزل وزيـــر الدفاع بيني غانتس، 

بتهمة التجسس لصالح إيران.
وأكد مكتب المدعي العام وجهاز 
اإلســـرائيلي  الداخلـــي  األمـــن 
وجهـــت  اتهامـــات  أن  “الشـــاباك” 
رسميا إلى عامل النظافة في سن 
37 عامـــا المدعو عومـــري غورن، 
وهو من سكان مدينة لد عمل مع 
شـــريك له في منـــزل غانتس منذ 

سنوات عدة.
األمـــن  أجهـــزة  لبيانـــات  ووفقـــا 
اإلسرائيلية، تواصل هذا الموظف 
بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز 

التـــي  الســـوداء”  “الظـــالل 
تعد مرتبطـــة بحكومة 

إيران، وعرض عليها 
التجسس على وزير 

الدفاع، الســـيما مـــن خالل تثبيت 
برنامج تجسس على حاسوبه.

صور العامل، حسب البيان، بعض 
األغـــراض في منـــزل غانتس، بما 
فيهـــا مكتب الرئيس وحواســـيب 
وصور لـــه وأفـــراد عائلتـــه وعلبة 
عليها عالمة الجيش اإلســـرائيلي 
وعناويـــن  مقفلـــة  وخزنـــة 
بروتوكول اإلنترنـــت )IP( وفواتر 
ضرائـــب وغيرهـــا، وأرســـل هـــذه 
اللقطات إلى “الجهـــات اإليرانية” 

إلثبات جديته في التعاون.
وأكـــد البيـــان أن المتهـــم، بســـبب 
النظـــام األمني في منزل غانتس، 
إلـــى  الولـــوج  مـــن  يتمكـــن  لـــم 
وقدمـــت  خطيـــرة،  معلومـــات 
إلـــى  ضـــده  اتهـــام  الئمـــة 
فـــي  المركزيـــة  المحكمـــة 

اللد.

اعتقال جاسوس لصالح إيران في منزل غانتس
النجف ـ وكاالت

دعـــا زعيـــم التيـــار الصـــدري، مقتـــدى 
حـــل  إلـــى  الخميـــس،  أمـــس  الصـــدر، 
الفصائـــل المســـلحة فـــي العـــراق. كما 
دعـــا الصـــدر خـــالل مؤتمـــر صحافـــي 
فـــي النجف، إلى “تصفية” ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي مـــن “العناصـــر غيـــر 
حـــل  “يجـــب  مضيفـــا  المنضبطـــة”، 

الفصائل المسلحة أجمع”.
سياســـًيا، قال الصدر: “نسعى لتشكيل 
ودعـــا  وطنيـــة”،  أغلبيـــة  حكومـــة 
“الراغبيـــن بالمشـــاركة فـــي الحكومة” 
إلـــى “محاســـبة المنتميـــن لهـــم ممـــن 
حولهـــم”.  فســـاد  شـــبهات  تحـــوم 
إلعـــالن  يتطلـــع  “الشـــعب  وأضـــاف: 
نتائج االنتخابات وتشـــكيل الحكومة 

سريًعا”.
الـــذي  الصـــدر  ويســـعى 

تصـــدرت كتلتـــه نتائـــج 
االنتخابـــات البرلمانيـــة 

المبكـــرة األخيـــرة، إلـــى كســـر العـــرف 
السياسي الســـائد في العراق المتمثل 
حكومـــة  وتشـــكيل  “المحاصصـــة”  بــــ 
“أغلبية وطنية” تواجه رفًضا من قوى 
أخرى لديها أذرع مسلحة متنفذة في 
البالد. وفي موازاة التوتر الســـائد في 
المشـــهد السياســـي العراقي إثر رفض 
القـــوى السياســـية الخاســـرة النتائـــج 
األوليـــة لالنتخابـــات التي أجريت في 
10 أكتوبـــر الماضـــي، تجري مباحثات 
حثيثـــة بيـــن القوى السياســـية بشـــأن 
التحالفات التي ستفضي إلى تشكيل 
الحكومـــة المقبلـــة. وما يـــزال القضاء 
ينظر في الطعون المقدمة على نتائج 
احتجاجـــات  وســـط  االنتخابـــات، 
القـــوى  أنصـــار  مـــن  متواصلـــة 
السياسية الخاســـرة ألكثر من 
ثالثة أســـابيع في العاصمة 

بغداد.

الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق
موسكو ـ آر تي

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  حـــذر 
التطـــورات  خطـــورة  مـــن  بوتيـــن 
األخيـــرة فـــي حـــوض البحر األســـود 
الذي شهد في اآلونة األخيرة تكثيفا 
ملموسا لألنشطة العسكرية الغربية.

وقال بوتين، فـــي خطاب ألقاه أمس 
الخميـــس أثناء اجتماع موســـع عقد 
في مقـــر وزارة الخارجية الروســـية، 
إن ما يجري في البحر األســـود حاليا 
يمثـــل “تجاوزا لكل الحـــدود من قبل 

الغرب تجاه روسيا”.
تحذيـــرات  أن  علـــى  بوتيـــن  وشـــدد 
تأتـــي  األســـود  البحـــر  فـــي  روســـيا 
ثمارها، مشـــيرا في الوقت نفسه إلى 
أن موســـكو ال تســـعى إلى أي تصعيد 

المنطقـــة،  فـــي  مواجهـــة  أو 
متابعـــة  عليهـــا  ويتعيـــن 

الوضع هناك.
وفيما يلي أهم ما جاء 

على لســـان بوتين من النقاط األخرى 
في خطابه المفصل بشأن السياسات 

الخارجية للدولة الروسية:
عليهـــا  الروســـية  الدبلوماســـية  ـ 
مواجهة المحـــاوالت الغربية االنفراد 
وسياســـة  الدوليـــة  القـــرارات  فـــي 

االمالءات.
ـ إجـــراءات بولنـــدا بحـــق المهاجرين 
أعمال قاسية ال تدل على اإلنسانية.

ـ عالقات روســـيا مع الصين تعد مثاال 
وهنـــاك  الجيـــدة  للعالقـــات  حقيقيـــا 

محاوالت لدق إسفين بين دولتينا.
ـ اهتمام روســـيا بتطوير العالقات مع 
دول الحوض الكاريبي ودول أميركا 

الالتينية يتزايد.
ـ العالقـــات الروســـية األميركيـــة 
أحوالهـــا  أفضـــل  فـــي  ليســـت 
لكن موســـكو منفتحة على 

الحوار والتواصل.

بوتين: الغرب تجاوز كل الحدود في البحر األسود

ليبيا.. إحالة ملفات مرشحي 
الرئاسة للتدقيق

أعلنت المفوضية العليا لالنتخابات في ليبيا، 
أمس الخميس، أنها أحالت قائمة أولى من 
طلبات المتقدمين إلى االنتخابات الرئاسية 
المختصة،  والقضائية  األمنية  الجهات  إلى 
تمهيدا  الــتــرشــح،  تــوافــر شــروط  مــن  للتأكد 
الذين  للمترشحين  النهائية  القائمة  إلعــالن 
ســيــخــوضــون هـــذا االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي 

األول في تاريخ البالد.
 19 المفوضية  استلمت  أمــس،  يــوم  وحتى 
الرئاسية،  االنتخابات  إلــى  للترشح  مطلبا 
التي ستعقد جولتها األولى يوم 24 ديسمبر، 
لكنها أعلنت سابقا أن تقديم طلبات الترشح 

ال يعني بالضرورة قبول الترشيحات.

تنديدا بمقتل متظاهرين خالل احتجاجات طالبت بعودة الحكم المدني

دعوات للعصيان المدني في السودان
دعا تجمع “المهنيين الســـودانيين”، 
أمس الخميس، إلى “عصيان مدني 
كامـــل”؛ تنديدا بمقتـــل متظاهرين 
األربعاء، خالل احتجاجات طالبت 

بعودة الحكم المدني.
ومنـــذ 25 أكتوبـــر الماضـــي، يعاني 
حيـــث  حـــادة،  أزمـــة  الســـودان 
عبدالفتـــاح  الجيـــش  قائـــد  أعلـــن 
وحـــل  الطـــوارئ،  حالـــة  البرهـــان، 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي 
االنتقالييـــن وإعفـــاء الـــوالة، عقب 
ووزراء  حزبيـــة  قيـــادات  اعتقـــال 
احتجاجـــات  مقابـــل  ومســـؤولين، 
مســـتمرة ترفض هـــذه اإلجراءات، 

باعتبارها “انقالبا عسكريا”.
قائـــد  “المهنييـــن”،  تجمـــع  وحـــث 
الحـــراك االحتجاجـــي، عبـــر بيـــان، 
السودانيين على االعتصام الكامل 

أمس الخميس.
وأضـــاف فلنعمل على شـــل الحياة 
العامة في وجه المجلس العسكري 
االنقالبـــي، بإغـــالق الطـــرق العامة 
والداخليـــة بالمتاريـــس مـــع عـــدم 
كل  مقاطعـــة  وكذلـــك  االشـــتباك، 
وعـــدم  الحكوميـــة  المؤسســـات 

تسديد أي رسوم أو ضرائب”.
انقـــالب  بتنفيـــذ  اتهامـــه  ومقابـــل 
عسكري، يقول البرهان إن الجيش 
ملتزم باســـتكمال عمليـــة االنتقالي 

الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 
25 أكتوبـــر الماضـــي لحماية البالد 
مـــن “خطـــر حقيقـــي”، متهمـــا قوى 
علـــى  ”التحريـــض  بــــ  سياســـية 

الفوضى”.
وأعـــرب المؤتمـــر الســـوداني أحـــد 
الحريـــة  “إعـــالن  قـــوى  أحـــزاب 
والتغيير”، عن تمســـكه بـ ”المواكب 
واإلضرابـــات  )المظاهـــرات( 
السياسية والعصيان المدني حتى 

عودة الحكم المدني”.
أمـــس  بيـــان  فـــي  الحـــزب،  وتابـــع 
والقتـــل  “القمـــع  أن  الخميـــس، 
والترويـــع الـــذي ارتكبتـــه القـــوات 
جـــذوة  يزيـــد  األربعـــاء  األمنيـــة 

الثورة”.
وناشد “كل الحكومات والمنظمات 
واإلقليميـــة  الدوليـــة  والهيئـــات 
الحـــرة ممارســـة  العالـــم  وشـــعوب 
كل الضغوط الممكنة على السلطة 

االنقالبية”.
وأردف “نؤكـــد أننـــا ماضـــون رفقة 
مـــن  التحـــرر  طريـــق  فـــي  شـــعبنا 
الشمولية واستعادة الشرعية دون 
تفاوض وال شـــراك وال مساومة مع 

االنقالبيين”.
كان  الجيـــش،  إجـــراءات  وقبـــل 
الســـودان يعيش منذ 21 أغسطس 
2019، فتـــرة انتقاليـــة تســـتمر 53 

انتخابـــات  بإجـــراء  تنتهـــي  شـــهرا 
خاللهـــا  ويتقاســـم   ،2024 مطلـــع 
الســـلطة كل مـــن الجيـــش وقـــوى 
مدنية وحركات مسلحة وقعت مع 

الحكومة اتفاق سالم في 2020.
مـــا  “المهنييـــن”  تجمـــع  واتهـــم 
أســـماها “قوات االنقالب” بقتل 15 
متظاهـــرا، خالل قمعهـــا مظاهرات 

األربعاء.
بيـــان  فـــي  الشـــرطة،  فيمـــا قالـــت 
أمـــس الخميس، إنها قامت بتأمين 
والمتظاهريـــن  الدولـــة  مؤسســـات 
إال  األربعـــاء،  احتجاجـــات  خـــالل 
أنهـــا قوبلت بعنف غيـــر مبرر تجاه 

عناصرها وسياراتها، وفق البيان.
وأضافـــت أنـــه “تـــم حـــرق ســـيارة 
نقـــل ونهب محتوياتهـــا، فضال عن 

إتالف 3 سيارات دورية شرطة”.
وأكـــدت الشـــرطة أنه “علـــى الرغم 
من ذلك فقد اســـتخدمت الشرطة 
والغـــاز  القـــوة  مـــن  األدنـــى  الحـــد 
تســـتخدم  ولـــم  للدمـــوع  المســـيل 
الســـالح النـــاري مطلقـــا وبمراجعة 
جميع أقســـام الشـــرطة وسجالتها 
بالواليـــة تبيـــن لنا أن هنالـــك حالة 
وفاة واحـــدة لمواطن فـــي محلية 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وتـــم  بحـــري، 
القانونيـــة بقســـم شـــرطة الصافية 
فضـــال عـــن إصابـــة 89 مـــن رجـــال 
الشـــرطة بعضها إصابات جســـيمة، 
كما تبين لنا إصابة 30 شـــخصا من 
المواطنيـــن نتيجة اإلختناق بالغاز 

المسيل للدموع”.

الخرطوم - وكاالت

احتجاجات مستمرة تطالب بعودة الحكم المدني

العربية.نت

أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن، أمـــس الخميس، تنفيذه 
35 عمليـــة اســـتهداف آلليـــات وعناصـــر ميليشـــيا الحوثيين في 
مأرب والجوف خالل 24 ساعة. وأضاف أن عمليات االستهداف 
شـــملت تدميـــر 24 آليـــة عســـكرية، بينما الخســـائر البشـــرية في 

صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.
وأكـــد التحالـــف وقـــوع 27 ألـــف قتيل مـــن الميليشـــيا اإلرهابية 

بمعركة مأرب، مضيًفا: “وعليهم تحمل المزيد من الخسائر”.
يأتـــي هـــذا بينمـــا أفـــادت مصـــادر إعالميـــة، بـــأن تحالـــف دعـــم 
الشـــرعية في اليمن نفذ ليل األربعاء، ضربات جوية اســـتهدفت 
مخـــازن وورشـــا لميليشـــيا الحوثـــي فـــي صنعـــاء، موضحـــة أن 
ضربـــات التحالـــف اســـتهدفت قاعـــدة الديلمي الجوية ما أســـفر 
عن انفجارات عنيفة. كما أفادت بأن التحالف اســـتهدف بضربة 
جويـــة موقعا ســـريا في صنعاء يســـتخدمه خبـــراء من الحرس 
الثـــوري اإليراني وميليشـــيا حزب هللا. ميليشـــيات الحوثي، من 
جهتهـــا، نعـــت قتلـــى الميليشـــيات اإليرانيـــة بعد أن اســـتهدفت 
قوات التحالف المنشـــأة الســـرية. وغرد أحد عناصر ميليشـــيات 
الحوثـــي متوعدا علـــى “تويتر” بالقول، إنه يعزي دولة إيران في 

مقتل 3 من القادة في اليمن متوعدا بالثائر.

والحقا، أعلن التحالف أنه نفذ عملية واســـعة ألهداف عســـكرية 
مشـــروعة اســـتجابة للتهديـــد الباليســـتي والطائـــرات المســـّيرة، 
مشـــيرا إلـــى أن الضربـــات الجويـــة شـــملت أهدافـــا بمحافظـــات 
صنعاء وذمار وصعدة والجوف. وذكر أن الضربات دمرت ورشا 
ومخازن للصواريخ الباليســـتية والطائرات المسّيرة ومنظومات 
اتصاالت، مؤكدا استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري 

اإليراني وحزب هللا اللبناني.

أعلن عن سقوط 27 ألف قتيل من الميليشيا اإلرهابية بمعركة مأرب

التحالف يدك منشأة سرية للحرس الثوري وحزب اهلل

عناصر من الحوثيين

ستوكهولم ـ العربية.نت

أصـــدر “قســـم األمـــن والدفاع” فـــي “منظمـــة الشـــفافية الدولية” 
تقريـــًرا، صنـــف الوضـــع الدفاعـــي واألمنـــي في إيـــران من حيث 

الفساد على أنه “متأزم”.
وبحســـب تقرير ُنشـــر علـــى موقع المنظمـــة، هذا األســـبوع، فإن 
إيـــران كانـــت إحدى الـــدول القليلة في العالم مـــن حيث درجات 
الفســـاد األمنـــي والدفاعـــي في العـــام الماضي، وتواجـــه “وضعا 

متأزما” على هذا الصعيد.
ويفحص التقرير عادة، حالة الفســـاد في قطاعي األمن والدفاع 
)المؤشـــر المتكامـــل للدفـــاع الحكومـــي( في 86 دولـــة، ويصنفها 
حســـب الدرجات من صفر )األســـوأ( إلـــى 100 )األفضل(، ويأخذ 
بعيـــن االعتبـــار العديـــد مـــن المؤشـــرات بمـــا فـــي ذلـــك الوضـــع 
السياسي والمالي والعملياتي، والكوادر، والخدمات اللوجستية 

في المجالين األمني والدفاعي، بشكل منفصل.
وحصلت إيران على 0 إلى 16 درجة في كافة المؤشرات الواردة 
فـــي تقريـــر “منظمة الشـــفافية الدولية” الذي وصـــف الوضع في 
المؤسسة العسكرية في هذا البلد بـ ”المتأزم”، إال مؤشر الكوادر، 
حيـــث حصلت القوات المســـلحة واألمنية اإليرانيـــة على درجة 

30 من 100، وهي درجة تشير إلى “وضع عالي الخطورة”.

ويشـــير التقريـــر إلـــى العديـــد مـــن العوامـــل لتقييـــم الوضـــع في 
المؤسســـات العســـكرية واألمنيـــة اإليرانية، ومنهـــا “عدم وجود 
عقيـــدة لمكافحة الفســـاد فـــي القوات المســـلحة”، و ”عدم وجود 
تحقيـــق ومتابعـــة مـــن قبـــل البرلمـــان في القـــوات المســـلحة”، و 
”أنشـــطة الحـــرس الثوري”، ويضيـــف أن قطاع الدفـــاع اإليراني 
يصنف ضمن فئة “الفســـاد المتـــأزم”، وهي في الغالب ناتجة عن 
“الهياكل العســـكرية الســـرية وغير الرســـمية”، من قبيل الحرس 

الثوري.

