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المنامة - بنا

للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت 
مركـــز “ديزايـــن إيـــدج” للفحـــص الفني 
للدراجات النارية بمنطقة توبلي ليكون 
نوعـــه ومخصـــص  مـــن  األول  المركـــز 
الســـادس  والمركـــز  اآلليـــة  للدراجـــات 
على مســـتوى البحرين ضمن تشـــجيع 
مزيـــد  فتـــح  علـــى  الخـــاص  القطـــاع 
مـــن مراكـــز الفحـــص الفنـــي للمركبـــات 
لتوفيـــر الخدمـــة علـــى أوســـع نطـــاق، 
إذ يخـــدم المركـــز الجديـــد أكثر من 23 
ألف دراجة نارية مســـجلة في اإلدارة. 
ويأتـــي افتتـــاح المركـــز بعـــد اســـتيفاء 
الشـــروط والمتطلبات والمعايير الفنية 
وتأهيل الفاحصيـــن الفنيين والعاملين 
فـــي القطاع الخاص بـــدورات تدريبية 
تقدمهـــا اإلدارة لهم وبإشـــراف مباشـــر 
لضمـــان تقديـــم خدمـــات مماثلـــة فـــي 

جميع المراكز.

أول مركز للفحص 
الفني للدراجات 

النارية بتوبلي

)12(
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أكـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، أن 
مملكـــة البحريـــن تولـــي القطـــاع العقاري أهميـــة خاصـــة تمّكنه من 
مواصلـــة لعـــب دوره اإليجابي فـــي تعزيز االقتصـــاد الوطني، ورفع 
مســـاهمته فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، واجتـــذاب المزيـــد مـــن 

المستثمرين والزوار إلى المملكة.

خالد بن عبداهلل: القطاع العقاري 
يواصل تعزيز االقتصاد
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وزير الدفاع األميركي: قادرون على نشر قوات ساحقة بأي مكان نختاره

كل الخيارات مطروحة لمواجهة مشروع إيران النووي

لويـــد  األميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  قـــال 
اوســـتن فـــي حديثـــه بالجلســـة العامة 
األولى “سياســـة الدفـــاع األميركية في 
الشـــرق األوسط” بمؤتمر حوار المنامة، 
إن العالقات التي أقامتها إســـرائيل مع 
المغـــرب والبحريـــن واإلمـــارات تفتـــح 
عالقات مزدهرة جديدة بين الشعوب”.

واســـتكمل اوســـتن “نحـــن نعمـــل فـــي 
موضـــوع  فـــي  الدبلوماســـي  الســـياق 
الملف النووي، ولكـــن إذا لم تكن إيران 
جـــادة في ذلك، فكل الخيارات األخرى 

موجودة وقائمة”.
وأعداؤنـــا  “أصدقاؤنـــا  اوســـتن  وأبـــان 
قـــوات  نشـــر  علـــى  بقدرتنـــا  يعلمـــون 
ســـاحقة في المكان الـــذي نختاره، وإذا 
أجبرنا على رد العدوان فســـوف ننتصر 
بشـــكل حاســـم، كل هـــذا ينطـــوي على 
تقييـــم وضعنـــا العالمي، كمـــا أن التزام 
أميـــركا بأمـــن الشـــرق األوســـط قـــوي 

ومؤكد، وســـوف نســـتمر بتعزيز قواتنا 
ضد إيران ووكالئها”.

إلـــى ذلـــك، قال الوزيـــر الزيانـــي “حزب 
هللا هو تحدٍّ لكل اللبنانيين، وعليهم أن 
يغيـــروا سياســـتهم نحـــوه، وأن ينفذوا 
قراراتهم على األرض، عندها ســـيتمكن 

لبنان من التحسن”.
وأكـــد فـــي الجلســـة الثانية مـــن مؤتمر 

حوار المنامة “الدبلوماسية والردع” أن 
“الـــردع ال يرتبـــط فقط بســـلوك الدول، 
وإنما يشـــمل أيضا المنظمات اإلرهابية 
والـــوكاالت التـــي تعمـــل لـــدول بعينها، 
وأن نجعـــل قـــوة الردع على المســـتوى 
نســـمح  وأن  والخارجـــي،  الداخلـــي 
يؤثـــر  أن  فـــي  الداخـــل  مـــن  بالضغـــط 

)05(بالعدو”.

جاللة الملك: ملتزمون بالسالم... ودول مجلس التعاون الخليجي حجر الزاوية لالستقرار

يجب ضمان األمن البحري اإلقليمي ضد أي أعمال عدائية
المنامة - بنا

قـــال ملـــك البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة إننـــا “إن من الضروري ضمان األمن البحري اإلقليمي 
ضـــد أي أعمـــال عدائيـــة، وحمايـــة حريـــة المالحـــة والطرق 

البحرية التجارية التي تخدم االقتصاد العالمي بأسره”.
وكان جاللـــة الملـــك قـــد اســـتقبل فـــي قصر الصخيـــر، أمس 
الســـبت، كبـــار المشـــاركين فـــي مؤتمـــر حـــوار المنامـــة فـــي 
دورته الســـابعة عشـــرة، والذي ينظمه ســـنوًيا المعهد الدولي 

للدراسات اإلستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وأضـــاف جاللتـــه فـــي كلمـــة ســـامية “فـــي مملكـــة البحرين، 
كنـــا وال نزال ملتزمين بالســـالم والحـــوار والتعايش، كما تم 

التأكيـــد عليـــه مؤخًرا في االتفـــاق االبراهيمـــي، حيث تؤكد 
هذه االتفاقيات التاريخية مجدًدا نهجنا المبدئي والشـــجاع 
لتحقيـــق الســـالم باعتبـــاره الغاية األســـمى لمنطقتنا وجميع 

شعوبها”.
وأكد جاللته “في الخليج العربي، تظل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي حجـــر الزاوية لالســـتقرار، ووحدتهـــا مصدر قوة 
وخير لجميع أصحاب المصلحة، في المنطقة وخارجها على 
حد سواء. وللحفاظ على هذه الوحدة، تلتزم البحرين بفتح 
قنـــوات اتصال لمعالجـــة أي قضايا عالقة، كمثال على كيفية 

)٠٢(حل هذه األمور بين الدول الشقيقة والصديقة”.

في أول حوار موّسع لصحيفة محلية مع محافظ المصرف المركزي مع بدء التعافي االقتصادي

المعراج لـ “^”: 3.1 % نمو االقتصاد المتوقع في 2021

توقع محافظ مصـــرف البحرين المركزي 
رشيد المعراج أن يســـتمر الناتج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة في النمـــو في الفصل 
الثالـــث والرابـــع مـــن العـــام 2021؛ نظـــرًا 
للنمـــو فـــي القطاعات غيـــر النفطيـــة إلى 
مســـتويات ما قبل تفشـــي الفيروس ومع 
الزيـــادة فـــي أســـعار النفـــط، متوقعـــا أن 
يرتفع إجمالـــي الناتج المحلـــي الحقيقي 

بنسبة 3.1 ٪ في العام 2021.
وأوضـــح المعراج لـ “البالد” في أول حوار 
مـــع محافـــظ  موســـع لصحيفـــة محليـــة 
زمـــن  فـــي  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 

الكورونـــا، أنه تم تنفيذ إصـــدارات دولية 
بالدوالر األمريكي تحـــت مظلة البرنامج 
االقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي 

البحريـــن  مملكـــة  لحكومـــة  للصكـــوك 
بمجموع 4.5 مليـــار دوالر أمريكي خالل 

العام 2021.
إجمالـــي  تحســـن  المعـــراج  وأكـــد 
والتـــي  األجنبيـــة  بالعملـــة  االحتياطـــات 
ارتفعت لتصـــل إلى 1.63 مليار دينار في 
ســـبتمبر 2021، متوقعـــا اســـتمرار زيـــادة 
االحتياطـــي في ضوء االرتفـــاع المتوقع 

لإليرادات مع زيادة أسعار النفط.
االتحـــاد  آخـــر تطـــورات مشـــروع  وعـــن 
إلـــى  المعـــراج  لفـــت  الخليجـــي،  النقـــدي 
أنـــه جاري العمـــل على تأهيـــل المنظومة 
الالزمـــة  والتشـــريعية  المؤسســـاتية 

لتنفيذه.
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تنفيذ 114 من مبادرات وآليات عمل االستراتيجية “الوطنية للطفولة”

انخفاض اإليذاء الجسدي والجنسي لألطفال خالل الجائحة

وزارة  وكيـــل  بأعمـــال  القائـــم  قـــال 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة نائـــب 
رئيس اللجنة الوطنية للطفولة خالد 
الكوهجي “إن البحرين تحتفظ بدور 
مميز لها في مجـــال الطفولة، عبر ما 
وفرته من برامج ومبادرات متقدمة 
وبإشادة دولية من قبل لجنة حقوق 
اســـتعراض  أثنـــاء  األمميـــة  الطفـــل 
البحريـــن تقريرها الـــدوري في العام 

.”2019
وأشـــار فـــي نـــدوة نظمتهـــا “البـــالد” 
بعنـــوان “أطفالنـــا... ثروة مســـتقبلنا” 
إلـــى أن “كل محـــور من هـــذه الخطة 
األهـــداف  مـــن  عـــدد  علـــى  يشـــتمل 
الرئيســـة، وآليات عمل ومبادرات، إذ 
خلص التقرير السابق للخطة المقدم 

في العام 2018 إلى أن جميع الجهات 
الرســـمية واألهلية المعنية بالطفولة 
نفـــذت حوالي 79 % مـــن المبادرات 
وآليـــات العمـــل التـــي وضعـــت ضمن 
الخطة التنفيذية لإلســـتراتيجية، ما 
يقارب 114 مبادرة وآلية عمل ضمن 

19 هدفا”.

مـــن جانبهـــا، ذكـــرت رئيـــس وحـــدة 
األطفـــال بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
أن  العامـــر  إشـــراق  االستشـــارية 
الجائحـــة  بفتـــرة  شـــهدت  البحريـــن 
انخفاض أعداد اإليذاء الجســـدي أو 
الجنســـي علـــى األطفـــال فـــي وحدة 

حماية الطفل.

محمد الجيوسي

سيدعلي المحافظة

رشيد المعراج

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد نائب القائد األعلى رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية صمام أمان للمنطقة، 
واألمـــن أســـاس التنميـــة، وألجلـــه ســـيتم االســـتمرار فـــي 
ترســـيخ الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة.جاء 
ذلك لدى لقاء سموه أمس رئيس مجلس إدارة مركز الملك 

فيصـــل للبحوث والدراســـات اإلســـالمية بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر تركي 
الفيصـــل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، واألمين العـــام لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف، ووزير 
دولة فـــي دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة خليفة 
المـــرر، ورئيس جهاز األمن الوطنـــي باإلنابة بدولة الكويت 

)٠٤(الشقيقة الشيخ صباح الصباح.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ترسيخ الجهود لمواصلة العمل المشترك

“مجلس التعاون” صمام أمان للمنطقة
إبراهيم النهام

إشراق العامر خالد الكوهجي 
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استقبل ملك البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصخير، أمس الســـبت، 
كبـــار المشـــاركين في مؤتمـــر حوار 
المنامة في دورته الســـابعة عشرة، 
والذي ينظمه سنوًيا المعهد الدولي 
للدراسات اإلســـتراتيجية بالتعاون 

مع وزارة الخارجية.
رحـــب  االســـتقبال  بدايـــة  وفـــي 
جاللتـــه بضيوف البالد فـــي مملكة 
البحريـــن وبمشـــاركتهم فـــي مؤتمر 

حوار المنامة.
بإلقـــاء  الجاللـــة  وتفضـــل صاحـــب 
الكلمة السامية التالية، هذا نصها..

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 ،
إنـــه لمن دواعي ســـروري أن أرحب 
المتميزيـــن  المشـــاركين  بجميـــع 
فـــي هـــذه الـــدورة الســـابعة عشـــرة 
الـــذي  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  مـــن 
ينظمـــه المعهـــد الدولي للدراســـات 
يكـــون  أن  آمـــالً  االســـتراتيجية، 
وقتكـــم في مملكـــة البحرين ممتًعا 

وبناًء..
الماضييـــن،  العاميـــن  مـــدى  علـــى 
مـــر عالمنـــا بأســـوأ وبـــاء عالمي في 
التاريـــخ الحديـــث، والـــذي تحـــدى 
كل بلد، بغـــض النظر عن الحجم أو 
الثـــروة أو الموارد، ومـــع ذلك، نحن 
في مملكة البحريـــن فخورون بأننا 
تمكنا من التغلب حتى على أصعب 
فتـــرات الوبـــاء، وذلـــك بفضل عمل 
فريـــق العمل الطبـــي الوطني لدينا، 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد ورئيس الوزراء، حيث كانت 
هـــذه االســـتجابة الشـــاملة ناجحـــة 
للغايـــة في مكافحـــة جميع جوانب 
الوباء. وقد كان من دواعي سرورنا 
وتقديـــًرا  دولًيـــا  ثنـــاًء  نتلقـــى  أن 
الســـتجابتنا، األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
تعزيز رغبتنا في مشـــاركة تجربتنا 
مع اآلخرين. وفـــي المقابل، نرحب 
بفرصة تبادل الخبـــرات والتجارب 
مـــع األصدقـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.
كمـــا تدركـــون جميًعـــا، فإن الشـــرق 
األوسط منطقة ذات أهمية حاسمة 
للعالم بأســـره، لكنها منطقة ال يزال 
أمنهـــا واســـتقرارها عرضـــة للعديد 
مـــن التحديـــات. ونحن فـــي مملكة 
البحريـــن مقتنعـــون بـــأن أفضـــل ما 
يبنى على األمن واالستقرار اللذين 
يؤديان إلى السالم هو الحفاظ على 
أفضل جوانب مـــا يميزنا والحفاظ 
للتقـــدم  كأســـاس  الحقـــوق  علـــى 
الوقـــت  فـــي  وللتجـــارة.  والتنميـــة 

نفســـه، من الضروري ضمـــان األمن 
البحـــري اإلقليمـــي ضـــد أي أعمـــال 
عدائيـــة، وحمايـــة حريـــة المالحـــة 

والطـــرق البحريـــة التجاريـــة التـــي 
تخدم االقتصاد العالمي بأسره.

وال  كنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 

نـــزال ملتزميـــن بالســـالم والحـــوار 
والتعايـــش، كمـــا تـــم التأكيـــد عليه 
مؤخـــًرا فـــي االتفـــاق االبراهيمـــي، 

االتفاقيـــات  هـــذه  تؤكـــد  حيـــث 
التاريخيـــة مجـــدًدا نهجنـــا المبدئي 
والشجاع لتحقيق السالم باعتباره 

الغايـــة األســـمى لمنطقتنـــا وجميـــع 
شعوبها.

دول  تظـــل  العربـــي،  الخليـــج  فـــي 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حجـــر 
ووحدتهـــا  لالســـتقرار،  الزاويـــة 
مصـــدر قوة وخيـــر لجميع أصحاب 
المصلحـــة، فـــي المنطقـــة وخارجها 
علـــى حـــد ســـواء. وللحفـــاظ علـــى 
هذه الوحـــدة، تلتزم البحرين بفتح 
قنـــوات اتصال لمعالجـــة أي قضايا 
علـــى كيفيـــة حـــل  كمثـــال  عالقـــة، 
هـــذه األمـــور بين الـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
تقـــدر مملكة البحريـــن تقديرًا عاليًا 
الـــذي  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  دور 
ينظمـــه المعهـــد الدولي للدراســـات 
المنتـــدى  باعتبـــاره  االســـتراتيجية 
اإلقليمي الرئيســـي لتبادل وجهات 
النظر والرؤى لحماية وتعزيز األمن 

اإلقليمي.
نحـــن نقدر الجهـــود المتميـــزة التي 
يبذلهـــا المعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية في تنظيـــم الحوار، 
ونقـــدر حضور هذا العدد الكبير من 

المشاركين المتميزين.
فمرحًبـــا بكم مـــرًة أخرى في مملكة 
البحريـــن. ونتمنـــى لكـــم جميًعا كل 
التوفيق فـــي مؤتمر حـــوار المنامة 
أطيـــب  لكـــم  ونقـــدم   2021 لعـــام 

تمنياتنا لكم في عام 2022.
شكًرا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وأقـــام جاللـــة الملـــك مأدبة عشـــاء 
تكريًمـــا لكبار المشـــاركين في حوار 
المنامـــة، حيـــث تبـــادل جاللتـــه مع 
الحضـــور األحاديـــث حـــول أهميـــة 
انعقـــاد حوار المنامة، وأبرز القضايا 
التي يناقشـــها في جلســـاته، والتي 
تعكس القناعة بأن الحوار المشترك 
هو الوســـيلة األنجـــح للحفاظ على 

أمن واستقرار المنطقة.

جاللة الملك: نرحب بفرصة تبادل الخبرات والتجارب مع األصدقاء بجميع أنحاء العالم

فخورون في البحرين بالتغلب حتى على أصعب فتـرات الجائحة
االستجابة الشاملة ناجحة للغاية في مكافحة جميع جوانب الوباء

أمن واستقرار الشرق األوسط ما يزاالن عرضة للتحديات
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استعراض مسار العالقات بين البحرين وبريطانيا
اســـتقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي، ســـمو اللـــواء الركن 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الشـــيخ ناصـــر 
أمس السبت، مستشـــار األمن القومي 
البريطاني ستيفن الفغروف؛ بمناسبة 

مشـــاركته في فعاليات حـــوار المنامة 
 .2021

ورحب ســـمو مستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحرس الملكي بمستشـــار األمن 
القومي البريطاني، مشـــيًدا بمشاركته 
 ،2021 المنامـــة  فـــي فعاليـــات حـــوار 

كمـــا تـــم اســـتعراض مســـار العالقـــات 
تشـــهده  ومـــا  البريطانيـــة  البحرينيـــة 
تلـــك العالقـــة من تطور علـــى مختلف 
الحـــرص  ســـموه  مؤكـــًدا  األصعـــدة، 
علـــى  وتنميتهـــا  لتطويرهـــا  المتبـــادل 
المســـتويات كافة بمـــا يخدم األهداف 

والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الصديقيـــن، كمـــا أشـــاد ســـموه بالدور 

الذي تضطلع به المملكة المتحدة على 
الســـاحة اإلقليمية والدولية وجهودها 

وإسهاماتها البناءة في ترسيخ قواعد 
األمن واالستقرار والسلم العالمي.

المنامة - بنا

تســـلم ملك البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، أمس، من صاحب الســـمو الملكي األمير تركي 
الفيصـــل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  اإلســـالمية  والدراســـات 

الشقيقة، كتاب “الملف األفغاني” وهو من تأليف سموه.

جاء ذلك خالل استقبال جاللته، أيده هللا، لكبار المشاركين 
في مؤتمر حوار المنامة.