بمؤشر الكوادر.. حصلت على درجة تشير لـ “وضع عالي الخطورة”

“الشفافية”: الفساد بمؤسسات إيران العسكرية “متأزم”

المرشد خامنئي يحضر استعراضا عسكريا

طرابلس ـ وكاالت
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مـــن أهـــم التحديـــات التي تواجههـــا دول العالم في المجـــال التقني االبتكار 
اآلمـــن في مجال تقنية المعلومات، حيث إن الســـنوات األخيرة التي مر بها 
العالم ســـاعدت كثيرًا في نشـــر وتعزيز ثقافة تقنية المعلومات لدى مختلف 
فئـــات المجتمع والتشـــجيع علـــى اســـتخدامها، فمهما كان مســـتوى الحلول 
التقنية المقدمة من قبل الدول إال أن أكبر تحد تواجهه الحكومات هو مدى 
تقبـــل المجتمع والمســـاهمة الفعالة والصحيحة للخيـــارات التقنية المقدمة، 
والتي تســـاهم بال شـــك في سرعة إنجاز المعامالت وزيادة كفاءة الخدمات 

التقنية، والذي ينعكس بشكل مباشر على التقدم االقتصادي للدولة.
وما تقوم به حكومة مملكة البحرين برعاية ودعم من ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية 
المعلومـــات واالتصـــاالت لجائزة التميـــز للحكومة اإللكترونيـــة التي أطلقت 
عـــام 2008 بتنظيـــم من هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، والتي 
أعلـــن فيها عـــن الفائزين بداية شـــهر أكتوبـــر الماضي، لهو تشـــجيع وتحفيز 

مهـــم للمجتمع، حيث تســـعى الجائزة لالحتفاء بمبـــادرات تقنية المعلومات 
واالتصـــاالت الرائـــدة فـــي المجتمـــع البحرينـــي، وتهـــدف إلى تشـــجيع هذه 
اإلنجازات وتسليط الضوء عليها والتحفيز على االبتكار في العالم الرقمي، 
فمـــا تقـــوم بـــه هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية مـــن دور مهم عبر 
تشـــجيعها القطـــاع العـــام والخـــاص وقطـــاع األفـــراد عبر تخصيـــص جوائز 

مختلفة يساهم في إثراء التقدم واإلنجاز التكنولوجي في المملكة.
فالجائـــزة أصبحت دافعًا مهمًا للمشـــاركة فيها، وتحســـين األداء والخدمات 
وتنميـــة األفـــكار التقنيـــة المقدمـــة، وال شـــك أن ما تقدمه الدولـــة من حلول 
تقنيـــة وتشـــجيعها القطاعـــات المختلفة للتحـــول التقني بوجـــود مثل هذه 
المبادرات المتميزة، له األثر الواضح في التطور الكبير الذي شهدته المملكة 
في المجال التقني، والذي يســـاهم بشـــكل كبير في ما تســـعى له الهيئة، أي 
الدفع بمسيرة التقدم نحو التحّول الرقمي الشامل من أجل تحقيق أهداف 

رؤية البحرين االقتصادّية 2030.

عثمان العباسي

نشر الثقافة التقنية.. البحرين أنموذجا

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

للتواصل: 17111483

أعلن بنك البحرين والكويت إطالق النســـخة الثانية من البرنامج التدريبي 
التفاعلـــي للصحافييـــن، وذلـــك بالتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المصرفيـــة وجمعيـــة الصحافييـــن البحرينيـــة، وبـــدوري أود أن أشـــيد بهذه 
المبـــادرة الخالقـــة من قبـــل إدارة البنك التـــي تنم عن حســـها الوطني تجاه 
الصحافييـــن والصحافـــة البحرينية، كمـــا أنها تأتي في إطار سياســـة البنك 

للمسؤولية االجتماعية ودوره الريادي في دعم المجتمع البحريني.
وبحكم عملي السابق وخبرتي الطويلة في مجال العالقات العامة واإلعالم، 
أرى أن هـــذا البرنامـــج الواعـــد ســـيصقل مهـــارات الصحافييـــن فـــي جوانب 
االقتصـــاد والتحليل المالـــي والخدمات المصرفية الرقميـــة، بهدف االرتقاء 
بالمهـــارات التحليليـــة والمعرفيـــة للنظـــام االقتصـــادي والمالـــي، وكمـــا ذكـــر 
الرئيس التنفيذي للبنك د. عبد الرحمن سيف ان هذا البرنامج سيمكنهم من 
تنمية مهاراتهم الصحافية بهدف المساهمة اإليجابية في االقتصاد المحلي 
مـــن خالل قراءة األحداث االقتصادية العالمية وتأثيرها على النظام المالي 

واالقتصادي.
نعم، نحتاج إلى العمل ســـوًيا لصقل الصحافيين البحرينيين من قبل جميع 
الجهـــات الحكومية والخاصة نظًرا لما يمثله الصحافيون من أهمية قصوى 

كأقـــالم قوية مؤهلة تســـتطيع أن تنقل بصورة احترافيـــة إنجازات مملكتنا 
الغاليـــة فـــي مختلف المياديـــن، إذ إن الجانـــب المعرفي والخبـــرة الميدانية 
تعتبـــران ضـــرورة ملحة جـــًدا في العمـــل االحترافـــي اإلعالمـــي، وكما نعلم 
جميًعـــا ان حصـــول الصحافي على شـــهادة البكالوريوس فـــي اإلعالم ليس 
كافًيـــا لتغطيـــة الفعاليـــات االقتصادية والمالية والمصرفيـــة حاله حال بقية 
التخصصـــات األكاديميـــة األخـــرى، ليس في المجال المصرفي فحســـب، بل 
جميـــع التغطيات األخرى مثل النفط والغـــاز والصناعة والطب وتكنولوجيا 
المعلومات وغيرها. أتمنى أن تقوم المؤسســـات والشـــركات الخاصة بتبني 
الفكـــرة ذاتهـــا، خصوصـــا أنهـــا تمتلـــك إمكانـــات ومراكـــز تدريبيـــة متقدمـــة 
لاللتحاق بها وتنظيم دورات عملية في مختلف أقسام وإدارات المؤسسة.

وال يفوتنـــي هنـــا أن أســـجل خالص اعتـــزازي وتقديري لما تقـــوم به جمعية 
الصحافيين البحرينية من جهود مضنية وحثيثة لالرتقاء بالصحافيين، وال 
ننسى البصمات الواضحة لرئيسها األستاذ عيسى الشايجي وزمالئه أعضاء 
مجلـــس اإلدارة، والشـــكر موصول إلى معهد البحرين للدراســـات المصرفية 
لتعاونـــه مـــع إدارة البنك، متمنًيـــا للجميع التوفيق والنجـــاح لخدمة مملكتنا 

الحبيبة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

صقل مهارات الصحافيين... ضرورة

“اهلل يعز البحرين”
يحتـــاج الفرد منـــا، خصوصا إذا كان غارقًا فـــي العمل طوال العام، أن 
يرفـــه عن نفســـه، ويتنفس بعض الشـــيء، بتغيير األجـــواء الروتينية 
التـــي اعتادهـــا، وإن كنت شـــخصيًا لســـت مـــن مأســـوري الروتين في 

حقيقة األمر.
ويتجلى االهتمام بالســـفر في الفترة األخيرة بسبب انحسار الجائحة 
التـــي اجتاحـــت العالـــم، وعطلـــت حركة الســـفر العالميـــة، لكن رجعت 
حركة المطارات هذه األيام، واســـتردت عافيتها نســـبيًا، بعد أن ضعف 
الوبـــاء وغدا الســـفر أقل خطرًا مما كان عليه وقت اشـــتداد االنتشـــار 

الفيروسي.
وتختلـــف الـــدول وفقـــًا للطبيعـــة الجغرافيـــة والمقومـــات العامـــة في 
مختلف الجوانب، فكل دولة من دول العالم حباها هللا بنعم كثيرة، ال 
تعـــد وال تحصى، وحباها بما يميزها مـــن بيئات وأناس وثقافات، وما 
إلـــى ذلك من توليفات حياتية ومجتمعية، ويتفرد على هذا األســـاس 
بعـــض مـــا يميزنـــا، فالكثيـــر مـــن األشـــياء، ومنها مـــا يتعلـــق باألنظمة 
والقوانيـــن والمرافق والخدمات والتســـهيالت المتوفـــرة، تجعلنا كلما 
توجهنـــا إلـــى دولة ما، فلســـان حالنا يقـــول “هللا يعز البحريـــن”، وغالبًا 
نـــردد هـــذه العبـــارة؛ ألننا نجد أنفســـنا في موضـــع مقارنـــة بيننا وبين 
الدولة األخرى، فنأتي على ثناء النعم التي رزقنا هللا بها في البحرين، 
وإننا كلما قارنا أنفسنا باآلخرين، نجد أننا أمام ضرورة شكر هللا على 
النعمة، إلى جانب حنيننا الدائم إلى الوطن، وهو حنين متجدد، يزداد 
شـــوقًا، فالحمـــد لله حمـــدًا كثيرًا على نعمـــة البحرين، ونســـأل هللا أن 

يحفظها من كل شر ومكروه.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

َمن يدفع ثمن تغير المناخ
إن التغيـــر في ارتفاع درجة الحرارة في العالم ســـببه النمو الســـريع في 
االقتصاد العالمي وأنماط االستهالك المرتفعة، فمنُذ 1975م ترتفع درجة 
ـ 0.20( درجة مئوية كل عشر سنوات، وهذا ينعكس على  الحرارة )0.15ـ 
ارتفاع مســـتوى مياه البحار والمحيطات وسوء الطقس، ويزداد بسببه 
غضـــب الطبيعة من تصحر وفيضانات وأعاصيـــر وحرائق الغابات، ولن 
تســـتطيع أية دولة أن تهرب من هذه االنعكاسات، هذا إن لم يحصل لها 
األســـوأ، إال إذا حققـــت قفزة نوعية في االلتزام بتقليـــل انبعاث الغازات 
واالستخدام األمثل لمصادر الطاقة الطبيعية المتجددة، وصواًل لتصفير 

االنبعاثات حتى 2070م.
ووفًقا لهيئة األمم المتحدة المعنية بتغير المناخ إذا اســـتمر هذا المســـار 
الحالـــي فالمتضـــرر األكبر الـــدول الفقيرة، وإذا حدثـــت موجات مناخية 
متطرفة ستحدث آثار سلبية وتأثيرات اقتصادية تنعكس على ديمومة 
الحيـــاة والموارد المائيـــة والبيئية والحيوانية، وفـــي القدرة على إنتاج 
الغـــذاء وعلى الصحة العامـــة لألفراد. وقد حذرت منظمة “اليونســـيف” 
بـــأن “األحـــداث المناخية القاســـية في جميـــع أنحاء العالـــم والتي باتت 
تهدد األطفال ومستقبلهم، كونهم األكثر ضعًفا”، وأضافت أنه “يمكن أن 
تســـاهم هذه األحداث المناخية بإصابة األطفال بأمراض ســـوء التغذية 
والمالريا واإلســـهال”، وأشارت بيانات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
إلـــى أن ما حدث من موجات حرارية وجفاف وحرائق برية وفيضانات 
وانزالقات أرضية نتجت عنها إصابات وخســـائر باألرواح وأضرار بيئية 

وخسائر في ُسبل العيش.
علـــى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموســـة لحماية مســـتقبل جميع 
الناس عند ارتفاع الظواهر الجوية القاسية التي يحركها المناخ “كتعزيز 
النظـــم والخدمات الصحية لالســـتجابة لتغير المنـــاخ والظواهر الجوية 
األكثر تكراًرا، وزيادة نشر اللقاحات، والتركيز على البناء المرن للكوارث، 
وتوفيـــر الخدمات التعليميـــة في أعقاب حدوث هـــذه الظواهر، وزيادة 
االســـتثمار في الخدمـــات الزراعية والمـــاء والصرف الصحـــي، وحماية 
الالجئيـــن المتضررين، وتزويد الطلبة والشـــباب بالتعليم والتدريب في 

مجال تغير المناخ، والعمل على الحد من مخاطر الكوارث”.
مـــن التحديـــات البيئيـــة التـــي تؤثر فـــي اإلنســـانية تغير المنـــاخ، فاألمر 
يتطلب من جميع الدول والشـــركات والمصانع المنتجة أن تخفف بدايًة 
من حدة إنتاج وإفراز الغازات الدفينة ورصد آثارها السلبية وصواًل إلى 
تحقيق التحدي الصفري لها، فمشـــكلة تغيـــر المناخ عالمية وتحتاج إلى 
التـــآزر والدعم المادي والعلمي والتقنـــي من الجميع، والعمل مًعا إليجاد 

حلول طويلة األمد لتداعيات تغير المناخ.

عبدعلي الغسرة

مؤسسة مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.. مكارم عظيمة وفضائل كبيرة
فـــي هـــذا الوطـــن الصغير فـــي حجمـــه الكبيـــر برجالـــه وعزائمهم، 
مشـــاريع إنسانية ضخمة وصروح للعلم والمعرفة والثقافة والعمل 
الخيري، تدعونا للفخر واالعتزاز، فالبحرين بقيادة ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه ومتابعة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا، تعطي الدروس والحكم.
يـــوم أمـــس األول افتتح ســـيدي ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه “مؤسســـة 
مركـــز عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن” تخليـــدا لذكـــرى قامة 
وطنية، ومن أولئك الرجال القليلين الذين خدموا العلم والفضيلة، 
وكانت حياته عريضة ونابضة ونافعة وشخصية فريدة لن تتكرر، 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة طيب هللا ثـــراه، المربي 
والرائـــد وصاحـــب العطاء بال حدود والمكانـــة المرموقة من جميع 

فئات الشعب.

ســـيدي ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة حفظه هللا ورعاه “نوه بفكرة 
المركـــز وما ســـيقدمه من خدمات مبتكرة تعزز اســـتمرار مســـاهمة 
كبار الســـن فـــي المجتمع وتكفل لهـــم البيئة التي توفـــر لهم الراحة 
واألجـــواء االجتماعيـــة الوديـــة، الفتـــا ســـموه إلـــى حـــرص مملكـــة 
البحريـــن علـــى توفيـــر البيئـــة التـــي تســـاهم فـــي توســـيع اإلدراك 
بمضامين العمـــل االجتماعي وأثره اإليجابـــي على تعميق الصالت 
بين أفراد المجتمع وإعالء قيم رد الجميل لمن أعطوا وبذلوا، الفتًا 
سموه إلى أن كبار السن اليوم القدوة في البذل والعطاء، وهم كبار 
بخبراتهم وما قدموه من تضحيات في سبيل وطنهم ومجتمعهم”.

إن مؤسســـة مركـــز عبـــدهللا بن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، نابعة من 
صميـــم ونهج المجتمع البحريني المعـــروف بالتواد والعطاء وفعل 
الخيـــر واألخـــالق الكريمـــة، وهـــذا هـــو الكنـــز الحقيقي.. مؤسســـة 
شـــامخة ســـتحمل المســـؤولية المجتمعية في بر ورعاية الوالدين 
وهـــو تعبيـــر أصيل عـــن قيمنـــا العربية واإلســـالمية ومـــن المكارم 

العظيمة والفضائل الكبيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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رفع ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الشـــكر والتقديـــر إلى 
مقـــام حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى 
على الرعايـــة الفائقة التـــي يوليها جاللته 
أيـــده هللا للقطاعيـــن الشـــبابي والرياضي 
فـــي المملكـــة، مشـــيدًا ســـموه بتوجيهـــات 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
جـــاء ذلـــك خالل تـــرؤوس ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة الجتماع المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة بحضور ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ومعالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، وعـــدد مـــن أصحـــاب الســـمو 

والمعالي والسعادة األعضاء.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة باإلنجازات المتعددة التي تحققت 
للرياضـــة البحرينية خالل الفترة الماضية 
في مختلـــف الرياضات والتي تؤكد الدور 

البـــارز للهيئـــة العامـــة للشـــباب والرياضـــة 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
التســـهيالت  تقديـــم  خـــالل  مـــن  خليفـــة، 
المتعـــددة للمشـــاركات الخارجيـــة والتـــي 
ســـاهمت فـــي تحقيـــق هـــذه اإلنجـــازات، 
الرياضـــة  تواصـــل  أن  ســـموه  متطلعـــًا 
البحرينيـــة تحقيق المزيد مـــن النجاحات 

في الفترة القادمة، باإلضافة إلى الزيارات 
الميدانية التي يقوم بها سموه لالتحادات 
هـــذه  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيرًا  واألنديـــة، 
الزيارات ستساهم في تحقيق العديد من 

المنجزات لالتحادات واألندية.
لفـــض  غرفـــة  تدشـــين  ســـموه،  وبـــارك 
ســـموه  مؤكـــدًا  الرياضيـــة،  المنازعـــات 

أنـــه يـــوم تاريخي فـــي طريـــق االحتراف 
الرياضي، ومشـــددًا ســـموه على البدء في 
عمـــل الغرفـــة، حيـــث ســـيكون دورها في 
تعزيز قيم االحتراف الرياضي والمساهمة 
في تطوير منظومة الرياضة في المملكة، 
وذلـــك بحضور  الشـــيخ خالد بـــن علي آل 
خليفـــة وزير العدل والشـــئون اإلســـالمية 

واألوقاف.
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  بـــارك  كمـــا 
برنامـــج  تطبيـــق  تدشـــين  والرياضـــة 
“المستشـــار” الذي يمنح الشباب البحريني 
الحلـــول  وضـــع  فـــي  المشـــاركة  فرصـــة 
تواجـــه  التـــي  والصعوبـــات  للتحديـــات 
الجهـــات الحكوميـــة المختلفـــة، ممـــا يعزز 

دور الشـــباب البحريني في تقديم األفكار 
لمتابعـــة  ســـموه  موجهـــًا  والمقترحـــات، 
المســـتخدمين  النشـــطين  المشـــاركين 

للتطبيق لوضع الحلول اإلبداعية.
واطلـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة على تدشـــين اللجنة العليا لتمكين 
الشـــباب، موجهـــًا ســـموه باعتمـــاد اللجنـــة 

الوطنية لتمكين الشباب.
كما استعرض ســـموه مع أعضاء المجلس 
آخـــر مســـتجدات برنامـــج “المـــع” والـــذي 
يهدف إلى اكتشاف وصقل وإبراز مهارات 
النخبـــة  اختيـــار  علـــى  والعمـــل  الشـــباب، 

المتميزة.
ووجـــه المجلـــس، الهيئـــة العامـــة للرياضة 
التربيـــة  وزارة  مـــع  التنســـيق  بمواصلـــة 
الرياضيـــة  المنشـــآت  بشـــأن  والتعليـــم 
والصـــاالت التابعـــة للـــوزارة وصـــوالً إلـــى 
تحقيـــق المدرســـة الرياضيـــة النموذجيـــة 
الرياضيـــة وصقلهـــا  المواهـــب  الكتشـــاف 
تمهيدًا لالنضمام إلى المنتخبات الوطنية.

كما اســـتعرض الشيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفـــة مشـــروع كتـــاب مئوية كـــرة القدم 
البحرينيـــة الذي وجه ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ســـابقا بالعمل به ســـعيًا 
لتوثيق مسيرة كرة القدم البحرينية خالل 
مئـــة عام تأكيدًا للريـــادة والعراقة وحفظا 
للتاريخ ووفاء لألجيال التي تعاقبت على 

صناعة األمجاد للكرة البحرينية.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: تدشين “BCDR Sports” لفض المنازعات الرياضية يوم تاريخي على طريق االحتراف
خالل اجتماع المجلس األعلى للشباب والرياضة بحضور خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من االجتماع

واألنديـــة لالتحـــادات  الميدانيـــة  الزيـــارات  عبـــر  حمـــد  بـــن  خالـــد  جهـــود  تقديـــر   

ــامــج “المـــع” ــرن ــر مــســتــجــدات ب ــ ــار”.. وآخ ــش ــت ــس ــم ــالق تــطــبــيــق “ال ــ الــمــجــلــس يـــبـــارك إط

الــنــمــوذجــيــة ــة  ــاضــي ــري ال ــة  ــدرس ــم ال ــداف  ــ ــة” لتحقيق أهـ ــي ــرب ــت “ال ــاون مـــع  ــع ــت ال لــتــعــزيــز  تــوجــيــه 

أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي 
شـــئون  وزارة  وكيـــل  خليفـــة  آل 
رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
ســـمو  بقـــرار  االولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
لالعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
االنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلـــس االعلى االعلى للشـــباب 
والرياضـــة خـــالل تـــرأس ســـموه 
اجتماع المجلس االعلى للشـــباب 
 BCDR والرياضة بتدشـــين غرفة
Sport لفض المنازعات الرياضية.
تدشـــين  ان  ســـموه  اكـــد  حيـــث 
تاريخيـــة  ســـابقة  يعـــد  الغرفـــة 
فـــي مســـيرة الرياضـــة البحرينية 
فـــي  ثابتـــه   بخطـــوات  لتخطـــو 
الرياضـــي  لالحتـــراف  طريـــق 
القضايـــا  حـــل  فـــي  *والمســـاهمة 

الرياضيـــة وترســـية الحقوق بين 
منظومة الرياضة في المملكة*  

ونوه ســـموه بحرص سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملـــك لالعمال االنســـانية 

وشؤون الشـــباب رئيس المجلس 
والرياضـــة  للشـــباب  االعلـــى 
ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
االول  النائـــب  خليفـــة   آل  حمـــد 
لرئيـــس المجلس االعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة رئيـــس اللجنة االولمبية، 
التي اسهمت في توسية الثوابت 
التـــي تعـــزز مـــن مكانـــة الرياضـــة 
وتدفـــع  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
بالقطـــاع  االرتقـــاء  لطريـــق  بهـــا 
فـــي  قدمـــا  *لتمضـــي  الرياضـــي 
الراميـــة  اســـتراتيجيتها  تطبيـــق 
الـــى االرتقـــاء بالواقـــع الرياضـــي 
الحاصلـــة  التطـــورات  مومواكبـــة 
وأركانهـــا  الرياضـــة  مجـــال  فـــي 

المختلفة.

أكد أنها سابقة تاريخية بالرياضة البحرينية

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بتدشين غرفة فض المنازعات

ناصر بن حمد يشيد بانتصار “اليك مي”
حقق المركز األول بمضمار ميدان للخيل العربية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب أن اإلنجازات الرياضيـــة للمملكة خصوصًا 
فـــي رياضـــة الفروســـية فـــي المحافـــل الخارجيـــة 
تترجـــم الدعم الكبير الـــذي تحظى به هذه الرياضة 
مـــن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه 
واهتمـــام صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظه هللا. وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عـــن ســـعادته بفـــوز “آربي ريـــش اليك مي” 
بشـــعار فيكتوريـــوس المركـــز األول وتحقيـــق أول 

ألقاب مضمار ميدان للخيل العربية في شوط “بني 
ياس برعاية شـــرطة دبي”، مبينًا سموه إلى أن هذا 
االنتصار يؤكد مدى اإلمكانات العالية التي تمتلكها 

المملكة في هذه الرياضة العريقة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بجهـــود المضمر فوزي ناس الذي بذل جهودا كبيرة 

فـــي تحقيـــق هـــذا االنتصـــار الكبيـــر، متمنيًا ســـموه 
لرياضة الفروسية البحرينية المزيد من التفوق في 

المشاركات القادمة.
فريـــق  بشـــعار  مـــي”  اليـــك  ريـــش  “اربـــي  وتمكـــن 
فيكتوريـــس من تحقيق أول ألقـــاب مضمار ميدان 
للخيـــل العربيـــة، وهـــو شـــوط “بنـــي يـــاس برعايـــة 

شـــرطة دبي” الفئة الثانيـــة والمخصص للجياد عمر 
أربع ســـنوات فما فوق والممتد على مســـافة 1400 

متر على األرضية الرملية.
ويشـــرف فوزي ناس على تدريب “أربي ريش اليك 
مي” وقيادة الفارس الهولندي ادري ديفريس الحق 

حقق الفوز بفارق بعيد جدا عن اقرب منافسة.

المكتب اإلعالمي

اللجنة االعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد كمال األجسام

الوطنـــي  المنتخـــب  أبطـــال  وصـــل 
لكمـــال األجســـام محمـــود المغربـــي، 
محمود ســـيد حســـين وأحمـــد جعفر 
للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك 
للمشـــاركة فـــي بطولة مســـتر أولمبيا 
للهـــواة والتي تنطلق منافســـاتها يوم 
األحـــد القـــادم الموافـــق 21 من شـــهر 
عالميـــة  بمشـــاركة  الجـــاري  نوفمبـــر 
واســـعة ووســـط نخبـــة مـــن العبـــي 

رياضة كمال األجسام.
الجديـــدة  المشـــاركة  هـــذه  وتأتـــي 
بعـــد المشـــاركة المشـــرفة والناجحـــة 
ببطولـــة رومانيا مســـل فيســـت التي 
أقيمـــت منافســـتها مؤخـــرًا بالعاصمة 
بوخارســـت وتكللت بتحقيـــق أبطال 
ميداليـــات   9 بــــ  الوطنـــي  المنتخـــب 
 5( العالـــم  مســـتوى  علـــى  ملونـــة 
ذهبيـــات، 2 فضيـــة و2 برونز(، حيث 

أبطـــال  مـــن  كل  الميداليـــات  أحـــرز 
المنتخـــب الالعبيـــن المتميزيـــن علي 

إبراهيم الذي أحرز الميدالية الذهبية 
فيزيـــك، فضيـــة  الماســـتر  فئـــة  فـــي 
النوفيـــس فيزيك، برونزيـــة الفيزيك 
للفئة الطولية 170 ســـم وذهبية بطل 
محمـــود  الالعـــب  للعمـــوم،  األبطـــال 
المغربي الـــذي أحرز ذهبية النوفيس 
فيزيك، ذهبية أوفرول لفئة الفيزيك، 
فضيـــة الفيزيـــك للفئـــة الطولية 170 
ســـم وبرونزيـــة الكالســـيك فيزيـــك، 
والالعـــب حمد الدوســـري الذي أحرز 
الميدالية الذهبيـــة في الفئة الطولية 

أقل من 170 سم.
 ومن المقرر أن يشارك البطل محمود 
المغربي في منافســـات فئة الفيزيك، 
البطل محمود ســـيد حسين ويشارك 
في منافســـات فئة الفيزيـــك والبطل 
أحمد جعفر ويشـــارك في منافســـات 

فئة البدي بيلدينغ.

بعد اإلنجازات المشرفة برومانيا.. البعثة تصل للدنمارك

منتخبنا لكمال األجسام يشارك بمستر أولمبيا للهواة

محمود المغربي
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اتحاد الدراجات الهوائية

رفـــع الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة رئيس االتحـــاد البحريني 
للدراجات الهوائية أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى مقام 
حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب، رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
وإلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية، بمناســـبة اإلنجـــاز الرياضي 
المشـــرف الـــذي حققـــه أبطـــال المنتخـــب البحرينـــي للدراجـــات 
الهوائيـــة حيث إحرازهم الميدالية الفضية والميدالية البرونزية 
بمشـــاركتهم الحاليـــة فـــي البطـــوالت العربيـــة المجمعـــة للكبـــار 

والشباب والناشئين واإلناث.
وقـــد تمكـــن نجمـــا منتخبنا الـــدراج أحمـــد ناصر والـــدراج أحمد 
عبدالغني من إحراز المركزين الثاني والثالث في “سباق الفردي 
ضـــد الســـاعة” لفئة تحت 23 ســـنة، لمســـافة 38 كيلومتـــرا. وقد 
أنهـــى الدراج البحرينـــي المتميز أحمد ناصر الســـباق في المركز 

الثانـــي خلـــف صاحـــب المركـــز األول الجزائري منصـــوري حمزة 
وأمام زميلـــه في المنتخب البحريني أحمد مدن صاحب المركز 
الثالـــث. ويواصل أبنـــاء مملكة البحرين أحمد ناصر وأحمد مدن 
مشـــوارهما من خالل مشـــاركتهما في ســـباق “فردي عام طريق” 

الذي يقام اليوم الجمعة.

رئيس اتحاد الدراجات يهدي اإلنجازلجاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

فضية وبرونزية للبحرين في “فردي ضد الساعة”

أحمد ناصر وأحمد مدن متوجان بالفضية والبرونزية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

منـــح االتحاد الدولـــي للســـامبو بمباركة 
مملكـــة  للســـامبو،  اآلســـيوي  االتحـــاد 
البحرين حق استضافة وتنظيم النسخة 
األولـــى لبطولـــة غـــرب آســـيا الشـــاطئية 
المفتوحة للسامبو، وذلك خالل اجتماع 
الدولـــي  االتحـــاد  لكونغـــرس   33 رقـــم 
للسامبو، الذي عقد على هامش فعاليات 
التـــي   2021 للســـامبو  العالـــم  بطولـــة 

احتضنتها العاصمة األوزبكية طشقند. 
 وشـــهد االجتماع مشـــاركة رئيس اتحاد 
غـــرب آســـيا للســـامبو محمـــد جناحـــي، 
ونائب رئيس االتحاد البحريني للسامبو 
فهـــد نبيـــل تقـــي، والـــذي عقـــد برئاســـة 
فاســـلي شيســـتاكوف، وبحضـــور رئيس 
االتحـــاد اآلســـيوي للســـامبو علـــم جـــون 
ا  موالييف وممثلين عن 78 اتحاًدا وطنيًّ
منضوًيـــا تحـــت مظلـــة االتحـــاد الدولي 

للسامبو.

ترحيبيـــة  بكلمـــة  االجتمـــاع،  وبـــدأ   
فاســـلي  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس  مـــن 
للجميـــع  بـــارك  والـــذي  شيســـتاكوف، 
حصـــول لعبـــة الســـامبو علـــى اعتـــراف 
اللجنة الدولية االولمبيـــة كلعبة أولمبية 
ســـتدرج فـــي دورات األلعـــاب األولمبية، 
متمنيـــا كل التوفيـــق والنجـــاح لجميـــع 

االتحادات الوطنية. 

روزنامـــة  االجتمـــاع  ناقـــش  بعدهـــا   
المســـابقات لعـــام 2022 والموضوعـــات 

المتعلقة بالتعديالت الخاصة باللعبة. 
 وفـــي ختـــام االجتمـــاع، اعتمـــد االتحاد 
الدولي إقامة النســـخة األولى من بطولة 
غـــرب آســـيا الشـــاطئية المفتوحـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، علـــى أن يتـــم اإلعالن 

عن موعدها في وقت الحق.

خالل اجتماع رقم 33 لكونغرس االتحاد الدولي للسامبو

البحرين تستضيف بطولة غرب آسيا الشاطئية األولى

محمد جناحي وفهد نبيل 

نادي البديع

أشـــاد رئيس نـــادي البديـــع حمد 
الدوســـري بالزيـــارات الميدانية 

التـــي  والدوريـــة  التفقديـــة 
الشـــيخ  ســـمو  بهـــا  يقـــوم 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لرئيـــس  األول  النائـــب 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 

العامة للرياضة رئيس اللجنة 
لألنديـــة  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

وما تشـــكله من دعـــم ال محدود 
لالطالع على كافة االحتياجات 
وســـير العمل وتقديم كافة سبل 
الدعـــم التي ليســـت بغريبه على 

سموه. 
وأكد الدوسري أن الحرص الذي 
يوليـــه ســـموه واالســـتماع إلـــى 

كافة المالحظات والمرئيات من 
قبل األندية والتي تصب بشكل 
بالرياضـــة  االرتقـــاء  فـــي  كبيـــر 

البحرينية.

الدوسري: رؤية تطويرية لخالد بن حمد خالد بن حمد يصدر قراًرا بتسجيل االتحاد البحريني للبادل
ينضم إلى سجل االتحادات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة

أصـــدر ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، قـــرار رقـــم “17” 
لســـنة 2021، بشأن تســـجيل االتحاد البحريني 

للبادل. 
 وجـــاء فـــي القـــرار “بعد االطـــالع علـــى قانون 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  واألنديـــة  الجمعيـــات 
والهيئات العاملة في ميدان الشـــباب والرياضة 
بالمرســـوم  الصـــادر  الخاصـــة،  والمؤسســـات 
وتعديالتـــه،   1989 لســـنة   ”21“ رقـــم  بقانـــون 
وعلـــى األخص المادتيـــن “9” و”66” منه، وعلى 
المرســـوم الملكي رقم “61” لسنة 2021 بإنشاء 
الهيئة العامة للرياضة، وعلى النظام األساســـي 

الموحـــد لالتحـــادات الرياضيـــة الصـــادر بالقرار 
رقم “15” لســـنة 2014 وتعديالته، وعلى القرار 
رقم “32” لســـنة 2020، بشأن تنظيم سجل قيد 
االتحـــادات الرياضيـــة بوزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة، وبناء على عرض الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة للرياضة، قررنا اآلتي: 

 المادة االولى: 
- يســـجل االتحـــاد البحريني للبادل في ســـجل 
العامـــة  بالهيئـــة  الرياضيـــة  االتحـــادات  قيـــد 

للرياضة، تحت قيد رقم “42”. 

 المادة الثانية: 
- علـــى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
تنفيـــذ أحـــكام هذا القرار، ويعمـــل به من تاريخ 

صدوره ونشره.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

حسن علي

تشـــهد صالة عيســـى بن راشـــد للكـــرة الطائـــرة مواجهات 
قوية ضمن منافســـات الجولة الخامسة من دوري عيسى 
بـــن راشـــد ألنديـــة الدرجـــة األولـــى عندمـــا يلتقـــي النصر 
وداركليب الساعة 6:00 مساء اليوم وتليه مباراة النجمة 

واألهلي الساعة 7:30 مساء.
النصر وداركليب يســـعيان لفك الشـــراكة بينهما )7 نقاط( 
فالنصر بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو يتطلع لتثبيت 
أقدامـــه بالمركـــز الرابـــع بعـــد أن غيـــر جلده هذا الموســـم 
وتعاقـــد مع المحترف البلغـــاري “كادانكوف” والذي يعتبر 
مفتـــاح الفـــوز األساســـي للفريـــق، أمـــا داركليـــب صاحب 
المركز الخامس بقيادة المدرب البرازيلي “كاكاروتو” فإنه 
يطمـــح في عدم تكبد خســـارة جديـــدة تجعله في المركز 
الخامـــس ليعـــزز آماله في بلوغ المربـــع الذهبي ياالعتماد 
علـــى محمد يعقـــوب فيما ســـيغيب علي ابراهيم بســـبب 

اإلصابة.
وفـــي المواجهـــة الثانية فإن النجمة متصـــدر الدوري )12 
نقطة( يســـعى لتحقيق فوزه الخامـــس على التوالي على 

حســـاب األهلـــي الثاني )حامـــل اللقب( بــــ 10 نقاط، حيث 
يقـــود النجمة المـــدرب الوطني غازي أحمـــد والذي يعول 
على محترفه البرازيلي ضارب مركز 2 مع جهود يوســـف 

خالد وبقية الالعبين.
أمـــا األهلـــي بقيـــادة المـــدرب التونســـي خالد بلعيـــد فإنه 
يرغب في تعويض خسارته الماضية أمام النصر وخطف 
الصدارة من النجمة في حال تغلبه 3/0 أو 3/1 وهو يضم 
كوكبة من العناصر الدولية البارزة في مقدمتها الشقيقان 
ناصر ومحمد عنان والمحترف فيرناندو وباقي العناصر.