وأعـــرب جاللة الملك عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 
الملكـــي األمير تركـــي الفيصل على اإلهـــداء القيم، متمنًيا 

لسموه دوام التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتسلم كتاب “الملف 
األفغاني” من األمير تركي الفيصل

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى رئيـــس مجلس 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مـــا يربـــط مملكـــة البحريـــن 
والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة إستراتيجية 
راســـخة في مختلف المجاالت تســـتند إلى العالقات 

والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الممتـــدة  التاريخيـــة 
الصديقين، مشيًرا إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون 
من مســـتويات متقدمة تســـهم في تحقيق المصالح 
المشـــتركة، منوًها ســـموه بدور المملكة المتحدة في 
حفظ األمن واالســـتقرار في المنطقة. جاء ذلك لدى 
لقاء ســـموه أمـــس، بحضور مستشـــار األمن الوطني 

قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ووزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة، ورئيس جهاز 
المخابرات الوطني الفريق عادل الفاضل، ومستشار 
األمـــن القومي للمملكـــة المتحدة ســـتيفن الفغروف، 
رئيـــس جهـــاز االســـتخبارات الخارجيـــة البريطانيـــة 

ريتشارد مور والوفد المرافق، في إطار انعقاد أعمال 
منتدى حوار المنامة 2021، حيث رحب ســـموه بهم، 
مؤكـــدًا حرص مملكة البحرين علـــى مواصلة تطوير 
أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة المتحدة 
بما يجســـد العالقـــات الثنائية المتميـــزة بين البلدين 
والشـــعبين الصديقيـــن. وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحث 

ســـبل تعزيز العالقات الثنائية بما يســـهم في تحقيق 
األهداف المنشـــودة ويخدم المصالح المشتركة، إلى 
جانب اســـتعراض المحاور التي تطـــرق إليها منتدى 
حـــوار المنامة. وعدد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشـــترك إقليمًيـــا ودولًيا خصوصا مـــا يتعلق باألمن 

واالستقرار في المنطقة.

أكـــد ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة مواصلة تطويـــر العالقات الثنائية 
التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية إندونيســـيا 

فـــي المجـــاالت كافة بمـــا يعود بالنفـــع والنماء على 
البلدين والشـــعبين الصديقين، منوًها بأهمية الدفع 
بمســـارات التعـــاون والتنســـيق المشـــترك إلى آفاق 

أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس، بحضـــور وزير 

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركـــن عبدهللا بـــن حســـن النعيمي، ورئيـــس هيئة 
األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي، 
فرابـــوو ســـوبيانتو وزيـــر الدفاع اإلندونيســـي في 

إطـــار أعمـــال منتـــدى حـــوار المنامـــة 2021، حيث 
رحب ســـموه بوزيـــر الدفاع اإلندونيســـي، مشـــيًرا 
سموه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أسس 
عالقات الصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين 
علـــى مختلف األصعدة. وجرى خـــالل اللقاء بحث 

أوجـــه التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين فـــي مختلف 
المجاالت، ومناقشـــة مختلـــف المحاور التي تطرق 
إليهـــا منتـــدى حـــوار المنامة بما يســـهم فـــي تعزيز 
األمـــن واالســـتقرار إقليميـــًا وعالميـــًا، إلـــى جانـــب 

استعراض الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو آفاق أوسع

شراكة إستراتيجية راسخة تربط البحرين وبريطانيا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعزيز العالقات الثنائية بين البحرين وإندونيسيا

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة أن مملكة البحرين حريصة على دعم كافة الجهود الدولية؛ من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق 
الســـالم واالســـتقرار والتنمية اإلقليمي والدولي. جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، بحضور سمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة مستشـــار األمـــن الوطني قائد الحـــرس الملكي، ووزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس جهاز المخابرات الوطني الفريق عادل الفاضل، مستشار 
األمـــن القومي اإلســـرائيلي إيـــال هوالتا والوفد المرافق، وذلك في إطار انعقـــاد أعمال منتدى حوار المنامة 
2021، حيث رحب ســـموه بمستشـــار األمن القومي اإلســـرائيلي وأشار إلى أهمية اســـتمرار تعزيز العالقات 
الثنائية على األصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعالن تأييد الســـالم واتفاق مبادئ إبراهيم بما يســـهم في 
تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاًقا أرحب لنمو وتطور العالقات الثنائية. كما تم 
خـــالل االجتماع اســـتعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلـــى أهمية حوار المنامة في تبادل األفكار 

واآلراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز األمن واالستقرار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: فتح آفاق أرحب لنمو وتطور العالقات مع إسرائيل

دعم جميع الجهود الساعية لتحقيق السالم العالمي

جاللة الملك يتسلم كتاب الملف األفغاني من سمو األمير تركي الفيصل
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أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
أن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر 
الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة 
يتطلـــب مواصلة دعم الجهود والتنســـيق 
المتكامل على جميع الصعد، بما يسهم في 
تعزيـــز المصالح المشـــتركة وفق مســـاعي 
التطويـــر والنماء، مشـــيًرا إلـــى أن مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية صمام أمان 
للمنطقـــة، واألمن أســـاس التنمية، وألجله 
ســـيتم االســـتمرار فـــي ترســـيخ الجهـــود 
لمواصلـــة العمـــل المشـــترك فـــي المنطقـــة 
بما يحقـــق األهداف المنشـــودة وفق رؤى 
قـــادة دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس، بحضور 

الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
ووزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
رئيـــس  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
مجلـــس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات اإلســـامية بالمملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي 
األميـــر تركـــي الفيصـــل بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، واألميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجرف، 
ووزيـــر دولـــة في دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة خليفة المـــرر، ورئيس 
جهاز األمن الوطني باإلنابة بدولة الكويت 
الشـــقيقة الشـــيخ صباح الصباح، في إطار 
أعمـــال منتـــدى حـــوار المنامـــة 2021، إذ 
رحـــب ســـموه بأصحـــاب الســـمو والمعالي 
في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مشـــيًرا 
إلـــى أن مشـــاركة األشـــقاء بـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربية في أعمال 

المنتـــدى الســـنوي لألمن اإلقليمـــي “حوار 
المنامـــة” وتعزيز مســـاعي التنمية واألمن 
واالســـتقرار تعكـــس عمق العاقـــات التي 
تربـــط دول مجلس التعـــاون وما يجمعهم 
مـــن روابط األخـــوة الممتدة عبـــر التاريخ 

والتـــي عززتهـــا المواقـــف المشـــتركة فـــي 
مختلف التحديات.

آخـــر  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 
المســـتجدات علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 
والدولي، وبحث الموضوعات التي تطرق 

المنامـــة، ومناقشـــة  إليهـــا منتـــدى حـــوار 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 

مختلف األصعدة.
الســـمو  أصحـــاب  أعـــرب  جهتهـــم،  مـــن 
وتقديرهـــم  اعتزازهـــم  عـــن  والمعالـــي 

لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء على ما يوليه من اهتمام 
وحـــرص علـــى ترســـيخ مســـيرة التعـــاون 
الخليجي فـــي مختلف المجاالت، متمنين 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
وضـــع  أهميـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
مصلحة وأمن واســـتقرار المنطقة كأولوية بما 
يرفد مســـارات التنمية واالزدهار ويســـهم في 

دعـــم الجهود الدولية لتعزيز مســـاعي الســـام 
آثارهـــا علـــى دول  التـــي ســـتنعكس  العالمـــي 
وشـــعوب المنطقـــة، مشـــيرًا إلـــى األهمية التي 
حققها منتدى حوار المنامة لترســـيخ ذلك من 
خال ما يشـــهده من طرح أفكار ورؤى تســـهم 
فـــي رســـم الصـــورة المتكاملـــة للعمـــل الدولي 

المشترك في مواجهة مختلف التحديات.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، بحضور وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس وزراء إقليـــم 
كردســـتان العـــراق مســـرور بارزانـــي، في إطار 
أعمـــال منتـــدى حـــوار المنامـــة 2021، حيـــث 

رحب ســـموه برئيـــس وزراء إقليم كردســـتان 
البحريـــن  مملكـــة  يجمـــع  بمـــا  ونـــوه  العـــراق 
وجمهورية العراق الشـــقيقة من عاقات طيبة 
وحرٍص علـــى مواصلة تعزيزهـــا على مختلف 
المســـتويات بمـــا يحقـــق التطلعات المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.

وخـــال اللقـــاء، تـــم اســـتعراض الموضوعـــات 
ذات االهتمـــام المشـــترك وأهـــم المســـتجدات 
على الســـاحتين اإلقليمية والدولية، ومناقشة 
مختلف المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار 
المنامة بما يســـهم في تعزيز األمن واالستقرار 

إقليميًا وعالميًا.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
الدولـــي  األمنـــي  التعـــاون  أن  خليفـــة 
يشـــهد أهمية متناميـــة لمواجهة كافة 
التحديـــات؛ األمـــر الـــذي يتطلـــب معه 
توحيـــد الجهود بما يســـهم فـــي تعزيز 
آمـــال  تحقـــق  التـــي  التنميـــة  مســـار 
ســـموه  منوهـــًا  الشـــعوب،  وتطلعـــات 
المتحـــدة  الواليـــات  بـــه  بمـــا تضطلـــع 
كبيـــر  دور  مـــن  الصديقـــة  األمريكيـــة 
في ترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار 

والســـام فـــي المنطقة، مؤكدًا ســـموه 
دعـــم مملكـــة البحريـــن لهـــذه الجهـــود 
والمســـاعي لحفظ االستقرار اإلقليمي 
والدولـــي. جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه 
أمـــس لويـــد أوســـتون وزيـــر الدفـــاع 
بالواليات المتحدة األميركية الصديقة 
والوفـــد المرافق، بحضور وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة، ووزير شـــؤون 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
ذيـــاب النعيمي، وذلك في إطار انعقاد 
أعمـــال منتـــدى حـــوار المنامـــة 2021، 
حيـــث رحب ســـموه بالضيـــف والوفد 

بالعاقـــات  ســـموه  منوهـــًا  المرافـــق، 
بيـــن  والتاريخيـــة  اإلســـتراتيجية 

البلدين الصديقين.
وتـــم خال اللقاء اســـتعراض المحاور 

التـــي تطرق إليهـــا المنتـــدى وأهميتها 
حـــول  النظـــر  وجهـــات  تقريـــب  فـــي 
المســـتجدات فـــي المنطقـــة وتوحيـــد 
بمـــا  التحديـــات  لمواجهـــة  الجهـــود؛ 

يســـهم فـــي تعزيـــز األمن واالســـتقرار 
إقليميـــًا وعالميـــا. كمـــا تم اســـتعراض 
مســـار العاقات الثنائية المتميزة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 

األمريكيـــة وســـبل تعزيزهـــا خصوصا 
فـــي المجـــاالت العســـكرية والدفاعية 
بما يحقق المصالح المشـــتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
رئيـــس شـــعبة اإلعـــام الجنائـــي بـــاإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية بوزارة 
المهيـــزع؛  راشـــد  حمـــد  الرائـــد  الداخليـــة 
بمناســـبة حصوله على درجة الماجســـيتر 

من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
محافـــظ  ســـمو  تســـلم  اللقـــاء  وخـــال 
الجنوبية، نســـخة من رســـالة الماجســـتير 
تحت عنوان “إســـهام اإلعـــام الجديد في 
تعزيـــز قيـــم الهوية الوطنية فـــي المجتمع 
البحريني”، إذ أكد سمو محافظ الجنوبية 

أهميـــة العمـــل علـــى تعزيـــز الـــدور العلمي 
البحـــوث  بمســـتوى  والدفـــع  واألكاديمـــي 
العلميـــة فـــي المجـــال األمنـــي؛ مـــن أجـــل 
اكتســـاب المهارات والخبرات بما ينعكس 
ذلك على مستوى األداء في العمل، متمنيا 
ســـموه للرائد دوام التوفيـــق والنجاح في 

المجال العلمي والعملي.
من جانبـــه، أعرب الرائد حمد المهيزع عن 
بالـــغ شـــكره وامتنانه لســـمو المحافظ وما 
يوليه مـــن دعم واهتمام لمنســـوبي األمن 
بما ينعكس إيجابا في تعزيز مبدأ الشراكة 
المجتمعيـــة مـــع جميـــع األجهـــزة األمنيـــة 

بوزارة الداخلية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

مصلحـة واستقـرار المنطقة يرفدان مسـارات التنميــة

“مجلــــس التعــــاون” صمــــام أمــــــان 

تعزيز العالقات مع أميركا في المجاالت العسكرية والدفاعية

أهمية العمل على تعزيز الدور العلمي في العمل األمني

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: حريصون على مواصلة تعزيز العالقات مع العراق

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: حفظ أمن واستقرار المنطقة يتطلب مواصلة دعم جهود التنسيق

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التعاون األمني الدولي يشهد أهمية متنامية

سمو محافظ الجنوبية يتسلم رسالة الماجستير لـ “رئيس شعبة اإلعالم الجنائي”



أكد مستشار وزير الدفاع الماليزي أن التعاون المشترك بين دول الخليج واآلسيان، يشكل أمرا مهما في قضية حفظ 
األمن في الخليج وآســيا، مشــددا “إننا نؤمن بمصيرنا المشــترك، ونؤمن بضرورة اإليمان أن الخليج المزدهر ســتكون 

له آثار إيجابية على العالم خصوصا ازدهاره االقتصادي واألمني”.

جـــاء ذلـــك خـــال كلمة مستشـــار 
داتـــوك  الماليـــزي  الدفـــاع  وزيـــر 
ســـيري هشـــام الديـــن تن حســـين 
فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة لحـــوار 
المنامة، التي انطلقت صباح أمس 
الســـبت في فنـــدق الفور ســـيزين 
خليـــج البحرين، بحضور عدد من 
قادة العالم والسياســـيين ووزراء 
دفـــاع وخبـــراء مـــن مختلف دول 
اليـــوم  أعمالهـــا  العالـــم، وتختتـــم 

)األحد(.
بيـــن  الجهـــود  “تكاتـــف  أن  وأكـــد 
الخليـــج وآســـيا هو الحـــل األمثل 
لمواجهة التحديات والعمل، مبينا 
بـــدت كبيـــرة  التحديـــات وإن  أن 
ولكننـــا ال نريد أن نفقد األمل؛ ألن 
العمل المشـــترك بين دول الخليج 
ودول آســـيا ضـــرورة مـــن خـــال 

االلتـــزام بالتعـــاون البناء من أجل 
أمن وازدهار المنطقة”.

الدفـــاع  وزيـــر  مستشـــار  وأكـــد 
للحلـــول  وضعـــه  فـــي  الماليـــزي 
الازمة أنها تأتي من خال تعزيز 
الثقـــة، والتي اعتبرها نقطة مهمة 
جدا فـــي هذا الجانـــب بين جميع 
دول المنطقـــة فـــي الخليج ودول 
أسيا، وأنه ال بد من استخدام كل 
المـــوارد المتاحة مـــن أجل إخراج 
العالم من ويات األســـلحة ومنها 
األســـلحة المدمرة، مضيفـــا “ال بد 
من إكمال عمـــل األنظمة الصحية 
وتكامـــل عملها فـــي دول المنطقة 

جميعا”.
وأضاف “يســـرني اإلشارة إلى أن 
ماليزيـــا تـــدرس كيف تقـــدم دورا 
أكثر أهمية في التحالف العسكري 

أن  وعلينـــا  اآلســـيان،  دول  بيـــن 
نبني هـــذه الثقة التـــي عملنا على 
تعزيزها فـــي الســـنوات الماضية، 
مؤكـــدا أن العاقات بيـــن الخليج 
أن  يجـــب  آســـيا  شـــرق  وجنـــوب 
تعزز أكثر، وأن تســـتعد للتغيرات 

الكثيرة في البيئة األمنية”.
وأشار إلى ضرورة العمل من أجل 
األجيـــال القـــادة وللمحافظة على 
االســـتقرار وهـــو عمـــل ال يضطلع 
بـــه جيـــل واحـــد، مؤكـــدا أن دول 
اســـتطاعت  والمنطقـــة  الخليـــج 
أن تواجـــه جائحـــة كورونـــا، وأن 
تتعافـــى منهـــا، مشـــددا علـــى أن 
فرصـــة  وآســـيا  الخليـــج  أمـــام 
إلرساء مستقبل أفضل في ضوء 
العالـــم الجديـــد ونحـــن نخرج من 

الجائحة.

مستشار وزير الدفاع الماليزي: أمام الخليج وآسيا فرصة إلرساء مستقبل أفضل في ضوء العالم الجديد بعد الجائحة

ازدهار دول المجلس واستقرارها يعود بالفائدة على العالم
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قال وزير الدفاع األميركي لويد اوســتن في حديثه بالجلســة العامة 
األولى “سياسة الدفاع األميركية في الشرق األوسط” بمؤتمر حوار 
المنامــة، إن العالقــات التــي أقامتهــا إســرائيل مع المغــرب والبحرين 

واإلمارات تفتح عالقات مزدهرة جديدة بين الشعوب”.

وأضاف اوســـتن “الشراكة القائمة 
التكنولوجيـــا  بســـبب  موثوقـــة 
والتجارة، وأشير هنا إلى أنه وفي 
العـــام 2001 أكـــد صديقي الراحل 
)كولن بأول( ارتباط أميركا بالقرن 
الواحد والعشرين بألف حبل بهذه 
المنطقـــة والعالـــم، بمدنـــه النائيـــة 
مطالباتـــه  وبأحـــدث  والمزدهـــرة 

بالحرية”.
وأكمـــل “علمتنـــي الســـنوات التي 
قضيتها بالزي العســـكري أن األمة 
التي تحاول السير لوحدها تكون 

أقل أمانا”.
وأردف “علـــى مـــدى عقـــود عملنا 
جنبـــا إلـــى جنـــب، قدمنـــا خالهـــا 
طـــول  علـــى  للمنطقـــة  الدعـــم 
الطريـــق، وسنســـتمر علـــى ذلـــك، 
وهـــو أمر يجعلنا أقـــوى معا، ولقد 
خـــال  ذلـــك  بأســـره  العالـــم  رأى 
عملية ملجأ الحلفـــاء، حين انهينا 
الحـــرب فـــي أفغانســـتان، وحيـــن 
طلبـــت أميـــركا المســـاعدة وقـــف 
حلفاؤنا معنا فـــي إجاء أكثر من 

124 ألف شخص”.
وتابع اوســـتن “ملتزمـــون بتقوية 
ذات  الحكومـــات  مـــع  العاقـــات 
النوايـــا الحســـنة، وســـوف نعمـــل 
علـــى بنـــاء اســـتثماراتنا فـــي هذه 
المنطقـــة، وفي تبـــادل المعلومات 
االستخباراتية والردع والتدريب 
شـــراكاتنا  وتعميـــق  العســـكري، 

وتوسيعها”.
وقـــال “لدينا طريقتان بذلك، منها 
تحديـــث عاقاتنـــا مـــع أصدقائنـــا 

المتكامـــل،  الـــردع  عبـــر  بالعمـــل 
والتحديـــات القائمـــة تقـــوم علـــى 
للحـــدود،  العابـــرة  التهديـــدات 
ولقـــد رأيـــت الكثير مـــن العمليات 
العســـكرية بالمنطقـــة، وكمـــا قـــال 
األســـلحة  تســـتطيع  ال  ايزنهـــاور: 
وحدهـــا منـــح الســـام، وإنما هي 

موجودة للردع”.
بدبلوماســـية  “القيـــادة  وأضـــاف 
واســـتخدام قواتنا الوطنية تقوم 
الـــردع المتكامـــل،  علـــى سياســـة 
تاريـــخ  كمـــا فعلنـــا خـــال  تمامـــا 
أميـــركا، ويقـــوم الـــردع المتكامل 
بالتعـــاون مـــع شـــركائنا، بمـــا فـــي 
ذلك الفضاء السيبراني، باإلضافة 
للجو والبر والبحر، ولدى الواليات 
المتحـــدة قوة قتـــال حقيقية هنا، 
ويمكننـــا الحفـــاظ عليها، وســـوف 
نتحرك بســـرعة أكبر إن لزم األمر، 
ويجب أال يشكك أحد في قدرتنا 