النجمة يتطلع للصدارة وعيون داركليب على المركز الرابع

مواجهات قوية بدوري عيسى بن راشد

منتخب الشباب يغادر إلى البصرة
غـــادر منتخـــب الشـــباب لكـــرة القـــدم إلى 
مدينـــة البصـــرة العراقيـــة، للمشـــاركة في 
بطولة غرب آســـيا الثانية، المقرر إقامتها 
خـــالل الفترة 20 نوفمبـــر الجاري حتى 1 

ديسمبر المقبل.
 ويترأس وفد منتخبنا في البطولة عضو 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم رئيـــس لجنـــة الرقابـــة والحوكمـــة 
أيمـــن الفـــردان، ويضـــم الجهازيـــن الفني 
واإلداري المكـــون مـــن: مـــدرب المنتخب 
عـــادل النعيمـــي، مســـاعد المـــدرب صالح 
عبدالجليل، مدرب الحراس حسين سند، 
مدرب اللياقة البدنية أحمد عباس، إداري 
المنتخـــب جمعـــة المحميـــد، اختصاصـــي 

العـــالج الطبيعي باســـل محمـــد، الممرض 
سيد هاني علوي، المنسق اإلعالمي أحمد 
مهدي، المصور الفوتوغرافي سيد حسين 
إبراهيـــم، المدلـــك أنيـــل وعامـــل المهمات 
إيمان إسماعيل. واختار المدرب النعيمي 
قائمة مكونة من 23 العًبا للبطولة: محمد 
أرحمـــة، خالد خليل، عبدهللا العكر، ســـيد 
محمـــود الموســـوي، طالل ســـامي، أحمد 
ضيـــاء، رمـــزي عبـــدهللا، محمـــود البنـــاي، 
علـــي محمـــد، محمـــود الحمرانـــي، علـــي 
البوزيـــد، عبدهللا الخالصي، هاشـــم لؤي، 
مؤيد الدسوقي، سعد عبدهللا، سيد علي 
حســـن، ســـالم الدوســـري، مبـــارك محمـــد، 
ســـيد جاســـم ماجـــد، عبدالرحمـــن حميد، 

عبدهللا السبيعي، حسن سمير ومصطفى 
محمد.

 وأوقعـــت القرعة منتخبنا في المجموعة 
األولـــى إلى جانـــب العراق )المســـتضيف( 

وفلسطين واليمن والكويت.
 وبحســـب جدول مباريـــات البطولة، فإن 
أحمر الشـــباب ســـيخوض جميع مبارياته 
علـــى ملعـــب البصـــرة الدولي. وســـتكون 
المبـــاراة األولـــى أمـــام فلســـطين يوم 20 
الجولـــة  ضمـــن  عصـــًرا   5 عنـــد  الجـــاري 
األولى، وسيلعب في الجولة الثانية أمام 
العـــراق يوم 22 الجـــاري عند 5 عصًرا، ثم 
لقـــاء الجولـــة الثالثـــة أمـــام الكويت يوم 
24 الجاري عند 8 مســـاًء، فيما ســـيختتم 

مبارياته في دور المجموعات بلقاء اليمن 
ضمن الجولة الخامســـة عنـــد 5 من عصر 
األحـــد 28 نوفمبـــر الجـــاري. وينص نظام 

البطولـــة علـــى تأهل بطلـــي المجموعتين 
األولى والثانية للمبـــاراة النهائية المقررة 

مطلع ديسمبر المقبل.

اتحاد الكرة

من تدريبات منتخب الشباب 

للمشاركة ببطولة غرب آسيا لكرة القدم

علي مجيد

أحـــرز نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي حبيـــب صبـــاح الميداليـــة 
الذهبيـــة لمســـابقة فـــردي الرجال فـــي بطولة غرب آســـيا 

والمقامة حالًيا بدولة اإلمارات.
وتغلب حبيب صباح على نظيره اإلماراتي محمد شـــهاب 
فـــي المبـــاراة النهائية بنتيجة )5/4( في نـــزال قوي ومثير 
للغايـــة، حيث تقدم “الســـوبر” البحرينـــي بأربع مجموعات 
دون رد، إال أن شهاب عاد من بعيد وعادل النتيجة )4/4(، 
ليحتـــدم الصـــراع بينهمـــا ليحســـم العب منتخبنـــا حبيب 

صباح اللقاء لصالحه.
وتمكـــن صبـــاح من تحقيـــق مســـتويات ونتائـــج أكثر من 
رائعـــة فـــي هـــذه المســـابقة، حيث اســـتهل مشـــواره بدور 
المجموعـــات عبـــر الســـوري يزن الحـــداد )3/2(، ثم كســـب 
مواجهـــة الســـعودي أيمن العمـــري )4/3(، وفـــي الدور قبل 
النهائي أقسى نظيره اإليراني ميالد فاتح بنتيجة )4/2(.

وتعتبـــر هذه الميدالية هـــي الثانية لحبيـــب صباح، حيث 
حقق في االســـبوع الماضية الميدالية الفضية لمسابقة )6 
كرات( في البطولة العربية التي احتضنتها اإلمارات أيًضا. 

كمـــا حقـــق منتخبنـــا الوطني للســـنوكر الميداليـــة الذهبية 
لمســـابقة “فرق الرجال”. وقدم منتخبنا مستويات ونتائج 
مميـــزة منـــذ دور المجموعـــات، حيـــث فاز علـــى المنتخب 
اإلماراتي 1 )2/3( ثم المنتخب الفلســـطيني )2/3(، ليتأهل 
لـــدور الثمانيـــة ويواجـــه المنتخب القطـــري وينتصر عليه 
)2/3(، وفي الدور نصف النهائي كســـب مواجهة المنتخب 
األردنـــي )0/3(، ليتأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة ويهـــزم نظيـــره 

الفلسطيني )0/3(.

منتخبنا يحقق الذهبية لمسابقة فرق الرجال للسنوكر

“السوبر” يحرز الميدالية الذهبية بغرب آسيا

حبيب صباح



عيسى بن سلمان في مقدمة مستقبلي األمير بندر بن خالد الفيصل

البـــاد أمـــس رئيـــس  إلـــى  وصـــل 
العليـــا  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  للفروســـية 
نادي ســـباقات الخيـــل في المملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بنـــدر بن خالـــد الفيصل فـــي زيارة 
لمملكة البحرين لحضور منافسات 
النســـخة الثالثـــة مـــن ســـباق كأس 

البحرين الدولي.
وكان في مقدمة مســـتقبلي سموه 
بمطار الصخير رئيس الهيئة العليا 
للفروســـية وســـباق  راشـــد  لنـــادي 
الخيـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حيث 
الســـمو  بصاحـــب  ســـموه  رحـــب 
خالـــد  بـــن  بنـــدر  األميـــر  الملكـــي 
الفيصـــل، متمنيًا لـــه طيب اإلقامة 

في بلده الثاني البحرين.

بنا

خالل زيارته البحرين لحضور منافسات النسخة 
الثالثة من سباق كأس البحرين الدولي
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اليوم أنظار جماهير الخيل في العالم تتابع السباق الدولي المرتقب
صراع عالمي بين أبطال الجياد والفرسان على مضمار البحرين

تتجـــه أنظـــار جمهـــور ومتابعـــي رياضـــة 
ســـباق الخيـــل فـــي العالـــم اليـــوم الجمعة 
صـــوب مملكـــة البحريـــن لمتابعـــة الحدث 
الدولي الذي تســـتضيفه مملكـــة البحرين 
بإقامـــة النســـخة الثالثـــة من ســـباق كأس 
البحريـــن الدولـــي للخيـــل والـــذي ســـيقام 
على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل وبمشاركة ماك ومدربين وفرسان 
وجياد مـــن مختلف األســـطبات العالمية 

والبحرينية. 
ويأتـــي تنظيـــم ســـباق البحريـــن الدولـــي 
للخيـــل للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي على 
مضمار البحرين ليشكل حدثًا دوليًا مميزًا 
يؤكـــد نجـــاح فكـــرة تنظيـــم هذا الســـباق 
وتعزيـــز الثقـــة الدولية التي أكتســـبها بعد 
النجاح المتميز لسباق البحرين الذي أقيم 
العاميـــن الماضييـــن وذلك تنفيـــذًا للرؤية 
التـــي وضعتهـــا الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بأهميـــة 
ضمـــن  الدوليـــة  الســـباقات  إســـتضافة 
الخطـــط واألهـــداف التطويريـــة لرياضـــة 
ســـباق الخيل، فيما تـــم العمل على توفير 
أفضل الســـبل ألنجاح الحدث الدولي من 
خال األعـــداد المثالـــي للســـباق وبرعاية 
ودعم من قبل شركة بتلكو وشركة بابكو 

ومجلس البحرين للتنمية األقتصادية.
ســـباق  مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وتكتســـب 
البحريـــن الدولـــي أهمية وزخمًا تنافســـيًا 
ســـباق  رياضـــة  أوســـاط  فـــي  وإعاميـــًا 
الخيـــل العالمية نظرًا لمشـــاركة مجموعة 
المعروفـــة  العالميـــة  الجيـــاد  مـــن  كبيـــرة 
فـــي المضاميـــر الدولية ذات المســـتويات 
والتصنيفـــات العالية ورصيـــد انتصاراتها 
فـــي مختلف الســـباقات الدوليـــة، وكذلك 
تواجد مجموعة من المضمرين والفرسان 
حـــرص  والذيـــن  المعروفيـــن  العالمييـــن 
وخـــوض  التواجـــد  علـــى  منهـــم  الكثيـــر 
بـــكأس  للفـــوز  ســـعيًا  المرتقـــب  الســـباق 

البحرين الدولي 2021.
وسيشـــتمل ســـباق اليوم على 7 أشـــواط 
حيـــث يترقـــب الجميـــع الشـــوط الســـابع 
كأس  علـــى  ســـيقام  والـــذي  الرئيســـي 
لجيـــاد  والمخصـــص  الدولـــي  البحريـــن 
الدرجـــة األولـــى “ المســـتوردة “ مســـافة 
2000 متـــر وبمشـــاركة 13 جـــوادا، حيث 
فـــي  الخيـــل  ســـباق  جمهـــور  ســـيعيش 
البحريـــن ومختلف أنحـــاء العالم لحظات 
الســـباق  بإنطاقـــة  والحمـــاس  األثـــارة 
والتنافـــس القوي على المضمار البحريني 
بيـــن مجموعة مـــن الجيـــاد العالمية التي 
تمثـــل عدد من األســـطبات المعروفة في 
عالـــم ســـباقات الخيـــل بجانـــب عـــدد من 

الجياد البحرينية.
وبالنظر إلى تصنيف الجياد المشاركة في 
سباق البحرين الدولي ياحظ بأن الجواد 
“ لـــورد غليتـــرز” يأتـــي علـــى رأس القائمة 
مباشـــرًة  خلفـــه  ويأتـــي   ،115 بتصنيـــف 
وبفـــارق بســـيط جـــواد أســـطبل غودلفين 
األماراتـــي “ بارنـــي روي “ بتصنيـــف 114 
ثم الجواد اآلخر باألســـطبل “ زاكوسكي “ 

بتصنيف 113.
وســـتتمثل مملكـــة البحريـــن في الســـباق 
بجوادين من أســـماء الجيـــاد الامعة في 
عالم الســـباقات وهما الحصان “ ناموس “ 
بقيـــادة ديفيد آيجن، والحصـــان “ إمبرور 
أوف ذا ســـن “ بقيادة لـــي نيومان وتحت 
إشـــراف المـــدرب البحرينـــي فـــوزي ناس 
واللـــذان ســـيخوضان مشـــاركتهما األولى 
علـــى المضمار البحريني ولكنهما يتمتعان 

نتائجهمـــا  وســـمعة  عاليـــة  بإمكانيـــات 
الخارجيـــة،  الســـباقات  فـــي  المتقدمـــة 
وبطموح تكرار الفوز بالكأس بعد تحقيقه 
النســـخة  فـــي   “ سمســـير   “ الجـــواد  مـــع 
الماضيـــة، باألضافـــة الى الحصـــان “ وات 
أ ولكـــم “ ملـــك أحمد العيســـى وبأشـــراف 
المضمـــر البحريني جليـــل الماح وبقيادة 

الفارس فيل دينيس.
فـــي المقابـــل يخـــوض فريـــق غودولفيـــن 
ســـباق  عالمًيـــا  المعـــروف  األماراتـــي 
البحريـــن بأربعـــة من خيرة جيـــاد الفريق 
الفريـــق  فرســـان  أبـــرز  علـــى  ومعتمـــدًا 
المعروفين عالميًا مما سيجعلها في دائرة 
الترشيحات للمنافسة على الفوز بالسباق 
والمتمثلة في الجواد “ بارني روي “ الفائز 
بســـباق ســـانت جيمـــس باالس ســـتيكس 
في عام 2017 بجانب فوزه بســـباقين من 
الفئـــة األولى في دبي وألمانيا وســـيقوده 
دويـــل،  جيمـــس  البريطانـــي  الفـــارس 
باألضافة الى الجواد “ زاكوسكي “ بقيادة 
البريطانـــي ويليـــام بيوك، والجـــواد “ دبي 
فيوتشـــر” الذي سيقوده الفارس األيطالي 
وبإشـــراف  ديتـــوري  فرانكـــي  المعـــروف 
ســـرور،  بـــن  ســـعيد  اإلماراتـــي  المضمـــر 
وكذلـــك الجـــواد القوي “ ماغنـــي كورس “ 
بقيـــادة الفارس الفرنســـي مايـــكل برزلونا 
بإشراف المدرب المخضرم أندريه فابري.
4 جيـــاد  الســـباق  فـــي  وتمثـــل بريطانيـــا 
أبرزهـــا الحصـــان المرشـــح “ لـــورد غليترز 
“ الـــذي ســـبق لـــه المشـــاركة في النســـخة 
الثانيـــة مـــن كأس البحريـــن الدولـــي علمًا 
بأنـــه حقق إنتصـــارات عديدة منهـــا الفوز 
فـــي ســـباق جبـــل حتـــا للفئـــة األولـــى في 
مضمـــار ميدان في مـــارس الماضي حيث 
أثبت أنه من الجياد الثابتة في المســـتوى 
من خال عدة ســـباقات مثيرة، باألضافة 
بســـباق  الفائـــز   “ بوجـــو   “ الحصـــان  الـــى 
ليســـتد وكذلك الجواد “ فيكتوري تشايم 
“، والفـــرس “ فيـــف روفـــر” الفائـــزة بأحـــد 

سباقات الفئة الثانية.
ويشـــارك الجـــواد األيرلنـــدي “ كاديـــاك “ 
الـــذي حقق موخـــًرا فوزًا الفتًا في ســـباق 
هولدنف ستيكس للفئة الثالثة وهو يمثل 
أســـطبل الفا الذي يحقق نتائج مميزة في 
مشـــاركاته هـــذا العـــام، فيما تمثـــل ألمانيا 

فـــي الســـباق الفرس “ بنجـــا “ ذات الثاثة 
أعوام والتي حلـــت في المركز الثاني في 

آخر مشاركاتها.

كؤوس بتلكو وبابكو و” التنمية 

األقتصادية “

بجانـــب شـــوط الســـباق الدولـــي، ســـتقام 
األشـــواط الســـتة األخـــرى علـــى كـــؤوس 
بابكـــو ومجلـــس  بتلكـــو وشـــركة  شـــركة 
الرعـــاة  األقتصاديـــة  للتنميـــة  البحريـــن 
الداعميـــن للســـباق الدولـــي وســـط ترقب 
هـــذه  بكـــؤوس  للفـــوز  قويـــة  لمنافســـات 
األشـــواط الستة والتي ستشـــهد مشاركة 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الجيـــاد القوية في 

األسطبات البحرينية.
وســـتبدأ إثارة الســـباق من الشـــوط األول 
الذي ســـينطلق إعتبارًا مـــن الواحدة و10 
دقائق ظهرًا وســـيقام علـــى كأس مجلس 
التنميـــة األقتصاديـــة والمخصـــص لخيل 
 “ الواهـــو   “ األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1200 مســـافة 
دينـــار وبمشـــاركة 8 جياد وســـط توقعات 

بمنافسة مفتوحة.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس شـــركة 
بابكـــو للفئـــة الثالثـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة 
األولـــى “ إنتـــاج محلـــي “ مســـافة 1400 
متر والجائزة 3000 دينار وبمشـــاركة 10 
جيـــاد وســـط منافســـة مفتوحـــة لتقـــارب 
أفضليـــة  مـــع  الجيـــاد  أغلـــب  مســـتويات 

للحصان “ شواش “ ألسطبل النوايف.
ويقـــام الشـــوط الثالث على كأس شـــركة 
بتلكو لجياد سباق التوازن “ إنتاج محلي 
“ مسافة 1800 متر والجائزة 3000 دينار، 
حيث ســـتكون المنافســـة قوية ومتكافئة 
بيـــن عـــدد من جيـــاد األنتـــاج التي ســـبق 
لهـــا تحقيـــق إنتصـــارات ومراكـــز متقدمة 
وأبرزهـــا “ هـــاي بيـــم – ذي دارك نايـــت – 

ليفنغ آرت – كامبولينا “.
ويقـــام الشـــوط الرابـــع على كأس شـــركة 
بتلكـــو لجيـــاد ســـباق التـــوازن “ مســـتورد 
“ مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
للفـــوز  المرشـــحين  وأبـــرز  دينـــار،   4000
الفرس “ صهيل “ ملك ســـمو الشـــيخ حمد 
بن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة وبقيادة 

لتكـــرار  تســـعى  والتـــي  فيصـــل  عبـــدهللا 
فوزها بكأس الشوط للموسم الثاني على 
التوالـــي بجانـــب الفـــرس األخـــرى لنفـــس 
األســـطبل “ صدارة “ ومنافسهما الحصان 
“ بريث تيكنج “ ملك عبدهللا فوزي ناس. 
ويقام الشـــوط الخامس على كأس شركة 
بابكـــو للفئـــة الثانيـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة 
األولـــى “ مســـتورد “ مســـافة 1000 متـــر 
مســـتقيم والجائزة 7000 دينـــار، وينتظر 
أن يشـــهد منافســـة قويـــة متجـــددة بيـــن 
مجموعـــة مـــن الجياد وأبرزهـــا الحصان “ 
بفرزون “ الذي يســـعى لتكرار فوزه بكأس 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للموســـم  الشـــوط 
وســـط منافســـة الحصان “ كونشك “ الذي 
حل ثانيًا بجانب الجياد “ فور ويل درايف 
– رومـــان ريفر – لندن لـــوك – تينار “ التي 

تسعى للدخول على المنافسة.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
مجلس التنمية األقتصادية لجياد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 1600 متـــر 
والجائزة 5000 دينار، وسيشـــهد منافسة 
مثيـــرة بين عـــدد من الجيـــاد القوية التي 
حققت إنتصارات ومراكـــز متقدمة وأبرز 
المرشحين ثاثي فيكتوريوس “ جزيل – 
مـــكاك – دارك ليون “ ومنافســـيهم الجواد 
“ بالســـترا “ ألســـطبل المحمديـــة وبقيـــادة 
بيوتشـــامب   “ والجـــواد  فريـــس،  أدري 
بيجـــال “ ألســـطبل KHK وبقيـــادة حســـن 

مكي.