بالدفاع عن انفسنا وشركائنا”.
وأبان اوستن “أصدقاؤنا وأعداؤنا 
يعلمـــون بقدرتنا على نشـــر قوات 
ســـاحقة في المكان الذي نختاره، 
العـــدوان  رد  علـــى  أجبرنـــا  وإذا 
فســـوف ننتصر بشكل حاسم، كل 
هـــذا ينطـــوي على تقييـــم وضعنا 
العالمي، كما أن التزام أميركا بأمن 
قـــوي ومؤكـــد،  األوســـط  الشـــرق 
وسوف نستمر بتعزيز قواتنا ضد 

إيران ووكائها”.
وتابـــع “ســـنعمل معـــا علـــى عـــدم 
تمكيـــن داعش من إعادة تشـــكيل 
العـــراق،  ســـوريا  فـــي  نفســـه 

وسنســـتمر بحماية حرية الماحة 
فـــي المنطقـــة، ولدينـــا الكثير من 

األعمال للقيام بها”.
وقـــال “مـــا يـــزال الطريـــق طويا 
التحديـــات  أهـــم  ومـــن  أمامنـــا، 
والتغييـــر  الجائحـــة  القائمـــة 
المناخـــي واإلرهـــاب وإيـــران، وال 
يمكننـــا التغلـــب علـــى كوفيـــد 19 
مناطـــق  ببعـــض  يشـــتعل  وهـــو 
فخـــورون  نحـــن  ولـــذا  األرض، 
بالمانحيـــن للعـــاج، وبـــأن أميركا 

كانت بصدارة هذه الدول”.
ســـنركز  “ثانيـــا،  اوســـتن  وتابـــع 
بشـــكل كبيـــر علـــى أزمـــات المناخ 
باعتبارهـــا تهديـــدا وجوديـــا، مـــع 
ارتفاع الحرارة، بالعمل المشـــترك 
وخفـــض  االنبعاثـــات  لتخفيـــض 

الكربون”. 
وتابع “ثالًثـــا، العمل على مكافحة 
اإلرهاب، بما فيـــه تنظيم القاعدة 
فـــي  وداعـــش  أفغانســـتان،  فـــي 
الواليـــات  وأن  والعـــراق،  ســـوريا 
المتحـــدة ملتزمـــة في االســـتمرار 
بالعمل ضد داعش حتى هزيمته، 
بالعمـــل على خنـــق التمويل ومنع 

سفر أفراده”.
واســـتكمل اوســـتن “رابًعـــا، عمـــل 
المزعزعـــة  اإليرانيـــة  الحكومـــة 
والعمـــل  بالمنطقـــة،  لاســـتقرار 
وتنامـــي  لوكائهـــا  الخطيـــر 
مشـــروعها النـــووي، ونحـــن نعمل 
فـــي  الدبلوماســـي  الســـياق  فـــي 

موضـــوع الملـــف النـــووي، ولكـــن 
إذا لـــم تكن إيـــران جادة في ذلك، 
فكل الخيـــارات األخرى موجودة 

وقائمة”.
وأردف “يجـــب أال تتوهـــم إيـــران 
بأنها قادرة على تقويض عاقاتنا 
فـــي المنطقـــة، وســـوف ندافع عن 
وأصدقائنـــا،  ومصالحنـــا  أنفســـنا 

ويشـــمل ذلـــك تقنيـــات الطائرات 
مـــن  التـــي  المســـيرة،  اإليرانيـــة 
المرجح أن تســـيطر على مساحة 
بـــارزة مـــن صراعـــات المســـتقبل، 
كما ستشـــكل خطـــورة بالغة على 

الطائرات المدنية”.
واختتـــم اوســـتن “نهتـــم بتعزيـــز 
قـــدرة الســـعودية فـــي الدفاع عن 

نفسها، بما فيها القدرات الدفاعية 
للتصـــدي  والبريـــة،  الجويـــة 
للطائرات المسيرة وأيضا القوارب 
المـــواد  واعتـــراض  المتفجـــرة، 
الخطرة بالبحر، خصوًصا أن خطر 
التهديدات اإليرانية ووكائها في 
المنطقـــة واســـعة النطـــاق، وعلى 

إيران العودة للمعايير الدولية”.

وزير الدفاع األميركي: كل الخيارات مطروحة لمواجهة مشروع إيران النووي
في جلسة سياسات الدفاع األميركية بالشرق األوسط

قادرون على نشر 
قوات ساحقة 
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نختاره

مرتبطون بألف 
حبل بهذه 

المنطقة 
والعالم

األمه التي 
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لوحدها تكون 
أقل أمانا

تعزيز قدرة السعودية 
في الدفاع عن 

نفسها للتصدي 
للطائرات المسيرة

إبراهيم النهام

بدور المالكي من خليج البحرين
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المنقوش: النزاعات في ليبيا والمنطقة 
ترتبط بالفرص االقتصادية

مورير: ما نشاهده يؤكد فشل النظام 
الدولي بصنع السالم

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني في الجلسة 
الثانيـــة مـــن مؤتمـــر حـــوار المنامـــة “الدبلوماســـية 
والـــردع” أن “الـــردع ال يرتبط فقط بســـلوك الدول، 
وإنما يشـــمل أيضا المنظمـــات اإلرهابية والوكاالت 
التي تعمل لدول بعينها، وأن نجعل قوة الردع على 
المستوى الداخلي والخارجي، وأن نسمح بالضغط 

من الداخل في أن يؤثر بالعدو”.
وأضـــاف “هذا النـــوع من الردع الســـلبي لـــن يكون 
فعـــاال مـــع كل األعـــداء، ولكـــن يجـــب إبقـــاؤه فـــي 

أذهاننا واعتباره وترا آخر في قوسنا”.
وعلى صعيد متصل قال الزياني “في عصر )كوفيد 
19( تسعى الدول للصمود، في حين تنشد الشعوب 
األمـــل، وبفضل التقدم بالبيانات وتحليل المشـــاعر 
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، لدينـــا تتبـــع 
لمشـــاعر شـــعبنا قبالة سياســـات التنميـــة الوطنية، 
ومدى استجابة الخصم لسياسات الردع الناعمة”.

تـــؤدي  المجـــاالت،  كل  “فـــي  الزيانـــي  وقـــال 
الدبلوماســـية دورا مهمـــا فـــي الردع الفعـــال، وهي 
ضروريـــة للمقارنـــة ســـواء فـــي الـــدول الصلبـــة أو 
الناعمـــة، ومـــن خـــال المصداقيـــة بالتحـــدث مـــع 
الطـــرف اآلخـــر وإباغه بالعواقب التي ســـيتحملها 

إذا ما استمر على سلوكياته”.
وفـــي رد على ســـؤال بشـــأن الوضـــع اللبنانـــي، قال 
الوزير الزياني “حـــزب هللا هو تحدٍّ لكل اللبنانيين، 
وعليهـــم أن يغيروا سياســـتهم نحـــوه، وأن ينفذوا 
قراراتهـــم علـــى األرض، عندها ســـيتمكن لبنان من 

التحسن”.
واســـتكمل “نحـــن مهتمـــون بالمجتمعـــات المحلية 
اللبنانيـــة، واللبنانيـــون فـــي دولنـــا نحـــن نرعاهـــم، 

ونهتم بهم، ولم يتأثروا بما يحصل”.
نســـاعد  “نحـــن  الزيانـــي  علـــق  لليمـــن،  وبالنســـبة 
اليمنيين منذ البداية، ونحاول إنقاذهم من الحرب 
األهليـــة وســـفك الدمـــاء، حتى نصل إلى التســـوية 

على مستوى اليمنيين”.
وأوضـــح الزياني “لقـــد قوض هذا المســـار من قبل 
الحوثييـــن بدعـــم اإليرانييـــن، ونيـــة دول مجلـــس 
برهنتهـــا  وتمـــت  واضحـــة،  الخليجـــي  التعـــاون 
بالمبـــادرة الســـعودية بطلـــب وقـــف إطـــاق النـــار، 
ودعـــوة الحوثيين للمفاوضـــات، والوصول لحلول 
ســـلمية نهائيـــة، بـــا وجـــود للمليشـــيات المهـــددة 

لألراضي السعودية”.
باتجـــاه  أطلقـــت  صـــاروخ   700“ قائـــا  وختـــم 

الســـعودية، يضاف إليهـــا الطائرات المســـيرة، وهو 
أمر غير مقبول”.

وفـــي مشـــاركة له بالجلســـة، قـــال وزيـــر الخارجية 
وشـــؤون المغتربيـــن األردنـــي أيمـــن الصفـــدي “إن 
المنطقـــة بحاجة ألكثر من الردع، مع زيادة المعاناة 

والفرصة المهدورة”.
ويكمـــل الصفدي “يجب أن نعرف مصـــادر التهديد 
والمخاطـــر، وكيف نصل إلى هذا المســـتقبل اآلمن 
والمزدهـــر، عبر مواجهة مصادر هـــذا التهديد، وأن 

نشـــارك فـــي دبلوماســـية وقائية ونشـــطة للوصول 
إلـــى هـــذه الحلـــول، وأن تكـــون لدينـــا دبلوماســـية 
اســـتباقية وأن نتملـــك قضايانـــا، وأن نتعـــاون مـــع 
األصدقاء على المستوى العالمي؛ ألن هنالك الكثير 

من القضايا التي تحتاج إلى قرار”.
وأردف الصفـــدي “مـــن التهديدات القائمـــة، حال 3 
مايين طفل سوري في الخارج، وحال المهاجرين 
الموزعيـــن فـــي العالم با عمل، لـــذا يجب أن نعمل 
معـــا لوضع الحلول لكل هذه التســـاؤالت، خصوصا 

مـــع التراجـــع فـــي االهتمـــام تجـــاه الاجئيـــن، وأن 
تركهم في يد الكراهية والجهل فسيخلق مستقبا 

سيئا للجميع”.
النزاعـــات  نتخطـــى  أن  نســـتطيع  “ال  وواصـــل 
اإلســـرائيلي  الصـــراع  منهـــا  التـــي  والصراعـــات، 
الفلســـطيني، الـــذي يمكـــن حلـــه فـــي التوجـــه لحل 
الدولتيـــن، ما يـــؤدي لدولة فلســـطينية على حدود 
1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهذا أمر 

مطلوب في ظل استمرار النزاع القائم”.