الجياد البحرينية تقارع الجياد العالمية

حاضـــرة  البحرينيـــة  المشـــاركة  ســـتكون 
وذلـــك  جيـــاد  ب3  الدولـــي  الســـباق  فـــي 
تأكيدًا على تطور مســـتوى رياضة ســـباق 
الخيـــل البحرينيـــة وقدرتهـــا علـــى خوض 
الســـباقات الدولية الكبيـــرة وهو ما أثبتته 
التـــي  المتقدمـــة  ونتائجهـــا  أنتصاراتهـــا 
حققتهـــا خال مشـــاركاتها في الســـباقات 
الخارجية خصوصًا بعـــد تحقيقها المراكز 
األول والثاني والرابع للسباق في النسخة 
الماضيـــة عبـــر فـــوز الجيـــاد البحرينيـــة “ 
سمســـير – جلوبال جاينـــت – بورت ليونز 
“، حيـــث ســـتتمثل المشـــاركة البحرينيـــة 
بالجوادين “ إمبرور أوف ذا سن – ناموس 
البحرينيـــة  المشـــاركة  ســـتكون  فيمـــا   ،“

الثالثة اليوم عبر الحصان “ وات أ وولكم “ 
والذي ســـجل أنتصارات محلية وخارجية 
أبرزهـــا فـــوزه بـــكأس الملك الموســـم قبل 
الماضـــي، علمـــًا بأنـــه الجـــواد شـــارك فـــي 

النسخة الثانية. 

من يكسب اللقب الثالث؟

سيســـجل تاريخ ســـباق البحريـــن الدولي 
للخيل اليوم بطاً جديدًا وأســـماء جديدة 
مـــن الجيـــاد والمـــاك والفرســـان الفائزين 
بالمراكـــز األربعة األولى، وذلك بعدما دَون 
الســـجل الذهبي للفائزين بـــكأس البحرين 
الدولي الجواد الفرنسي “ رويال جوليوس 
“ بقيادة الفارس ســـتيفان باســـكوير أسمه 
كأول الفائزيـــن في تاريخ ســـباق البحرين 
الدولي بعد فوزه بالنســـخة األولى 2019، 
فيمـــا جـــاء الجـــواد “ تورجنف “ ألســـطبل 
جودلفيـــن األماراتـــي فـــي المركـــز الثاني، 
ثـــم الجواد “ راســـتنغ “ ألســـطبل العاديات 
البحريني في المركـــز الثالث، تاه الجواد 

األماراتي “ آفاق “ في المركز الرابع.
أما ســـباق النسخة الثانية الذي أقيم العام 
الماضي 2020 فقد شـــهد ســـيطرة الجياد 
البحرينيـــة علـــى المراكز األولـــى عبر فوز 
الجواد “ سمســـير “ ألسطبل فيكتوريوس 
فيمـــا جاء خلفه الجـــواد “ جلوبال جاينت 
“ ألســـطبل العاديات ريســـنغ، تـــاه الجواد 
األيرلنـــدي “ ســـوفرين “ ثالثـــًا ثـــم “ بـــورت 

ليونز “ ألسطبل فيكتوريوس رابعًا.

الجماهير وموعد مع األثارة في السباق

 ســـتكون الفرصـــة متاحـــة أمـــام جمهـــور 
ومتابعـــي ســـباقات الخيـــل فـــي البحرين 
لحضور الســـباق الدولي الكبير اليوم على 
مدرج نادي راشـــد واألســـتمتاع بمشاهدة 
التنافـــس المثير بيـــن مجموعة من الجياد 
العالمية والفرســـان العالميين على مضمار 
الحضـــور  ســـيضفي  حيـــث  البحريـــن، 
الجماهيـــري طابعـــًا حماســـيًا علـــى آجواء 

السباق.

أهتمام إعالمي دولي بسباق البحرين

يحظـــى ســـباق البحريـــن الدولـــي للخيـــل 
بأهتمـــام ومتابعة إعامية واســـعة محليًا 
وعالميًا حيث حرصت العديد من المواقع 

فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة  األعاميـــة 
ســـباقات الخيل على التواجـــد في مملكة 
البحريـــن لتغطيـــة الحـــدث الدولـــي، فيما 
ســـتقوم العديـــد مـــن القنـــوات الرياضيـــة 
األوروبية وفي الشـــرق األوسط والمواقع 
المتخصصـــة بنقـــل الســـباق علـــى الهـــواء 
مباشرة وذلك من خال شركة متخصصة 

في النقل التلفزيوني.
كما ســـتقوم الصحف والمجات والمواقع 
المتخصصـــة بتغطية الســـباق من مختلف 

جوانبه بالتقارير واألخبار.

فوزي ناس: نطمح لتكرار األنتصار

يطمح المضمـــر البحريني فوزي ناس الى 
تكرار الفوز بـــكأس البحرين الدولي للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي بعدمـــا حققـــه مـــع 
الحصـــان “ سمســـير “ اللقـــب في النســـخة 
الثانيـــة العـــام الماضـــي وذلـــك مـــن خال 
مشاركته بالجوادين “ إمبرور أوف ذا سن 
“ و” ناموس “ بعد سحب الجواد “ قادر “.

وأكد فوزي ناس قوة المنافســـة وصعوبة 
الجيـــاد  مســـتويات  علـــى  بنـــاء  الســـباق 
وتصنيفاتهـــا العاليـــة خصوصـــًا مـــن جياد 
أســـطبل غودلفيـــن األربعـــة، مشـــيرًا الـــى 
جاهزيـــة الجواديـــن اللذان سيشـــارك بهما 
في الشـــوط وسيخوضان أولى سباقاتهما 
على المضمار البحريني ومتمنيًا أن تســـير 
األمـــور بصورة جيـــدة خصوصًا من حيث 

األرضية.
وقـــال فوزي ناس “ يعتبر الجواد “ إمبرور 
أوف ذا ســـن “ من األنتـــاج األيرلندي ومن 
الجيـــاد المتميـــزة في المســـافات الطويلة 
حقـــق  والتـــي  متـــر  ال2400  خصوصـــًا 
خالهـــا الفوز فيما جـــاء الحصان ثالثًا في 
مشـــاركته األخيـــرة في ســـباقات فرنســـا، 
فيمـــا الجواد “ ناموس “ قادم من بريطانيا 
وســـبق لـــه تحقيـــق عـــدة إنتصـــارات لكن 
نتائجـــه تراجعـــت في مشـــاركاته األخيرة 
الحصـــان  إســـتعادة  علـــى  حرصنـــا  لـــذا 

لجاهزيته ومستواه.
وعن إمكانية تحقيق مفاجأة في الســـباق 
كما فعل “ سمســـير “ في النسخة الماضية 
بتفوقـــه على الجياد المرشـــحة قال فوزي 
ناس بأن جميع األمور واردة في ســـباقات 
الخيـــل وتكـــون النتائـــج أحيانـــًا مرتبطـــة 

بجاهزية الجياد وظروف السباق.

 “ نيومان “ يصارع الفرسان العالميين

 سيشـــهد ســـباق البحريـــن اليـــوم صراعـــًا 
خاصـــًا بين نخبة مـــن الفرســـان العالميين 
علـــى  الذيـــن سيتنافســـون  والمحترفيـــن 
مضمار البحرين ســـعيًا لتســـجيل أسمائهم 
للمـــرة األولى في قائمـــة الفائزين بالكأس، 
فرانكـــي  األيطالـــي  الفـــارس  وأبرزهـــم 
ديتوري الذي يسعى الى تدوين أسمه في 
قائمـــة الفائزيـــن بالـــكأس بعدما حـــل ثانيًا 
مـــع الحصـــان “ جلوبال جاينت “ ألســـطبل 

العاديات في النسخة الماضية.
كمـــا يبـــرز الفارســـين البريطانيين جيمس 
دويـــل وويليـــام بيـــوك اللذيـــن ســـيقودان 

جوادين ألسطبل غودلفين.
فـــي المقابل يتطلـــع الفارس األســـكتلندي 
لـــي نيومان الى إثبات وجـــوده مع الجواد 
ممثـــل البحريـــن “ أمبـــرور أوف ذا ســـن “ 
وتدون أســـمه في قائمة الفرسان الفائزين 
للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي بعدمـــا قلب 
التوقعات بقيادته الحصان “ سمسير “ الى 
الفـــوز بالـــكأس النســـخة الماضيـــة بجانب 
تحقيقه المركز الثالث مع الجواد “ راستنغ 

“ في النسخة األولى.
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المناقصـــات  مجلـــس  طـــرح 
والمزايدات فـــي موقعه اإللكتروني 
وتصميـــم  لتوريـــد  مناقصـــة  أمـــس 
وتطويـــر وتنفيـــذ وصيانـــة منصـــة 

المشتريات الحكومية.
والغرض من طلـــب تقديم العروض 
هـــذا هـــو دعـــوة الشـــركات المصنعة 
وتصميـــم  لتوريـــد  للبرمجيـــات 
وتطويـــر وتنفيـــذ وصيانـــة منصـــة 
واشـــترط  الحكوميـــة.  المشـــتريات 
المجلـــس أن يكـــون النظـــام المقدم 
علـــى أســـاس البرمجيـــات كخدمة. 
المشـــروع  متطلبـــات  ضمـــن  ومـــن 
الربـــط مـــع أنظمة الجهـــات األخرى، 
والدعـــم.  الصيانـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
بعـــض األعمـــال مـــن نطـــاق العمـــل 
المحـــدد اختياريـــة ومذكـــورة فـــي 

وثائق المناقصة.
ومن المقرر أن يتم المجال مفتوحا 
العطـــاءات  مظاريـــف  الســـتالم 
المقدمـــة للمناقصـــة إلـــى تاريخ 29 

ديســـمبر المقبـــل علـــى أن يتم فتح 
المظاريف في اليوم التالي.

إلـــى أن مـــن أهـــم مبـــادرات  يشـــار 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
االنتقـــال مـــن األتمتـــة الشـــاملة إلى 
الرقمنـــة الشـــاملة فـــي جيلهـــا الرابع 
خالل العامين المقبلين، وعليه أعلن 
المجلـــس في األســـبوع الماضي عن 
طـــرح مناقصـــة نظـــام المشـــتريات 
الرقميـــة خـــالل أســـبوع، والتي من 
المعلومـــات  فـــي  شـــأنها االســـتثمار 
واســـتغالل  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
المـــوارد بالصورة المثلـــى، وتحقيق 
أعلى درجات من التكامل والتنسيق 
والجهـــات  الـــوزارات  جميـــع  بيـــن 
الحكوميـــة مـــن خـــالل الربـــط بيـــن 

األنظمة الحكومية ذات العالقة.

طرح مناقصة تطوير وتنفيذ وصيانة 
منصة المشتريات الحكومية

أمل الحامد

أمل الحامد

قريًبا اإلعالن عن استئناف التمويل وتقديم حلول جديدة

اتفاق وشيك مع مزودين جدد لخدمة تأمين ائتمان الصادرات
ــلـــف مــــن قــســم  كـــشـــفـــت ربـــــــاب خـ
ــط اإلســــتــــراتــــيــــجــــي  ــ ــي ــطــ ــخــ ــ ــت ــ ال
والدراسات بـ “صادرات البحرين” أن 
“صادرات البحرين” حالًيا في طور 
االتفاق مع مزودي خدمات لتوفير 
خــدمــة تــأمــيــن ائــتــمــان الــصــادرات 
مــنــهــا مــثــل الــمــؤســســة اإلســالمــيــة 
لــالســتــثــمــار وائــتــمــان الـــصـــادرات، 

واتحاد ائتمان الصادرات وغيرها.
ــلـــف خـــــالل نــــدوة  ــت خـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
افتراضية حول أساسيات التصدير 
أمــــس أن خـــدمـــة تــأمــيــن ائــتــمــان 
الــــصــــادرات الـــهـــدف مــنــهــا حــمــايــة 
المحتملة  المخاطر  من  المصدرين 
المشترين  من عدم سداد  المترتبة 
من خالل تقديم دعم مالي بنسبة 
التأمين  قــســط  مــعــدل  مــن   %  80
 80 وتغطية  الــمــعــامــالت،  ورســـوم 
ــوم تــقــيــيــم الــمــشــتــري  ــ ــن رسـ % مـ
ــيــق، كـــمـــا تــضــمــن  ــتــطــب ورســـــــوم ال
حصول المؤسسات البحرينية على 
األقل  على   %  90 بنسبة  تعويض 
في حال تخلف موردي الخدمة أو 
السلعة عن السداد، مؤكدة أن هذا 
المصدرين  ويشجع  يساعد  األمـــر 
عــلــى اســتــكــشــاف أســــواق جــديــدة 
ويتم  عالية،  بثقة  إليها  والتصدير 
تقديم هذه الخدمة حالًيا بالشراكة 
ــمــؤســســة الــعــربــيــة؛ لــضــمــان  ــع ال مـ
االســتــثــمــار وائـــتـــمـــان الـــصـــادرات 

)ضمان(.
وذكرت أن خدمة شحن الصادرات 
اللوجسيتة تعتبر من أهم الخدمات 
البحرين”  “صـــادرات  لـ  اللوجستية 
وتقدم عروض حصرية على أسعار 
الشحن تصل إلى نسبة 60 % أقل 
جميعا  وتغطي  السوق،  أسعار  من 
وســائــل الــشــحــن الــبــري والــبــحــري 
تخفيف  منها  والـــهـــدف  والـــجـــوي، 

ــمــصــدر،  تــكــالــيــف الــشــحــن عــلــى ال
الــبــحــريــن”  “صـــــادرات  أن  مضيفة 
تسعى دائًما لعقد اتفاقات شراكات 
في  العاملة  الشركات  مختلف  مع 

هذا المجال.
تيسير  خــدمــة  أن  ــــى  إل وأشــــــارت 
الــتــصــديــر يــتــم مــن خــاللــهــا العمل 
مع  متينة  عــالقــات  تــرســيــخ  عــلــى 
الـــشـــركـــات اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 
الحكومية  المؤسسات  مع  وكذلك 
والعديد  عالمية،  أو  محلية  ســواء 
من المعنيين لفتح الشراكات حول 
مضاعفة  في  سيساهم  مما  العالم، 
الــعــمــلــيــات الــتــصــديــريــة ســــواء مع 
شـــركـــات أو مـــن خـــالل مــصــدريــن 
ــارة حــول  ــجـ ــرف تـ ــ ــن وغـ ــ ــوردي ومــ
ــم وهــيــئــات الـــتـــجـــارة، ويــتــم  ــعــال ال
إقـــامـــة عـــالقـــات وروابـــــط اتــصــال 
ــيــة رئــيــســة لــربــط الــمــؤســســات  دول

بالمستهلكين الدوليين المناسبين.
وذكرت أن “صادرات البحرين” توفر 
بحلول  الـــصـــادرات  تمويل  خــدمــة 
ــد وتــدعــم  ــ تــمــويــلــيــة قــصــيــرة األمـ
للمصدرين  الــمــالــيــة  االحــتــيــاجــات 
وتساعدهم على تطوير إنتاجيتهم، 
ويتم تمويل هذه المبادرة بالتعاون 
ــل )تـــمـــكـــيـــن(  ــمـ ــعـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ مـ
ــمــصــرفــيــيــن، الفــتــة  والـــشـــركـــاء ال

عن  اإلعـــالن  قريًبا  أنــه سيتم  إلــى 
استئناف خدمة تمويل الصادرات، 

وتقديم حلول جديدة أخرى.

إطالق دليل المصدرين

“صـــــــــادرات  أن  ــف  ــلـ خـ ــنــــت  ــ ــل وأعــ
دليل  إطــالق  على  تعمل  البحرين” 
المصدرين، وهو سيشمل موسوعة 
شــامــلــة مــن الــبــيــانــات الــتــي تخص 
المنشأ  وطنية  والمنتجات  السلع 
الصناعة  وتعزيز  الترويج  بغرض 
المشترين  تعريف  وكذلك  المحلية 
بالمواهب  الدوليين  والمستهلكين 
ــبــحــريــن والــســلــع  ــي ال الــمــحــلــيــة فـ

والخدمات المميزة.
ــت لــجــنــة الــصــنــاعــة والــطــاقــة  وكــان
البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة  بــغــرفــة 
ــشــراكــة مـــع “صـــــادرات  ــال عــقــدت ب
افتراضية  نـــدوة  أمــس  الــبــحــريــن” 
بمشاركة  التصدير  أساسيات  عــن 
ــد بــــدر، عضو  ــيــس الــلــجــنــة فــري رئ
ورباب خلف  العالي،  اللجنة محمد 
اإلستراتيجي  التخطيط  قسم  من 

والدراسات بـ “صادرات البحرين”.
التصدير  أساسيات  ورشة  وركــزت 
محمد  اللجنة  عضو  قدمها  الــتــي 
ــدة مـــحـــاور، منها:  الــعــالــي عــلــى عـ
الــتــحــقــق مـــن جــهــوزيــة الــتــصــديــر، 

قنوات البيع: البيع من خالل وکیل/  
دراســة  ــي،  ــدول ال التسويق  ــوزع،  مـ
الــســوق، اتــفــاقــات الــتــجــارة الحرة 
الحرة  التجارة  اتفاقية  المختلفة، 
المتحدة،  األميركية  الــواليــات  مــع 
والتأمين  الــدفــع  شــروط  التمويل: 

والصرف األجنبي، وغيرها.
التحقق  أهمية  إلــى  العالي  وأشـــار 
من جهوزية التصدير، إذ قد يكون 
صعًبا  أمــــًرا  للتصدير  ــعــداد  االســت
ويتطلب التزاًما حقيقًيا لبناء قابلة 
أن  مبيًنا  للتحقيق،  قابلة  أهـــداف 
جديد  ســوق  إلــى  التصدير  مفتاح 
هــو فــهــم الــمــتــطــلــبــات والــتــوقــعــات 
هذه  وفهم  السوق،  لذلك  المحددة 
المتطلبات هو عنصر حاسم لتطوير 

إستراتيجية تصدير ناجحة منه.
ــن اتـــفـــاقـــات  ــالـــي عــ ــعـ ــدث الـ ــحــ ــ وت
االتفاقية  ومنها  الــحــرة،  الــتــجــارة 
في  الخليج  دول  بين  االقتصادية 
العام  2001، حيث إن في  ديسمبر 
 4.2 أكــثــر مــن  هــنــالــك  كـــان   ،2019
و2.1  الــصــادرات  فــي  دوالر  مليار 
مليار دوالر في الــواردات من هذه 

االتفاقية وحدها.
وذكر أن اتفاقية التجارة الفيدرالية 
بين دول مجلس التعاون الخليحي 
دول  لبضائع  تسمح  وســنــغــافــورة 
ــســوق  ــى ال ــ الــخــلــيــج بـــالـــوصـــول إل
رســــوم  دون  مــــن  الـــســـنـــغـــافـــوريـــة 
جــمــركــيــة، مـــشـــيـــًرا إلــــى أنــــه في 
صــادرات  إجمالي  بلغ   ،2019 العام 
من  أكثر  سنغافورة  إلــى  البحرين 
79 مليون دوالر وإجمالي الواردات 

113 مليون دوالر.

المشاركون في الندوة االفتراضية

تحـــت رعايـــة رئيـــس جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة 
الطلبـــة  شـــؤون  عمـــادة  نظمـــت  عـــواد  غســـان 
بالجامعـــة حفـــل تكريـــم الطلبـــة المتفوقيـــن فـــي 
الفصل الدراســـي الثانـــي 2021 -  2020 عبر تقنية 
االتصال المرئي. وشـــهد الحفل تكريـــم 142 طالًبا 
وطالبة من الطالب المدرجة أسماؤهم على لوحة 
الشـــرف فـــي مختلـــف التخصصـــات التـــي تقدمها 
الجامعة، بحضور رئيـــس الجامعة ونواب الرئيس 
والعمـــداء وعدد مـــن أعضاء الهيئتيـــن األكاديمية 
واإلداريـــة، إضافة إلى عدد كبير من الطلبة، حيث 
اشـــتمل الحفـــل على كلمة لرئيس الجامعة غســـان 
عـــواد وكلمـــة القائم بأعمال عميدة شـــؤون الطلبة 
فـــوزي الجودر، وكلمة للطالـــب حبيب جعفر العكر 
مـــن كليـــة العلـــوم اإلداريـــة، األول علـــى مســـتوى 
طلبـــة الجامعـــة والنائـــب الثانـــي لمجلـــس النواب 
علـــي الزايـــد والمـــدرج اســـمه على لوحة الشـــرف 
إدارة  إلـــى  بالشـــكر  خاللهـــا  توجهـــا  للمتفوقيـــن 
الجامعة وجميع منتســـبيها علـــى الجهود المبذولة 

في ســـبيل اســـتمرار العملية التعليميـــة، والحرص 
على خدمة الطلبـــة، وتحقيق أكبر قدر من الفائدة 
لهـــم فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي 

فرضتها جائحة كورونا.
كمـــا شـــهدت الفعاليـــة اســـتضافة خريـــج الجامعة 
والعـــب منتخـــب البحريـــن الوطني وفريـــق نادي 
المحـــرق عبدالوهاب المالود، حيث هنأته الجامعة 
بمناســـبة فـــوزه بجائـــزة أفضـــل العـــب فـــي كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، كما توجـــه بدوره 
بالشكر إلى إدارة الجامعة على تواصلها الدائم مع 
خريجيهـــا ودعمهـــم في مختلف المناســـبات، وهنأ 
الطلبـــة المتفوقين على تفوقهـــم، مؤكدا ما يتمتع 
به خريجو الجامعة من ســـمعة متميزة في ســـوق 

العمل، وتميزهم الدائم في مختلف المجاالت.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس الجامعة عن سعادته 
بالمســـتوى العلمي المتميـــز الذي وصل إليه الطلبة 
ونشـــاطهم المستمر، كما أشـــاد بالطلبة المتفوقين 
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذا التكريـــم يأتـــي احتفـــاًء مـــن 

لجدهـــم  تقديـــرًا  المتفوقيـــن  بطلبتهـــا  الجامعـــة 
علمـــي  مســـتوى  علـــى  وحصولهـــم  واجتهادهـــم 
ونتائـــج دراســـية متميزة، متمنيًا منهم االســـتمرار 

في مسيرة الجد واالجتهاد والتفوق.
بالطلبـــة  ســـروره  عـــن  الجامعـــة  رئيـــس  وعبـــر 
المتفوقيـــن الذين يحرصون علـــى التعلم والتميز، 

منوهًا إلى أن الجامعة تتطلع ألن توفر للطلبة بيئة 
جامعية مناسبة تســـهم في بناء شخصية الطالب 
واالجتماعيـــة  الفكريـــة  الناحيـــة  مـــن  المتكاملـــة 
والنفســـية، كما تحرص على تســـخير كل إمكاناتها 
الماديـــة والمعنويـــة لخدمـــة الطـــالب وذلـــك مـــن 
خالل استراتيجية واضحة المعالم، ومنهج علمي 
متكامـــل ومتزامن مع الخطط األكاديمية المطبقة 

في الجامعة.
مـــن جانبه، هنأ القائم بأعمال عميد شـــؤون الطلبة 
فـــوزي الجـــودر الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور بتفـــوق 
أبنائهم، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على تكريم 
طلبتهـــا المتميزيـــن تقديـــرا لجهودهـــم وتشـــجيعا 
لهم لالســـتمرار في التفـــوق وتحقيق نتائج علمية 
متميزة، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة تضع كافة 
إمكاناتها لمســـاعدة الطلبة فـــي مختلف المجاالت 
تماشيًا مع استراتيجية الجامعة التي تؤكد أهمية 
دعـــم الطلبة لمســـاعدتهم علـــى النجـــاح والتخرج 

واالنخراط في سوق العمل.

تنافســـت 11 شـــركة فـــي جلســـة مجلـــس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة لشـــؤون األشغال بوزارة األشغال 
مدينـــة  بمنطقـــة  الطـــرق  تأهيـــل  إلعـــادة 
حمـــد، وكان أقل عطاء بنحـــو 399.3 ألف 
دينـــار للشـــركة الشـــرقية إلنتاج االســـفلت 
والخرســـانة، فـــي حين بلـــغ أكبرهـــا قرابة 

674.6 ألف دينار.
األعمـــال  مـــن  العديـــد  األعمـــال  وتشـــمل 
اإلســـفلتية والمدنيـــة في مواقـــع مختلفة 
)حوالـــي 19 موقًعـــا( فـــي منطقـــة مدينـــة 

حمد. 
أخـــرى  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الخدمـــات  لتقديـــم  أولهـــا  للـــوزارة، 
الصـــرف  شـــبكات  لتصميـــم  االستشـــارية 

الصحي في مناطق مختلفة تقدمت إليها 
شركة ســـتانتك خنجي، والثانية لمشروع 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  مقـــر  نقـــل 
العمراني لمبنى جهاز المساحة والتسجيل 
القـــالع  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت  العقـــاري 
المشـــرقة للمقاوالت بنحو 160 ألف دينار، 
واألخيـــرة لتزويد وتوصيـــل مواد معدات 
مختبرية بيطرية لمختبرات وكالة الثروة 
الحيوانية تنافست عليها 3 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحو 17.7 ألف دينار لشـــركة 

يوسف محمود حسين.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 14 مناقصـــة ومزايدة 
تابعـــة لــــ 9 جهـــات متصرفـــة بإجمالي 45 
عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 3 عطاءات 
تابعـــة لــــ 3 مناقصـــات ومزايـــدات. وبلـــغ 
مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة نحو 2.3 

مليون دينار.

لشـــركة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
تطويـــر للبترول، أولها لتوريد لحقن المانع 
الكيميائي الذي ســـوف يساعد على تدفق 
خطـــوط اإلمداد في لوحة البئر، تنافســـت 
عليهـــا 3 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحو 
189.3 ألـــف دينار لشـــركة أبرجي الشـــرق 

األوســـط، والثانية لتوفير لوحة المفاتيح 
مـــع  المنخفـــض  الجهـــد  ذات  الكهربائيـــة 
تنافســـت   )GRP( مـــن  محتـــوي مصنـــوع 
عليها 6 شـــركات وتم تعليق عطاء أحدها 
وكان أقـــل عطاء بنحـــو 159.7 ألف دينار، 
واألخيـــرة إلبـــرام عقـــد لمـــدة 5 ســـنوات 

إدارة  لمســـتودع  العامـــة  المـــواد  لتوريـــد 
سلســـلة التوريد، تنافست عليها 3 شركات 

وكان أقل عطاء بنحو 85.8 ألف دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
اإللكترونيـــة  المشـــاركة  منصـــة  لتوفيـــر 
Bah- )بشـــكل أفضل عبر البوابة الوطنية 

rain.bh(، تقدمـــت إليهـــا شـــركة أطيـــاف 
ألـــف   85.1 بنحـــو  اإللكترونيـــة  للحلـــول 
دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة الصحـــة لتوفير 
المـــواد أحادية االســـتخدام لجهاز مضخة 
االنســـولين لمرضى الســـكري مـــن الدرجة 
األولـــى من الصغار والكبـــار والمتكونه من 
مجموعـــة الضـــخ وناقـــل اإلرســـال وجهاز 
استشـــعار نســـبة الســـكر، تنافســـت عليهـــا 
شـــركتان وكان أقـــل عطاء بقيمـــة 237.6 

ألف دينار.

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لجامعة 
البحريـــن للتعاقـــد لتوفيـــر خدمـــة صيانة 
78 باب أوتوماتيكي في الجامعة شـــاملة 
تقديـــم قطـــع الغيـــار، وذلـــك فـــي الفتـــرة 
مـــن 1 مـــارس 2022 ولغايـــة 31 ديســـمبر 
2025 تقدمت إليها شـــركة وجده العالمية 

لخدمات التقنية بنحو 77 ألف دينار.
لبلديـــة  مزايـــدة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
المنطقة الجنوبية الستثمار وتأجير ملعب 
في حديقة الشيخ خليفة الكبرى بمساحة 
إجماليـــة قدرهـــا 2780 متـــر مربـــع، يقـــوم 
واســـتثمارها  األرض  بتطويـــر  المســـتثمر 
وتســـتلم  العقـــد  مـــدة  طـــوال  وتشـــغيلها 
الـــوزارة بـــدل انتفاع عن ارض المشـــروع، 
بقيمـــة 85.8 ألـــف دينـــار لشـــركة ســـبورت 
كاســـل، وكان قـــد تقدمـــت إليها شـــركتان 

وتم تعليق عطاء إحدهما.

رئيس الجامعة: منهج علمي متكامل ومتزامن مع الخطط األكاديمية

نقل مقر “التخطيط العمراني” لمبنى جهاز المساحة بـ 160 ألف دينار

“العلوم التطبيقية” تكرم طلبتها المتفوقين وتشيد بتميزهم وتفوقهم

399 ألف دينار إلعادة تأهيل الطرق بمدينة حمد

أمل الحامد
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قال رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير، إن الشركة تخطط لطرح 40 طنا شهريا من المنتجات المثلجة 
كالبرغــر والبروســتد وغيرهــا مــن قطع الدجاج المبهرة، وأن ذلك ســيكون فــي منتصف العام المقبل 2022 وبصــورة تدريجية حتى 
بلــوغ هــدف الخطــة، مؤكــدا أن الشــركة تواصــل مســاهمتها بمجال األمــن الغذائي بالمملكة، ومســتمرة في نشــاط تطويــر عملياتها 

اإلنتاجية وبأيٍد بحرينية، وتسعى ضمن خططها لتأهيل كوادرها الوطنية بما يتناسب مع تطوير صناعة الدواجن عالميا.

وفيما يتعلق بالمبيعات، قال جمشـــير 
“شـــهدت الشـــركة نموا فـــي المبيعات 
بنســـبة 10 % مقارنـــة بالعام الماضي، 
تطويـــر  هـــو  ذلـــك  فـــي  ســـاهم  ومـــا 
وتحديث عمليات الشـــركة ونشـــاطها 
اإلنتاجـــي، حيـــث تـــم إدخـــال خدمة 
البيع اإللكترونـــي، عبر تطبيق الهاتف 
المحمـــول، وذلـــك إيمانا منهـــا بأهمية 
التواصل مع العمالء وتقديم مختلف 
أنـــواع الدعـــم وســـبل الراحـــة ليكون 
أحـــد خيـــارات البيـــع والتواصـــل مـــع 
فيهـــا  اعتمـــدت  والتـــي  المســـتهلك، 
الشـــركة على توصيـــل المنتجات إلى 
كانـــت  أن  بعـــد  مباشـــرة  المســـتهلك 
مقتصرة علـــى التوزيع على المحالت 

والسوبر ماركت”.
وأكد أن الشركة تعمل على تشييد 

وبطاقة  المجمد  للدجاج  مخازن 
500 طــن من  تــفــوق  إجــمــالــيــة 

تقديرية  وبكلفة  المنتجات 
ألـــف ديــنــار،   600 ــقــارب  ت

االنتهاء  المتوقع  ومن 
ــروع مع  ــشـ ــمـ مـــن الـ

ــام  ــعـ مــنــتــصــف الـ
 ،2022 المقبل 

وكذلك تعمل 
دلـــــــــمـــــــــون 
ــــدواجــــن  ــل ــ ل

تقوية  عــلــى 
وتـــــــطـــــــويـــــــر 

الــــــــــطــــــــــاقــــــــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــائ ــ ــرب ــ ــه ــكــ ــ ال

وزيــــــادة الـــقـــدرة 

االنتهاء من  المتوقع  الكهربائية ومن 
المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وكشـــف رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
دلمـــون للدواجن، عن بـــوادر إيجابية 
لحد اآلن بخصوص دراســـة االندماج 
بيـــن شـــركتي “الدواجـــن” و ”دلمون”، 
حيـــث وقعـــت الشـــركتان فـــي أبريـــل 
الماضـــي مذكرة تفاهـــم أولية متعلقة 

بيـــن  الدمـــج  مقتـــرح  بموضـــوع 
تكليـــف استشـــاري  وتـــم  الشـــركتين، 
مختص لدراسة وتقييم عملية الدمج 
بنتائـــج  اإلدارة  مجلـــس  وموافـــاة 
الدراســـة والتي على أساســـها سترفع 
ومقتـــرح  الدراســـة  بنتائـــج  توصيـــة 
حســـب  المســـاهمين  إلـــى  المجلـــس 

اإلجراءات المتبعة.
وأوضـــح جمشـــير أن كال الشـــركتين 
تعمـــالن بمجـــال األمـــن الغذائـــي فـــي 
مملكـــة البحرين، حيث تعمل الشـــركة 
العامـــة للدواجـــن بمجـــال إنتاج بيض 
المائدة وتعمل شركة دلمون للدواجن 
بمجال إنتـــاج الدجاج الالحم وتزويد 
أنـــواع  بمختلـــف  المحليـــة  الســـوق 
األعـــالف، باإلضافـــة إلنتـــاج صـــوص 
بعمـــر يـــوم واحد، وأن مجلـــس إدارة 
شـــركة دلمـــون للدواجن يضع ضمن 
خططه ترجمة رؤية عاهل البالد، 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى ال خليفـــة، والمتعلقـــة 
برفـــع نســـبة االكتفـــاء الذاتي 
مـــن األمن الغذائـــي بالمملكة 

على أرض الواقع.
ــك تــعــمــل الـــدولـــة  ــ ــى ذل ــ إل
ــقــطــاع  ــع ال ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
الـــــــخـــــــاص؛ مــــــن أجــــل 
تحقيق االكتفاء الذاتي 
وتــحــقــيــق مــســتــويــات 
جــــديــــدة مــــن األمــــن 
الــــــغــــــذائــــــي، حــيــث 
الثروة  وكالة  تعمل 
ــة مــع  ــ ــي ــ ــوان ــ ــي ــحــ ــ ال

الــشــركــة الــعــامــة لــلــدواجــن عــلــى رفــع 
في  ومضاعفته  الــمــادة  بيض  إنــتــاج 
ــتــاج بشكل عــام  ــادة اإلن ــزي ل الــشــركــة 
فــي الــبــحــريــن مــن 82 مــلــيــون بيضة 
من   %  23 تشكل  والــتــي  السنة  فــي 
ــى 120  ــ ــــذاتــــي إل نــســبــة االكـــتـــفـــاء ال
مليون بيضة في السنة لترتفع نسبة 
مساهمة المنتج المحلي إلى 30 - 35 

% من نسبة االكتفاء الذاتي.
كمـــا أن وكالـــة الزراعـــة تشـــرف علـــى 
المنتج النهائي لمزارع الدجاج الالحم 
منتـــج  وصـــول  لضمـــان  والبيـــاض؛ 
بالتعـــاون  وذلـــك  للمســـتهلك  صحـــي 
مـــع جهات حكومية أخـــرى، كما تعمل 

على تسهيل اســـتيراد بيض التفقيس 
الخاص بالدجاج الالحم باإلضافة إلى 
تسهيل اســـتيراد الصيصان بعمر يوم 
واحد الخاص بتربية الدجاج البياض 
وذلك عـــن طريق إعطاء األولوية في 
إصـــدار التراخيص الالزمة الســـتيراد 
واإلســـراع فـــي تخليص اإلرســـاليات 

المستوردة في المنافذ.
المحاجـــر  بتطويـــر  يتعلـــق  وفيمـــا 
البيطريـــة، فقـــد قامـــت وكالـــة الثروة 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  الحيوانيـــة 
لتطويـــر  مناقصـــة  بطـــرح  اإلشـــغال 
المحاجر البيطريـــة من خالل مجلس 
المناقصات والمزايدات، حيث سيزيد 

الطاقـــة االســـتيعابية للمحجـــر مـــن 5 
مـــن  رأس  و600  أغنـــام  رأس  آالف 
األبقـــار إلى 15 ألـــف رأس من األغنام 
و1500 رأس مـــن األبقـــار وذلـــك على 

مراحل.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وتعمـــل 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي على 
البيطريـــة  المحاجـــر  مســـتوى  رفـــع 
للمتطلبـــات  مطابقتهـــا  وضمـــان 
والمعاييـــر المتعمدة وذلك من منطلق 
حرصها على متابعة عمليات استيراد 
وتصديـــر المواشـــي وتوفيـــر الرعايـــة 
مـــن  خلوهـــا  مـــن  والتأكـــد  الالزمـــة 

األمراض الوبائية المعدية.