مـــن جهتـــه، أوضـــح نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مشاركة 
له بالقول “يمر العالم اليوم، ال سيما الشرق األوسط 
بتحديـــات وظروف صعبـــة تتطلب توحيد الجهود 
ومواجهتهـــا، فاألزمـــة الوبائيـــة لكوفيـــد 19 أثقلت 
كاهل الشـــعوب والدول، وخلفت أضرارا اقتصادية 
وصحية كبيرة تتطلب تعاون دول العالم لمواجهة 

هذا الوباء الخطير”.
وقـــال حســـين “إن تحقيق هذا النجـــاح يقوم على 
التوزيع العادل للقاح، منعا لخروج ساسل جديدة 
مـــن الوبـــاء، ولقـــد شـــهدت المنطقة مؤخـــرا ظهور 
تنظيمـــات إرهابيـــة جديـــدة، لـــذا يجـــب التعـــاون 
وتغليـــب لغة الحوار لتلبية تطلعات الشـــعوب نحو 

االستقرار والرخاء االقتصادي”.
وتابع حسين “جرت في الشهر الماضي االنتخابات 
البرلمانيـــة، ولقـــد حظيـــت بمراقبة دوليـــة واممية، 
وبشـــكل انعكـــس إيجابا علـــى المكونـــات العراقية، 
كمـــا عملت الخارجية العراقيـــة الى تحقيق الحوار 

والتعاون مع دول المنطقة”.
وأردف حســـين “التعاون اإلقليمـــي يجب أن يمثل 
غايـــة اســـتراتيجية ثابتـــة لـــدول المنطقـــة، كما أن 
العراق مستمر بما يملك من تصور وسياسة هادفة 
لتعزيـــز الحوار، والتي منهـــا ما بين المملكة العربية 

السعودية والجمهورية اإلسامية اإليرانية”.

الزياني: “حزب اهلل” تحد للبنانيين وعليهم أن يغيروا سياستهم نحوهم
اللبنانيون في دولنا نحن نرعاهم ونهتم بهم

أيمن الصفدي: يجب أن نعرف مصادر التهديد وأن نتملك قضايانا وتكون لدينا دبلوماسية استباقية 

قـــال األمين العـــام لمجلس التعـــاون الخليجي 
نايـــف الحجـــرف في حديثـــه بالجلســـة العامة 
الرابعـــة مـــن مؤتمـــر حـــوار المنامـــة “تعدديـــة 
األطـــراف واألمن اإلقليمي فـــي إطار متحول” 
بحمضنـــا  هـــي  التعدديـــة  الخليـــج  “فـــي  إنـــه 
النـــووي، ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي يعتمد 
على التعاون والتعددية والسياسات المتعددة 
األطراف، في أوقات الحرب والســـلم من أجل 
تعزيـــز النمـــو االقتصادي ومواجهـــة التحديات 

المشتركة”.
تتنـــاول  عديـــدة  نقاشـــات  “هنالـــك  وتابـــع 
موضوعـــات األمن والدبلوماســـية علـــى الرغم 
مـــن وجـــود الكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي تتم 
خارج هـــذا اإلطار، والتـــي ال تحظى باالهتمام 
أو بالطابـــع الملح نفســـه، كالتغييرات المناخية 
المـــرأة،  وتمثيـــل  واالســـتدامة،  والبيئيـــة، 
والتنميـــة، هذه لم تعـــد موضوعات تخص بلدا 

واحدا”.
وأضاف الحجرف “على ســـبيل المثال المبادرة 
الخضـــراء التـــي أطلقت فـــي الســـعودية وهي 
مفتوحة أمام البلدان األخرى لكي تنضم إليها، 
قمـــة العشـــرين للتصـــدي للتغير المناخـــي، كلها 
أمثله على التعددية والتي تميل جهودها لحل 

النزاعات”.
وعن الوضع اللبناني علق بالقول “المشكلة هي 

مشكلة نخب سياسية”.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  مـــن جهتـــه، 
الدولـــي  العمـــل  “تجـــارب  إن  شـــكري  ســـامح 
حيـــن اتحـــدت إرادة الـــدول األعضـــاء، برهنت 
جدواهـــا ومحوريتهـــا بمراحل عـــدة، منها دور 
الجمعيـــة العامة لألم المتحـــدة ومجلس األمن 
الدولي في تسوية الخافات والنزاعات، ودور 

المنظمـــات التابعـــة لألمـــم المتحدة فـــي إغاثة 
الشعوب وفي دعم المرأة والطفل”.

وتابع “لقد فشلت المنظومة الدولية في إخاء 
العالـــم مـــن التســـلح النـــووي، ولـــم تتمكـــن من 
تحقيـــق العدالة الواجبة في التغير المناخي أو 
توزيع اللقاحات أو تحقيق التنمية المستدامة”.
تطـــور  يعنـــي  الحيـــاة  تطـــور  “إن  وواصـــل 
التحديـــات والتـــي باتـــت مختلفـــة جذريـــا عن 
نواجـــه  أصبحنـــا  إذ  أمـــس،  يـــوم  التحديـــات 
مخاطـــر اإلرهاب العابـــر للحدود والـــذي يعمل 
ليـــل نهـــار لتفتيـــت المجتمعـــات لصالـــح أفكار 
فئويـــة وعصبيـــة، ناهيكم عن تحديـــات التغير 
المناخـــي، والصـــراع علـــى الموارد الشـــحيحة، 
الذي قد يصل لتهديد األمن والسلم األهليين”.
وزاد شكري “علينا إعادة النظر في هيكل األمم 
المتحـــدة، كما أن مجلس األمن بشـــكله الحالي 

ال يمثـــل التوزيع العـــادل لدول العالـــم، والقارة 
اإلفريقية من أوائل المتضررين من ذلك”.

بدورها، قالت وزيـــرة الخارجية الليبية نجاء 
المنقـــوش إن “النزاع بليبيـــا والمنطقة، يتطلب 
االبتكار والواقعية وأســـلوب تطبيقها والوقت 

الكافي لذلك”.
ليبيـــا  فـــي  “النزاعـــات  المنقـــوش  وأضافـــت 
والمنطقة ترتبط بالفرص االقتصادية واإلثنية 
والهويـــة ويبـــرز النـــزاع حيـــن يناصـــر فـــرد أو 

مجموعة ما يعتبرونه حقوق لهم”.
وتابعـــت “حيـــن نتحـــدث عـــن اإلرهـــاب، يظـــل 
تعبيـــرا ألحـــد هـــذه العوامـــل، فـــي ليبيـــا فـــإن 
الشـــباب الذيـــن حملـــوا الســـاح للوصـــول إلى 
تلبـــى  حيـــن  عنـــه  ســـيتخلون  أفضـــل،  حيـــاة 
احتياجاتهم، وسوف يناصرون بلدهم، وليبيا، 
بـــذات الوقـــت، مثال للقـــادة المختلفيـــن الذين 

يستندون للخوف وشيطنة اآلخر”.
وأردفت المنقوش “أســـباب النزاع معقدة، وإذا 
لم نفهم األســـباب الجذرية في أي بلد، ال يمكن 
لنـــا أن نصـــل للحلـــول، والتـــي يمكـــن الوصول 
للتصـــدي  أيضـــا  أساســـي  بالحـــوار، وهـــو  لهـــا 
لانقســـامات التاريخيـــة فـــي المجتمـــع، وبناء 

السام الذي يقوم على إعادة بناء العاقات”.
إلى ذلـــك، قال رئيس اللجنـــة الدولية للصليب 
األحمـــر بيتـــر موريـــر “إن تأثيـــر الـــدول علـــى 
القضايـــا القائمـــة محدد حاســـم بهل ســـتتفاقم 

المعاناة اإلنسانية أو ستتراجع؟”.
وقـــال موريـــر “نـــرى باللجنـــة اآلثـــار المدمـــرة 
لحـــروب  تكـــون  حيـــن  خصوصـــا  لإلنســـانية، 
تنطوي على انتهاكات لحقوق اإلنســـان، والتي 
تعطـــل النظـــم االجتماعية، منها مـــا حدث في 
العراق واليمن، بإشارة إلى فشل النظام الدولي 

في صنع السام”.
المســـاعدة  توفيـــر  تتخطـــى  “مهمتنـــا  وأردف 
وفرتـــه  تفويـــض  وفـــق  نعمـــل  إذ  اإلنســـانية، 
ســـلوكيات  تغييـــر  إن  جنيـــف.  اتفاقيـــات  لنـــا 
المحاربين، وكســـر دوائر الرد واالنتقام، لطالما 
اعتبرت خطوة مهمة يجب أن تقودها الجهات 
والسياســـات الفاعلـــة، ال ســـيما أن تكـــون هذه 
المفاوضـــات محايـــدة، وتعمل فـــي نظام بيئي 

أوسع للمجتمعات.
وقال مورير “إن المســـاعدة اإلنســـانية تحاول 
ســـد الثغرات، لكنها ليســـت كافية، نحن نعتمد 
علـــى المجتمـــع الدولـــي إلظهـــار القيـــادة لســـد 
مـــا  غالبـــا  المســـاعدات  وهـــذه  االحتياجـــات، 
تكـــون غيـــر فعالـــة، وتتطلـــب تصميـــم جديـــد، 
ومتخصـــص، وبسلســـلة من العاقـــات الثنائية 

أكثر من العاقات المتعددة األطراف”.