جمشير: طرح 40 طنا شهريا من المنتجات المثلجة بالنصف األول 2022
بوادر إيجابية لدمج “الدواجن” و“دلمون”

حسن عبدالنبي

إعداد: حسن عبدالنبي

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

تواصـــل عمليـــات التســـويق اإللكترونـــي توســـعها 
في القطاعات التجاريـــة المختلفة، حيث أصبحت 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي مكتظـــة بالكثير من 
اإلعالنـــات عـــن الســـلع المختلفة التي تثيـــر اهتمام 
الكثيـــر مـــن األفـــراد المســـتهلكين، وفـــي ظـــل هذا 
التوجـــه تتزايـــد حاجـــة المســـتهلكين إلـــى الوعـــي 
باإلجراءات المطلوبة من جانبهم للتعامل اآلمن مع 
هذه المواقع وتجنب الوقوع في عمليات شراء من 
مواقع غيـــر مضمونة، أو تعرضهم لعمليات احتيال 

إلكتروني.
وهنالـــك 7 نصائح رئيســـة للمســـتهلكين قبل القيام 
بعمليـــة التســـوق اإللكترونـــي، أبرزهـــا التحقـــق من 
المواقـــع العارضـــة قبـــل الشـــروع فـــي أي عمليـــات 
للشـــراء اإللكتروني، والشـــراء من مواقـــع معروفة 
ومرخصـــة، إلـــى جانب االطـــالع علـــى أي تعليقات 
قـــد تكـــون موجودة مـــن قبـــل مســـتهلكين آخرين، 
وإجـــراء مقارنـــات بيـــن المواقـــع للتحقـــق مـــن أن 
فروقـــات األســـعار منطقية ومعقولة، والشـــراء من 
مواقع تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين، وقراءة 
البيانات المكتوبة بشكل جيد، وعدم االعتماد على 
الصـــور التـــي قـــد ال تكـــون مطابقة فـــي الكثير من 

األحيان، وعدد من النصائح األخرى.

الكنعد
د.ب3

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب3

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب5

اجلنم
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.150

بيض بحريني
بالكيلود.ب1.9

بيض تركي
بالكيلود.ب1.3

بيض سعودي
بالكيلود.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.2 د.ب

 أسعار 
الفواكه

جوافة: 1 دينارسنطره: 800 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 400 فلستفاح: 700 فلس

عنب: 1.5 دينارشمام: 450 فلسابطيخ: 350 فلساأناناس: 800 فلسالرمان: 400 فلس

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 700 فلسأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.3 دينار

أسعار اخلضروات

ثوم: 800 فلسباذنجان: 400 فلسفاصوليا: 1.2 ديناركوسة: 800 فلسخيار: 450 فلسا طماطم: 350 فلسا

فندال: 600 فلسبطاطس: 300 فلسزنجبيل: 900 فلسليمون: 500 فلسبامية: 1.4 ديناربصل أحمر: 350 فلسا 

كيس حليب بودرة 
أنكور 2.25 كيلو

أرز ساراس باالكادان 
ماتا 5 كيلو

حفاضات بيبي جوي ميجا

كويف ريد مغ نيسكافيه 
200 غرام

زيت دوار الشمس 
هناء 1.5 لتر

معجون طماطم ندى 
8x 135 غرام

شاي بروك بوند 2 غرام 
100x

إندومي نودلز منوع 
20x 75 غرام

صابون لوكس لغسيل 
2x الصحون 750 مل

 أرز بسمتي محسن
21 هندي 10 كيلو

كيس تايد عالي الصوديوم / 
منخفض الصوديوم 6 كيلو

3.690 د.ب

1.390 د.ب

4.790 د.ب

2.290 د.ب

0.990 د.ب

0.750 د.ب

0.590 د.ب

1.890 د.ب

0.890 د.ب

4.490 د.ب

3.490 د.ب

1.190 د.ب

حليب ندى كامل الدسم 
4x قليل الدسم 1 لتر /

10 % نمو 
مبيعات “دلمون” 

في العام 
2021

نتطلع إلى 
المساهمة في رفع 
االكتفاء الذاتي من 

األغذية في المملكة

نعمل على تشييد 
مخازن لـ500 طن 
بكلفة 600 ألف 

دينار

عبدالرحمن جمشير
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حجم التجارة بين البحرين وإيطاليا في 2020
ناس: خلق دور تكاملي يسهم في دعم التعاون االقتصادي بين البلدين

أعــرب رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، 
الثنائيــة  بالعالقــات  اعتــزازه  عــن  نــاس،  ســمير 
والجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  المتناميــة 
بيــن  واالقتصاديــة  الثنائيــة  العالقــات  تطويــر  أهميــة  إلــى  مشــيًرا  اإليطاليــة، 
البلديــن الصديقيــن من خالل تشــجيع ودعم إقامــة مختلف المشــروعات التجارية 

واالقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، لبلوغ هذه الغاية.

 جـــاء ذلـــك، خـــال حفـــل اإلعـــان عـــن 
تأسيس مجلس رجال األعمال البحريني 
الشـــيخ  مـــن:  كل  وبحضـــور  اإليطالـــي، 
وكيـــل  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
مارينـــا ســـيريني نائـــب وزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولي بالجمهورية اإليطالية، 
الســـفير ناصـــر البلوشـــي ســـفير مملكـــة 
اإليطاليـــة،  الجمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
بـــاوال أمـــادي ســـفيرة جمهوريـــة إيطاليا 
الزيانـــي،  البحريـــن، خالـــد  مملكـــة  لـــدى 
الرئيس المشـــارك لمجلس رجال األعمال 
البحرينـــي اإليطالـــي، إجنازيـــو مونـــكادا 
الرئيس المشـــارك لمجلس رجال األعمال 
البحرينـــي اإليطالـــي، ووفـــد كبيـــر مـــن 

رجال األعمال في كا البلدين.
حجـــم  أن  إلـــى  الغرفـــة  رئيـــس  وأشـــار 
التجارة بيـــن مملكة البحرين وجمهورية 
إيطاليـــا بلـــغ نحـــو 673.1 مليـــون دوالر 
توحيـــد  إلـــى  داعيـــا   ،2020 العـــام  فـــي 
واالســـتثمار  التجـــارة  لتعزيـــز  الجهـــود 
وربـــط أصحـــاب األعمـــال مـــن الجانبين، 
فقـــد زادت الصـــادرات مـــن البحرين إلى 
إيطاليا بنســـبة 42.5 % خال الفترة من 
2019 إلـــى 2020، كمـــا حققـــت واردات 
بـــذات   %  46 بنســـبة  ارتفاعـــا  المملكـــة 
الفترة، مشيرا إلى أن المناخ االستثماري 
بيـــن البلديـــن يعتبـــر بيئة جاذبـــة لتبادل 
قطاعـــات  فـــي  االســـتثمارية  الســـلع 
متنوعة وجديدة، تشـــمل صناعة اآلالت 
والتكنولوجيـــا  والســـيارات،  والمعـــدات، 
وصناعة األدوية والباســـتيك، واألغذية 
مـــن  الصـــادرات  أهـــم  ومـــن  وغيرهـــا، 
األلمنيـــوم  هـــي  إيطاليـــا  إلـــى  البحريـــن 

والحديد الصلب والباستيك والزجاج.
وأكـــد ناس حرص مجتمـــع األعمال على 
تكثيف اللقاءات التجارية، والتي تســـهم 
فـــي تســـهيل التجـــارة وتعزيـــز التعـــاون 
وفـــود  تبـــادل  إلـــى  داعًيـــا  االقتصـــادي، 
تجاريـــة،  فعاليـــات  وتنظيـــم  األعمـــال 
لتســـليط الضوء علـــى فرص االســـتثمار 

والشراكة.

ونـــوه إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى تســـهيل 
الطريـــق للوصـــول إلى تحقيـــق األهداف 
المشـــتركة من خـــال التوقيع على مزيد 
تشـــجيع  مجـــال  فـــي  االتفاقيـــات  مـــن 
االستثمار المشترك، وتخفيض التعريفات 
الضريبـــي،  االزدواج  ومنـــع  الجمركيـــة، 
وزيـــادة وجود الشـــركات والمســـتثمرين 
إلـــى تســـهيل  فـــي األســـواق، باإلضافـــة 
خطـــوط النقـــل والمواصـــات والشـــحن، 
واالعتراف المتبادل بالشـــهادات، ووضع 

الحوافز لجذب االستثمارات.
ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية، بالعاقـــات الثنائية 
المتينة والمتميزة التي تجمع بين مملكة 
والتـــي  إيطاليـــا،  وجمهوريـــة  البحريـــن، 
تعود إلى عقـــود طويلة من الزمن، مثمًنا 
التطـــور اإليجابـــي فـــي مســـار العاقات 
بين البلديـــن الصديقين. وأكد أن افتتاح 
ســـفارة البحريـــن فـــي رومـــا، وتدشـــين 
الخط الجوي لطيران الخليج إلى مدينة 
ميـــان، يعكـــس عزًما علـــى المضي قدًما 
بالعاقـــات الثنائيـــة إلـــى األمـــام، وتعزيز 
التبادل التجاري واالســـتثماري، موضًحا 
 ،2030 البحريـــن االقتصاديـــة  أن رؤيـــة 
نجحت في ترجمـــة أهدافها الرامية إلى 
تنويـــع مصـــادر الدخل الوطنـــي، وجذب 
قطاعـــات  فـــي  النوعيـــة  االســـتثمارات 
إنتاجيـــة جديدة، مشـــيًرا في هذا الصدد 
إلـــى أن مملكـــة البحرين تســـتقطب أكثر 

من 180 شركة تجارية إيطالية.
وأوضـــح الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد أن 
هنـــاك العديـــد من الفـــرص االســـتثمارية 
الواعـــدة والمتاحـــة للبلديـــن الصديقين، 
مبينـــا أن مملكـــة البحرين وجهـــة مثالية 
لاســـتثمارات، والخدمـــات اللوجســـتية، 

ومنصة للتكنولوجيا الرقمية.
وشـــدد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية، علـــى أهميـــة متابعـــة تنفيـــذ 
االتفاقيـــات ومذكرات التفاهـــم الموقعة 
بين البلدين، وتعزيز التنســـيق القائم من 
أجل توطيد الشـــراكة االستراتيجية بين 
البلدين الصديقين، في مختلف مجاالت 

التعاون المشترك.
وأشـــارت مارينـــا ســـيريني نائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة والتعاون الدولي بالجمهورية 
التبـــادل  حجـــم  زيـــادة  إلـــى  اإليطاليـــة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  التجـــاري 
التبـــادل  ارتفـــاع حجـــم  أن  إلـــى  الفتـــة 
التجـــاري علـــى الرغـــم مـــن أزمة تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، يؤكد متانـــة العاقات 

االقتصادية والتجارية بين البلدين.
ومـــن جهتـــه، أثنى الســـفير ناصـــر محمد 
البلوشـــي، علـــى توجـــه إنشـــاء مجلـــس 
أعمـــال بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
إيطاليـــا، مؤكـــًدا أهميـــة الشـــراكات بيـــن 

البلدين وتنويع االستثمارات المباشرة.
ونوهت بـــاوال أمـــادي ســـفيرة جمهورية 
أهميـــة  إلـــى  البحريـــن،  لـــدى  إيطاليـــا 
تشـــجيع العاقات بيـــن أصحاب االعمال 
فـــي الجانبين بهدف رفـــع حجم التجارة 
البينية والتعاون في مختلف القطاعات.
وأعـــرب خالد الزياني، الرئيس المشـــارك 
البحرينـــي  األعمـــال  رجـــال  لمجلـــس 
اإليطالـــي، عـــن تطلعـــه لتوقيـــع اتفاقيـــة 
البلديـــن  بيـــن   FTA الحـــرة  التجـــارة 
بهدف توســـيع حجـــم التجـــارة والتبادل 

التجـــاري، موضحـــا أن مملكـــة البحريـــن 
تســـعى إلـــى تعزيـــز تعاونهـــا القائـــم مـــع 
جمهوريـــة إيطاليـــا، خصوصـــا في مجال 

االستثمارات.
وركز إجنازيو مونكادا الرئيس المشـــارك 
البحرينـــي  األعمـــال  رجـــال  لمجلـــس 
اإليطالـــي، علـــى أهمية مواصلـــة الجهود 
التجاريـــة  العاقـــات  وتوثيـــق  لتوطيـــد 
يخـــدم  بمـــا  وتطويرهـــا،  واالقتصاديـــة 

مصالح البلدين.
كمـــا تم خـــال االحتفال، مناقشـــة ســـبل 
توثيـــق الروابـــط االقتصادية المشـــتركة 
البحرينيـــة  األعمـــال  قطاعـــات  بيـــن 
واإليطاليـــة، مـــن خـــال زيادة التنســـيق 
فـــي  التجاريـــة  الغـــرف  بيـــن  والتعـــاون 
التجاريـــة،  الوفـــود  وتبـــادل  البلديـــن 
وإقامة الفعاليات االقتصادية والتجارية 
المشـــتركة، وتبادل المعلومات والبيانات 
االقتصاديـــة، والعمل علـــى معالجة كافة 
المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل 
التجـــاري، وخلـــق شـــراكة اقتصادية بين 

البلدين الصديقين.

ناس متحدثا في الفعالية

جانب من الحضور في الحفل 

فيسبوك والنظرة الجديدة للتقنية
قامت شـــركة فيســـبوك قبل أيام باستخدام اســـم جديد، وهي خطوة تحمل مخاطر 
عاليـــة بالنســـبة لقطـــاع األعمـــال، ألن عـــدم تقبـــل االســـم الجديد قـــد يعنـــي االنهيار 
والنهاية، وهناك أمثلة عديدة. وكما تبين، أن لديهم نظرة جديدة للعمل ويريدون من 
خالهـــا إقامة عالم افتراضي مواز للعالمين الواقعي الحالي واالفتراضي القائم على 
اإلنترنـــت ومواقـــع التواصل االجتماعي. وحســـب رأيهم، فإن العالم الجديد ســـينقل 
الفـــرد من مســـتخدم لإلنترنـــت إلى جزء منه. وأكيـــد هناك فرق كبير بيـــن الحالتين، 

كالفرق بين النهار والليل.
االســـم الجديد سيكون للشركة األم، ولكن اسم فيسبوك كـ ”موقع” تواصل اجتماعي 
ســـيبقى كما هو، مثل “أنســـتغرام” و ”واتســـاب” المملوكة للشركة. والشركة األم فقط 
هي التي ســـتحمل اسما مختلفا عن اسمها الحالي “فيسبوك” وذلك ليعكس مستقبل 
عمل الشـــركة حســـب نظرتهم الجديدة للتقنية. وكل هذه األمور بالطبع ال تخلو من 
النظرة الثاقبة البعيدة لمزيد من األعمال وتكديس األرباح والســـيطرة على األسواق 

وإغراء جيوش المستهلكين بمختلف طبقاتهم وأفكارهم، وهكذا يغيرون العالم.
وال يخفـــي، أن “فيســـبوك” ظلـــت منـــذ فترة تواجـــه تحقيقات حول فضائـــح متعلقة 
بمنصـــات التواصـــل االجتماعـــي الخاصـــة بهـــا. والفضائـــح تتضمن تســـريبات وثائق 
داخلية عن فيســـبوك ســـربت لصحـــف أميركية والكونجرس، وهيئـــة األوراق المالية 
والبورصات، ومنها قول موظفة أن الشـــركة تســـعى جاهدة للربح وتضعه في المقام 
األول علـــى حســـاب المســـتهلك. وكذلك هنـــاك األخطاء الفنية والتـــي نجم عنها قبل 
فتـــرة انقطـــاع عمل الشـــركة في كل منصاتها عن العمل لســـاعات متواصلة وبســـبب 