الحجرف: في الخليج التعددية هي بحمضنا النووي
شكري: مجلس األمن بشكله الحالي ال يمثل التوزيع العادل لدول العالم

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

فؤاد حسين: لتعزيز التعاون اإلقليمي كاستراتيجية ثابتة لدول المنطقة
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وزير الخارجية العراقي لـ “^”: زيارة 
مرتقبة لوزير الخارجية البحريني لبغداد

مقبلون على اتفاقيات مشتركة في العديد من المجاالت

كشـــف نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
حســـين  فـــؤاد  العراقـــي  الخارجيـــة 
عـــن أن العـــراق وجـــه دعـــوة لوزيـــر 
خارجية مملكة البحرين عبداللطيف 
الزيانـــي لزيارة الجمهوريـــة العراقية 
خـــال الفترة المقبلة، مشـــيرا إلى أن 
الدعـــوة تـــم قبولها وســـيتم الترتيب 

لها وتحديدها الحقا.
فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأشـــار 
تصريحـــات خاصـــة لــــ “البـــاد” علـــى 
هامـــش مشـــاركته كمتحـــدث رئيس 
فـــي فعاليات الجلســـة األولـــى لحوار 
المنامـــة، التـــي انطلقـــت صباح أمس 
في فندق الفور سيزن إلى أن العاقة 

البحرينيـــة العراقية قوية وتاريخية، 
وأن الدبلوماســـية البحرينية متميزة 
وكذلـــك  المنطقـــة،  فـــي  ورائـــدة 
الدبلوماسيين البحرينيين في العراق 

نشطون ومثابرون في عملهم.
وقال “إن وجودنا حاليا في البحرين، 
وزيارة مســـؤولين عراقيين البحرين 

البحرينيـــة  العاقـــة  عمـــق  يعكـــس 
العراقيـــة”، مردفا أن “لزيارات أثمرت 
عن طرح العديـــد من االتفاقيات في 
المجـــال الثقافي والتربوي، باإلضافة 
إلى تعاون مقبل سيشـــمل العديد من 
المجـــاالت بيـــن البلديـــن وبمـــا يصب 

في تطوير العاقات المشتركة”.

هطـــل المطـــر ضيفـــا جديـــدا علـــى 
حـــوار المنامة، ما جعل المشـــاركين 
يشعرون بســـعادة عارمة ويهرعون 
الفـــور ســـيزن؛  فنـــدق  إلـــى خـــارج 
اللتقـــاط مزيد من الصور التذكارية 
الحـــوار،  فعاليـــات  إلـــى  إلضافتهـــا 

بعضها فردية واألخرى جماعية.
وكانـــت زخـــات المطـــر الجميلة قد 
النصـــف  تجـــاوزت  لفتـــرة  هطلـــت 
ســـاعة بعـــد انتهـــاء أعمال الجلســـة 
األولى، التي اســـتمرت من الســـاعة 
حوالـــي  وحتـــى  صباحـــا  التاســـعة 
الواحـــدة بعـــد الظهـــر، وذلـــك خال 

فتـــرة توجـــه الضيـــوف الـــى تناول 
متنوعـــة  جلســـات  بعـــد  الغـــذاء، 
ناقشـــت العديد مـــن قضايا الخليج 

والساحة العالمية.
ورصـــدت “البـــاد” العديد مـــن كبار 
والضيـــوف  والـــوزراء  المســـؤولين 
وهـــم يلتقطـــون صـــورا لهـــم تحت 
المطر قبل صعودهم إلى سيارتهم، 
حيـــث بلـــل أرض المملكـــة فزادهـــا 
ضيـــوف  مشـــارًكا  ورونقـــا،  جمـــاال 
الحضـــور،  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر 
كضيف حضر فجأة ولم تتم دعوته 

مسبقا.

“المطر” يشارك ضيوف
 حوار المنامة الحضور

بدور المالكي من خليج البحرين

بدور المالكي من خليج البحرين

بدور المالكي من خليج البحرين

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني في الجلســـة الحوارية الثالثة 
التـــي عقـــدت بمشـــاركة كل مـــن نائب 
الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وشـــؤون المغتربين بالمملكة األردنية 
الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس 
جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء 
العـــراق فـــؤاد حســـين، تحـــت عنـــوان 
“الدبلوماســـية والـــردع”، ضمن مؤتمر 
حـــوار المنامـــة فـــي دورتـــه الســـابعة 
عشـــرة، الـــذي ينظمـــه المعهـــد الدولي 
ووزارة  االســـتراتيجية  للدراســـات 

الخارجية.
وتحدث وزير الخارجية في الجلســـة 
الحواريـــة بشـــأن القضايـــا ذات الصلة 
بمنطقـــة الخليـــج والشـــرق األوســـط، 
تتعلـــق  أوســـع  مســـائل  إلـــى  إضافـــة 

بالسلم واألمن الدوليين.

وقال إن تعريف “الردع” في العاقات 
الدولية يركز على السعي للتأثير على 
ســـلوك الفاعل لردع مسار عمل معين، 
مع احتمال فرض عقوبات أو عواقب 
ســـلبية أخرى بينما نميـــل تقليدًيا إلى 
النظـــر إلـــى “الـــردع” بطريقـــة “الحرب 
البـــاردة” القديمة، ممثلة فـــي دولة أو 
مجموعـــة دول تســـعى للتأثيـــر علـــى 
ســـلوك دولة أخرى مـــن خال التهديد 
الصريح أو الضمني باســـتخدام القوة 

أو العقوبات.
وأضـــاف وزيـــر الخارجية أننـــا نحتاج 
اليـــوم إلـــى تبنـــي وجهـــة نظـــر أكثـــر 
شـــمواًل، وهـــي تشـــمل الـــردع بجميـــع 
أشـــكاله ممـــا ســـوف يتيح لنـــا أن نرى 
ربطـــه  يمكـــن  كيـــف  أوضـــح  بشـــكل 
بتعريف واسع للدبلوماسية الحديثة.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن الـــردع لم 

يعـــد ينطبـــق فقط على ســـلوك الدول 
القوميـــة؛ ألن العالم اليوم يواجه عدة 
تحديـــات مـــن مجموعة مـــن الجهات 
الفاعلـــة الحكومية وغيـــر الحكومية، 
بمـــا فـــي ذلـــك التنظيمـــات اإلرهابيـــة 
والميليشـــيات والجماعات التي تعمل 
بالوكالة، مشـــيًرا إلى أن مـــا قد يكون 
فعـــااًل كرادع ضـــد دولة قوميـــة قد ال 
يكـــون فعااًل في حالة الجهات الفاعلة 

غير الحكومية.
وأضـــاف الزيانـــي إننـــا نحتـــاج أيًضـــا 
إلـــى تجـــاوز رؤيـــة الـــردع مـــن خال 
عدســـة العمل العســـكري أو العقوبات، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه ردع 
“القـــوة الصلبـــة”، مشـــيًرا الـــى أنه في 
حقبـــة مـــا بعـــد “كوفيـــد 19”، نحتـــاج 
أنـــه  علـــى  الـــردع  إلـــى  النظـــر  إلـــى 
نطـــاق أوســـع مـــن النتائـــج المحتملـــة 

التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا للتأثير 
المحتمليـــن،  الخصـــوم  ســـلوك  علـــى 
لـــذا يمكـــن اســـتكمال الـــردع “بالقـــوة 
الصلبـــة”، بالردع اإللكترونـــي، والردع 

االقتصادي، والردع االجتماعي.
وأكـــد وزيـــر الخارجية أنـــه ينبغي أن 
تأثيـــر  الداخـــل  مـــن  للضغـــط  يكـــون 
يـــرى  بحيـــث  الخصـــم،  ســـلوك  علـــى 
شـــعبه وأنصـــاره عواقب هذا الســـلوك 
اإلشـــكالي، ســـواء مـــن حيـــث النتائج 
العقوبـــات  مثـــل  المباشـــرة  الســـلبية 
وقيود السفر وما شابهها أو من حيث 
الفـــرص اإليجابيـــة الضائعـــة، بحيـــث 
يجـــد الخصـــم نفســـه مســـتبعًدا مـــن 
شـــبكات الســـام واالزدهـــار والتجارة 
ســـلوكه  يعـــّدل  أن  إلـــى  والتعـــاون 
المرفـــوض، ويـــرى أيًضـــا أن اآلخرين 
يتقدمون إلى مســـتقبل أكثر إيجابية، 
ممـــا ســـيعرضه لضغـــوط مـــن الداخل 

لتغيير سلوكه.

فـــي عصـــر  العالـــم  أن دول  وأضـــاف 
مـــا بعـــد “كوفيـــد 19” تريـــد تحقيـــق 
المرونـــة، بينمـــا تتطلـــع شـــعوبها إلـــى 
األمـــل واألمـــان واإليجابيـــة، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه بفضـــل التقـــدم فـــي تحليل 
خـــال  ومـــن  واألدوات،  البيانـــات 
تحليل المشاعر على وسائل التواصل 
االجتماعي، أصبحت لدينا قدرة شبه 
فورية لمعرفة كيف يستجيب خصمنا 
وشعبه ومؤيدوه لجهود الردع “للقوة 
الناعمـــة”، ولمعرفة كذلـــك مدى نجاح 

هذه الجهود.
وقال وزير الخارجية إن الدبلوماسية 
تلعـــب دوًرا رئيســـا في الـــردع الفعال 
وهي ضرورية لضمان أن نهجنا سواء 
كان “القوة الصلبة” أو “القوة الناعمة”، 
للـــردع  األربعـــة”  “الجوانـــب  يلبـــي 
الفعال وهـــي: المصداقيـــة، والقياس، 

والتنسيق، واالتساق.
أداة  تعتبـــر  الدبلوماســـية  أن  وأردف 

حيويـــة للـــردع الفعال، والســـلبي وأن 
الدبلوماسية الخاصة هي التي تنسق 
المتماثـــل  التفكيـــر  الـــدول ذات  بيـــن 
لتطويـــر وتنفيذ أطـــر ردع فعالة؛ وأن 
الدبلوماســـية العامة هي التي توصل 
الـــردع بوضـــوح وثبـــات ومصداقيـــة 
للطـــرف اآلخر؛ كمـــا أن الدبلوماســـية 
الرقميـــة هي التي تصل مباشـــرة إلى 
داعمـــي الطرف اآلخر وأفراده، وتقيم 