األعطال خسرت الشركة المليارات خال ساعات في يوم واحد. 
لـــذا، وضمن أســـباب أخرى، يرى مالك الشـــركة أنـــه من المهم تغيير االســـم خصوصا 
الشـــركة األم، حتى ال تكون هناك تأثيرات ســـلبية على شـــركاتها الفرعية )فيســـبوك، 
أنســـتغرام، مســـنجر، واتســـاب(. وتم اختيار اســـم”ميتافيرس”، ألســـباب عدة يرونها 
ا يدخل إليه األفراد من خال نظارات  وحدهم، وهو في حقيقته يمثل عالما افتراضيًّ
معينـــة، وينتقلـــون افتراضيـــا للعمـــل من أي مكان فـــي العالم، وممارســـة حياة وبناء 

مجتمع قائم على العاقات االفتراضية تحت خيمة واحدة كبيرة. 
وبحســـب الخبـــراء، فـــإن النظام الجديـــد، لن يقيم فقـــط عالما موازيا، لكنه ســـيكون 
مجتمعـــا اســـتهاكيا بامتيـــاز يلتقي فيـــه المنتجون والمســـتهلكون في نفـــس العالم، 
بعيـــدا عن العالم الواقعي. وعبر اإلنترنت يتحول األفراد من مســـتخدمين لإلنترنت 
إلـــى الدخـــول فيـــه. وهذا فعا سيشـــكل طفـــرة تقنية هائلـــة ألن الميتافيـــرس لديها 
القـــدرة علـــى المســـاعدة فـــي الوصول إلى فـــرص إبداعيـــة واجتماعيـــة واقتصادية 
جديـــدة. وأعلنت فيســـبوك، أنها ســـتوفر الوظائـــف الجديدة لذوي المهـــارات العالية 
للمســـاعدة في بناء الوضع الجديد. وال ندري إلى أين ســـيقودنا هذا العالم الجديد؟. 
مع العلم، أن “ميتافيرس” مصطلح يســـتخدم لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن 

يتفاعل فيها العديد من األشخاص في بيئة ثاثية األبعاد. 
وما يهمنا هنا هو االنعكاســـات القانونية لهذا الوضع الجديد الذي ســـننتقل له جميعنا 
شـــئنا أم أبينا ألنه ســـيكون القدر المحتوم على الجميع. وبما أن المســـتخدم سيكون 
جـــزءا مـــن االنترنـــت فكيـــف تكـــون العاقـــات القانونية ومـــن يتحمل المســـؤوليات 
والتبعـــات عن األعمـــال التي تتم خصوصا أن الجزء غيـــر منفصل عن األصل. وهذه 
مســـائل قانونية تحتاج للدراســـة والتمحيص من اآلن وإال سيقع الفأس على الرأس 

وسيكون هناك ضحايا با عدد ماديا ومعنويا.
إن التقنية أمر ضروري في عالمنا المعاصر وهي أصبحت واقعا معاشا وملموسا وال 
فكاك منها، ولكن علينا دراســـة العواقب لوضع الحلول القانونية المناســـبة لكل حالة 
لتســـتمر التقنية في أطر قانونية ســـليمة تحمي الجميـــع. وحينها نقول، ألف مرحب 

بالتقنية في عصر التقنية.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

يقام مؤتمـــر البحرين الثاني االفتراضي 
للحوســـبة الســـحابية واألمن السيبراني 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
مجلـــس النـــواب علـــي أحمـــد زايـــد فـــي 
تاريـــخ 29 - 30 نوفمبـــر وبتنظيـــم مـــن 
مؤسســـة “خبـــراء رينديفـــور” اإلماراتية 
وبشـــراكة مع المجموعة العالمية للذكاء 
االصطناعي ومركز الشيخ ناصر للبحوث 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  فـــي  والتطويـــر 
المتحدثيـــن  مـــن  عديـــد  وبمشـــاركة 
التنفيذييـــن مـــن داخـــل المملكـــة. وبهذا 

المناســـبة، صـــرح النائـــب علـــي زايد بأن 
مـــن  وانطاقـــا  التشـــريعية  “الســـلطة 
مســـؤوليتها الوطنيـــة والبرلمانيـــة تؤكد 
أهمية التطوير المستمر بمنظومة األمن 
السيبراني وأمن المعلومات واالتصاالت 
علـــى  االعتمـــاد  وضـــرورة  والشـــبكات، 
الكـــوادر الوطنيـــة فـــي تطويـــر منظومة 
األمن الســـيبراني، في ظل وجود جهات 
تعمل على العبث اإللكتروني ضد مصالح 
الدول واألفـــراد”، مشـــيدا بإقامة مؤتمر 
البحريـــن الثانـــي االفتراضي للحوســـبة 

الســـحابية واألمـــن الســـيبراني؛ بوصفـــه 
منصـــة مهمة لتاقـــي األفكار ومناقشـــة 
جميـــع الماحظات والمقترحات وعرض 
التجـــارب والمبادرات؛ مـــن أجل تحقيق 

الهدف المنشود.
الهجمـــات  دراســـة  “ضـــرورة  وأكـــد 
الســـيبرانية المضـــادة المحتملـــة ورســـم 
ســـيناريوهات مواجهتهـــا، وأن الجرائـــم 
التهديـــدات  مـــن  أصبحـــت  الســـيبرانية 
للتنميـــة المســـتدامة واالقتصاد العالمي، 
وقوانيـــن  تشـــريعات  أن  خصوصـــا 

البحرين تحمي المســـتخدمين، وتحمي 
مشـــيدا  المعلومـــات”،  أمـــن  خصوصيـــة 
بجهـــود وزارة الداخلية في هذا المجال 
رئيـــس  صـــرح  جهتـــه،  مـــن  الحيـــوي. 
المجموعة العالمية للـــذكاء االصطناعي 
جاســـم حاجي “لنا الشرف أن تتم رعاية 
المؤتمـــر والفعاليـــات االبتكارية من قبل 
النائـــب علـــي زايـــد، حيـــث عودنـــا علـــى 
واالبتـــكارات  للشـــباب  المســـتمر  دعمـــه 
العلميـــة والتقنيـــات المســـتقبلية. وإننـــا 
إقليميـــة  مؤسســـات  بتنظيـــم  ســـعداء 

لمؤتمـــرات تقنيـــة في البحريـــن وازدياد 
اهتماماتهم في توجهاتنا اإلستراتيجية 

فـــي تحويـــل المملكة لمركـــز إقليمي في 
االبتكار وعلوم المستقبل”.

انطالق مؤتمر البحرين للحوسبة السحابية واألمن السيبراني 29 نوفمبر

جاسم حاجي النائب علي زايد

عقـــد المجلـــس العام 
للبنوك والمؤسســـات 
اإلســـامية  الماليـــة 
الرســـمية  المظلـــة 
ورابطـــة  اإلســـامية  الماليـــة  للصناعـــة 
غـــرف التجـــارة والصناعة واتحـــاد الغرف 
البحـــر  لحـــوض  والصناعيـــة  التجاريـــة 
األبيـــض المتوســـط )ASCAME( والغرفة 
المنتـــدى  أمـــس  لبرشـــلونة  التجاريـــة 
السادس لحوض البحر األبيض المتوسط 
حـــول المالية اإلســـامية عن ُبعـــد بنجاح. 
وركـــز المنتـــدى لهـــذا العام علـــى “التمويل 
 :19 اإلســـامي مـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد 

سبيل للمرونة والنمو االقتصادي”.
 تـــم تنظيـــم هذا المنتـــدى تتابًعـــا للتعاون 
الناجح في الســـنوات الســـابقة مـــع رابطة 

غـــرف التجـــارة والصناعة واتحـــاد الغرف 
البحـــر  لحـــوض  والصناعيـــة  التجاريـــة 
األبيـــض المتوســـط )ASCAME( والغرفة 
التجاريـــة لبرشـــلونة. وكمـــا جـــرت العادة، 
االســـبوع  هامـــش  علـــى  المنتـــدى  عقـــد 
للقـــادة  عشـــر  الخامـــس  المتوســـطي 
االقتصادييـــن 2021، والـــذي جمـــع نخبـــة 
مـــن صنـــاع القـــرار والمســـتثمرين ورجال 
التنفيذييـــن  المـــدراء  وكبـــار  األعمـــال 
مـــن المؤسســـات الماليـــة وقـــادة األعمـــال 
وممثلي الهيئات التنظيمية وكبار المدراء 
فـــي الحكومـــات والـــوزارات مـــن منطقـــة 
البحر األبيض المتوســـط وأوروبا والشرق 

األوسط وافريقيا.
 شهدت الجلســـة االفتتاحية لليوم الثاني 
من األســـبوع المتوســـطي الخامس عشـــر 

افتتاحًيـــا  بياًنـــا  االقتصادييـــن  للقـــادة 
خاًصـــا من عبداإللـــه بلعتيق، األمين العام، 
المجلس العام. كما شهد المنتدى السادس 

لحـــوض البحـــر األبيـــض المتوســـط كلمـــة 
رئيســـة مـــن قبل أيمـــن ســـجيني، الرئيس 
التنفيـــذي، المؤسســـة اإلســـامية لتنميـــة 

القطاع الخاص.
 أدت جائحـــة كوفيد 19 إلى انتشـــار عدد 
من اآلثار الســـلبية علـــى جميع القطاعات، 
بمـــا فـــي ذلـــك قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
الجلســـة  قدمـــت  ولذلـــك  اإلســـامية. 
النقاشـــية أثـــر الجائحـــة علـــى االقتصـــاد 
وســـبل التعافـــي مـــن هـــذه األزمـــة لخلـــق 
فرص جديدة ومواجهة التحديات الراهنة 
لنمو وتطـــور الصناعة المالية اإلســـامية. 
تفاعليـــة  مناقشـــات  الجلســـة  وتناولـــت 
اإلســـامي  التمويـــل  دور  حـــول  مثمـــرة 
فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
ورفاهيـــة  االقتصـــادي  الرخـــاء  وتعزيـــز 
المجتمع عامة وفي منطقة البحر األبيض 
المتوســـط والمناطق االفريقية على وجه 
الخصـــوص. كما تم تســـليط الضـــوء على 

أهميـــة التكنولوجيا واالبتكار كقوة دافعة 
لتعزيـــز وتطويـــر التمويـــل اإلســـامي في 
منطقـــة البحـــر األبيض المتوســـط. شـــارك 
فـــي النقـــاش نخبـــة مـــن خبـــراء الصناعة 
وقادتهـــا وهم: اياد العســـلي، المدير العام، 
البنـــك العربي اإلســـامي الدولـــي، األردن؛ 
و نبيـــل كســـراوي، المدير العـــام، الزيتونة 
تمكيـــن، تونس؛ وحســـن ســـامي بيانســـر، 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي، إنشـــا فينشـــرز، 
تركيا؛ وغونزالـــو رودريغيز، رئيس المركز 
الســـعودي االســـباني لاقتصـــاد والتمويل 
اإلسامي، اسبانيا؛ و بريدجيت كوستين، 
زميل باحث، كلية ســـعيد لألعمال، جامعة 
أكســـفورد، المملكة المتحدة، بإدارة محمد 

بال، باحث اقتصادي، المجلس العام.

تسليط الضوء على فرص القطاع المالي اإلسالمي ما بعد “كوفيد 19” 
المجلس العام لـ ”البنوك االسالمية” ورابطة “ASCAME” يعقدان منتدى حوض “المتوسط”

المشاركون في المنتدى االفتراضي
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البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
العـــام أمـــس عند مســـتوى 
بارتفـــاع وقدره   1,791.09
4.23 نقطـــة مقارنة بإقفاله 

يوم األربعاء.
المســـتثمرون  وتـــداول 
1.25 مليـــون ســـهم، بقيمة 
 454.45 قدرهـــا  إجماليـــة 
ألـــف دينار ، تم تنفيذها من 
خالل 59 صفقة، حيث ركز 
تعامالتهـــم  المســـتثمرون 
علـــى أســـهم قطـــاع المـــواد 
بلغـــت  والتـــي  األساســـية 
المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة 
267.94 ألـــف دينـــار أي مـــا 
نسبته 58.96 % من القيمة 
للتداول.جاءت  اإلجماليـــة 
ألمنيوم البحريـــن )ألبا( في 
المركز األول إذ بلغت قيمة 
أســـهمها المتداولة 267.94 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 
إجمالـــي  مـــن   %  58.96

قيمة األسهم المتداولة.
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
الخليجـــي  للمصـــرف 
قدرهـــا  بقيمـــة  التجـــاري 
مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   37.58
نسبته 8.27 % من إجمالي 
المتداولـــة. األســـهم  قيمـــة 
ثـــم جـــاءت شـــركة مجمـــع 
البحريـــن لألســـواق الحـــرة 
بقيمـــة قدرهـــا 29.90 ألـــف 
دينار أي ما نسبته 6.58 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولة.

1.3 مليون سهم 
حجم التداول 
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التغييرالسعر - 0.0990.001 دينار
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.8100.005 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.66+0.765 دينار
بي إم إم آي ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.62+0.810 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.53+0.955 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
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ــاء  ــضــ أصــــــــدر أعــ
إدارة  مـــجـــلـــس 
ــة تـــطـــويـــر  ــ ــركـ ــ شـ
برئاسة  لــلــبــتــرول 
بتعيين  قــــراًرا  الــمــحــروس،  فيصل 
القائم  بمنصب  المهنا  علي  غــســان 
بالشركة  المنتدب  العضو  بــأعــمــال 
نــوفــمــبــر   18 ــاريــــخ  ــ ت ــداًء مــــن  ــ ــتـ ــ ابـ
كينيث  جــيــمــس  إن  حــيــث   ،2021
مـــن منصب  إيـــســـتـــالك ســيــتــقــاعــد 
تطوير  لــشــركــة  التنفيذي  الــرئــيــس 

ديــســمــبــر   10 بـــتـــاريـــخ  ــتـــرول  ــبـ ــلـ لـ
المهنا  غسان  يتولى  فسوف   ،2021
الرئيس  منصب  مسؤوليات  جميع 
التنفيذي بشكل فوري وحتى إشعار 

آخر.
ــد عــبــر فــيــصــل الـــمـــحـــروس عن  وقــ
سبيل  في  إيستالك  لجهود  امتنانه 
ضمان نجاح شركة تطوير للبترول، 
النفط  الستخراج  الوطني  المشغل 
ــاد بــجــهــوده خالل  ــغــاز، كما وأشـ وال
في  قضاها  التي  الــمــزدهــرة  الفترة 

قــائــالً:  الــتــنــفــيــذي،  الــرئــيــس  منصب 
“لقد كان جيمس عضوًا تنفيذيًا بارزًا 
بشركة تطوير، وقد أدت جهوده إلى 
وتحديد  اإلنــتــاج  معدالت  استقرار 
واعد  وبناء مستقبل  فرص جديدة 
لشركة تطوير. وباألصالة عن نفسي 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عن  ونيابًة 
كما  التوفيق،  كــل  إليستالك  أتمنى 
منصبه  فــي  المهنا  بغسان  وأرحـــب 
ــأعــمــال الــعــضــو  ــجــديــد كــالــقــائــم ب ال

المنتدب بالشركة”.

“تطوير للبترول” تعين غسان المهنا قائًما بأعمال العضو المنتدب

 تنافست 3 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على 
مناقصــة لحلبــة البحريــن الدوليــة لتوفيــر هياكل خيــام اإليجــار المؤقتة 
والديكــور الداخلــي واألثاث والمعدات الخاصة بـ )جائزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 لعــام 2022 حتــى 2024(، وكان أقــل عطاء 
بنحو 461.9 ألف دينار لشــركة الوســمية دار الخيام، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 4.5 مليون دينار.

فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
ترغـــب  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
فـــي الحصـــول علـــى عرض أســـعار 
اإليجـــار  خيـــام  هيـــاكل  لتوفيـــر 
المؤقتة والديكور الداخلي واألثاث 
والمعـــدات لجائـــزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج للفورموال 1 القادمة 
إلـــى   2022 مـــن  ســـنوات   3 لمـــدة 

.2024
علـــى  شـــركات   6 تنافســـت  كمـــا 
المواصـــالت  لـــوزارة  مناقصـــة 
العـــدادات  لتوفيـــر  واالتصـــاالت 
الذكية لســـيارات األجرة في مملكة 
البحريـــن، تـــم تعليـــق عطـــاء إحدى 
الشـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 
295.4 ألف دينار لشـــركة عبر العالم 
لتقنيـــة المعلومـــات، فـــي حيـــن بلغ 

أكبرها قرابة 2.2 مليون دينار.
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
مشـــروع الـــوزارة لتوريـــد وتركيب 
متطـــورة  عـــدادات  وتشـــغيل 

فـــي  األجـــرة  لســـيارات  وحديثـــة 
مملكـــة البحرين، حيـــث يتطلب من 
المـــورد تطوير نظـــام لمراقبة حركة 
ســـيارات األجـــرة مـــن خـــالل ربطها 
بغرفة التحكم والمراقبة الرئيســـية 
 .)GPRS / GPS( باســـتخدام تقنية
إضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيعمل المورد 
علـــى إنشـــاء غرفـــة تحكـــم ضمـــن 
والجديـــر  المشـــروع.  هـــذا  نطـــاق 
بالذكر، أن على المورد صيانة جميع 
عدادات ســـيارات األجـــرة الحديثة 
وغرفـــة التحكـــم لمـــدة عـــام واحـــد 
وكذلـــك  نفســـه.  المشـــروع  تحـــت 
تنافســـت شـــركتان علـــى مناقصـــة 
بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن  إلدارة 
الكهربـــاء والمـــاء لشـــراء عـــدادات 
ذكيـــة لغـــرض اســـتخدامها من قبل 
أقـــل  وكان  الكهربـــاء  توزيـــع  إدارة 
عطاء بقيمة 35.7 ألف دينار لشركة 
بلـــغ  حيـــن  فـــي   ،)PH TRADING(

أكبرها قرابة 69.8 ألف دينار.

 462 ألف دينار لتوفير هياكل خيام مؤقتة لسباق الفورموال 1

غسان المهنا

)تصوير: خليل ابراهيم(