استجابتهم لجهودنا.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة إلـــى ضـــرورة 
الحـــرص، فـــي حقبـــة مـــا بعـــد جائحة 
“كوفيـــد 19”، على أن نكـــون مبدعين 
في اســـتخدام الدبلوماســـية وتحليل 
الـــردع  تجـــاه  نهجنـــا  فـــي  البيانـــات 
وتنفيـــذه حتى يمكـــن العمل؛ من أجل 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  تكـــون  أن 
منطقة آمنة ومزدهرة لجميع شعوبها، 
وأن تكون منطقة مترابطة تقوم على 
ركيزتي التعايش واالعتماد المتبادل.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني: الردع “بالقوة الصلبة” يستلزم آخر إلكترونيا واقتصاديا
للتأثير على سلوك الخصم في حقبة ما بعد “كوفيد 19”

أكـــد نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
الجزيـــرة  شـــبه  لشـــؤون  األميركيـــة 
العربيـــة دانييـــل بينام، فـــي رده على 
أســـئلة الصحافييـــن، أن “أميركا تنظر 
للبحريـــن كشـــريك اســـتراتيجي رائد 
الوقـــت  نفـــس  وفـــي  المنطقـــة،  فـــي 
فـــإن حضـــور وزيـــر الدفـــاع األميركي 
هـــو  المنامـــة  لحـــوار  أوســـتن  لويـــد 
لبعـــث رســـائل مطمئنـــة لحلفائنـــا في 
المنطقـــة”،  فـــي  وشـــركائنا  المنطقـــة 
مشـــيدا بحـــوار المنامـــة ومـــا يطرحه 
مـــن موضوعـــات أمنيـــة تهـــم العالـــم 
النخبـــوي  وبالحضـــور  والمنطقـــة، 
الفاعـــل واإليجابـــي للمشـــاركين فيه، 
معتبرا أن “حوار المنامة اســـتطاع أن 

يجمـــع العالم كله فـــي البحرين، وهذا 
شيء رائع جًدا”، مؤكدا أن “الكل يعلم 
أن دور البحريـــن ريـــادي في المنطقة، 
وهـــذا ما أكده وزيـــر الدفاع األميركي 
لويـــد أوســـتن خـــال مشـــاركته فـــي 

حوار المنامة”.
وقـــال نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
األميركية، خال مشاركته في فعالية 
نظمتهـــا  التـــي  المســـتديرة  الطاولـــة 
الســـفارة األميركيـــة بالبحريـــن “نحن 
ملتزمـــون بأخـــذ وجهـــات نظـــر دول 
تجـــاه  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران، والدليل 
علـــى ذلك أننـــا ننظر للموضـــوع بعمق 
ولدينا نقاشات عميقة في هذا الشأن، 

الخـــاص إليـــران  المبعـــوث  قـــام  كمـــا 
روبـــرت مالـــي بزيارة منطقـــة الخليج 
الريـــاض  الماضـــي  الشـــهر  مرتيـــن 
وأبوظبي واليوم يزور البحرين، نحن 

نريد الوصول إلى رؤى موحدة”.
المجلـــس  مـــا دول  “وبقـــدر  وأضـــاف 
المســـيرة  الطائـــرات  بشـــأن  قلقـــون 
واألســـلحة النووية، نحـــن قلقون جدا 
بشـــأن البرنامج النووي اإليراني، ولنا 
مشـــاركة كبيرة في نتائج المحادثات 
والتنبـــؤ بما ســـيؤول إليـــه الوضع في 
هـــذه المنطقة”، مبينـــا أن “هناك جدية 
فـــي النظـــر لهـــذه القضايـــا، ويتطلـــب 
الوضع الكثير من الزيارات والقرارات 
الحاســـمة فـــي المحادثـــات، وهـــذا ما 

بـــه خـــال جوالتنـــا وزياراتنـــا  نقـــوم 
للمنطقة”.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية 
األميركـــي “عندما نأتي إلـــى ما تريده 
دول المنطقـــة فإنهـــم يريـــدون أمرين 
فـــي غاية األهمية، ال أحـــد منهم يريد 
أن تحصل إيران على الساح النووي 
ولكنه ليس الشيء الوحيد، كذلك كف 
إيران عن التدخـــل ووقف التصرفات 
الطائـــرات  توجيـــه  مثـــل  العديـــدة 
المســـيرة والقوارب المفخخة وغيرها 
مـــن األمـــور التـــي تشـــكل اضطرابات 
ليـــس للواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

فقط بل لدول المنطقة”.
وقـــال “نتطلـــع لمزيد من التعـــاون مع 

البحرين وشركائنا في المنطقة ونحن 
متواصلـــون معهم في جميـــع القضايا 
مثـــل العقوبـــات علـــى ايـــران وحماية 

الماحة البحرية”.
وفـــي رد علـــى ســـؤال لــــ “البـــاد” عما 
ســـتقوم بـــه أميـــركا فـــي الـــرد على ما 
حصل من احتال للســـفارة األميركية 
الحوثييـــن  قبـــل  مـــن  صنعـــاء  فـــي 
واحتجاز رهائن، أشـــار إلى أن “أميركا 
تتابع وســـوف تستجيب لهذا الموقف 

ولن تقف مكتوفة األيدي”.
وأشـــار بينام إلى أن “خطاب أوســـتن 
فـــي حـــوار المنامـــة حمل فـــي طياته 
رســـائل مهمة ألصدقائنا وحلفائنا في 
المنطقة لمزيد من التعاون والتحالف 

للعمـــل معـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
ومنهـــا المجاالت العســـكرية”، مشـــيرا 
إلـــى أن “تعـــاون أميـــركا مـــع البحرين 
في مجـــال كورونـــا كان تعاونـــا أثبت 
نجاحه”، مشـــيرا إلى أن “أميركا تشعر 
بإيجابيـــة لعاقاتها مـــع البحرين، فقد 
اســـتطاعت البحريـــن أن تلعـــب دورا 
خـــال أزمـــة أفغانســـتان فـــي إجـــاء 
نحو 120 ألف شـــخص مشيرا إلى أن 
هنـــاك 7 آالف أميركـــي يعيشـــون فـــي 
البحرين”، مبينا أن “أميركا لن تتخلى 
عـــن مواطنيهـــا أو من عمـــل معها في 
أي بلـــد مـــن العالم كما هـــو الحال في 

أفغانستان”.

واشنطـن تنظــر للبحريــن كشريــك استراتيجــي
نائب مساعد وزير الخارجية األميركي: ملتزمون بأخذ وجهات نظر دول التعاون تجاه االتفاقية النووية مع إيران
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المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
صبـــاح أمس الســـبت، وزيـــر الدفاع 
بجمهورية العراق الشـــقيقة الفريق 
الركـــن جمعـــة عنـــاد ســـعدون، فـــي 
فنـــدق الرتـــز كارلتـــون وذلـــك علـــى 
هامـــش فعاليـــات المنتـــدى الســـابع 
عشر لـ “مؤتمر حوار المنامة 2021”، 
بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا بن حســـن النعيمي، 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي.
القائـــد  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن بوزير 
الدفـــاع بجمهوريـــة العـــراق، كما تم 
اســـتعراض عـــدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
العســـكري  التعـــاون  ســـعد، ومديـــر 
اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وعدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس الســـبت، نائب رئيس األركان 
بالمملكـــة  المســـلحة  بالقـــوات 
أول  الفريـــق  الصديقـــة  المتحـــدة 
بحـــري تيموثـــي بيتـــر فريـــزر، فـــي 
فنـــدق الرتـــز كارلتـــون وذلـــك على 
هامـــش فعاليـــات المنتـــدى الســـابع 
عشر لـ “مؤتمر حوار المنامة 2021”. 
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقوة دفـــاع البحريـــن بنائب رئيس 
األركان بالقوات المسلحة بالمملكة 

المتحـــدة الصديقة، مشـــيدًا معاليه 
التاريخيـــة  الصداقـــة   بعاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
والمملكة المتحدة وما تشـــهده من 
تطور فـــي المجاالت كافـــة، كما تم 
بحـــث عدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
ســـعد، ومديـــر التعـــاون العســـكري 
اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس الســـبت، رئيس هيئة األركان 
المســـلحة  للقـــوات  المشـــتركة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 
يوســـف  الركـــن  اللـــواء  الشـــقيقة 
أحمـــد الحنيطـــي في فنـــدق الريتز 
هامـــش  علـــى  وذلـــك  كارلتـــون، 
عشـــر  الســـابع  المنتـــدى  فعاليـــات 
 ،”2021 المنامـــة  لــــ “مؤتمـــر حـــوار 
بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبـــدهللا بن حســـن النعيمي، 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي.
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

األركان  هيئـــة  برئيـــس  البحريـــن 
المســـلحة  للقـــوات  المشـــتركة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 
الشـــقيقة، مشـــيدًا بعمـــق العاقات 
تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
مملكة البحريـــن والمملكة األردنية 
مـــن  النابعـــة  الشـــقيقة  الهاشـــمية 
الحـــرص الكبير والدائـــم للقيادتين 
الحكيمتين في البلدين الشـــقيقين 
على تطويرها في المجاالت كافة.

حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن مديـــر 
ديوان القيادة العامة حســـن محمد 
ســـعد، ومديـــر التعـــاون العســـكري 
اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس الســـبت، وزيـــر الدولة األعلى 
بجمهوريـــة  الدفـــاع   وزارة  فـــي 
ســـنغافورة الصديقـــة زكـــي محمد، 
فـــي فنـــدق الرتـــز كارلتـــون وذلـــك 
المنتـــدى  فعاليـــات  هامـــش  علـــى 
السابع عشر لـ “مؤتمر حوار المنامة 

.”2021
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقوة دفـــاع البحرين بوزيـــر الدولة 
األعلـــى فـــي وزارة الدفـــاع ووزارة 

القوى العاملة بجمهورية سنغافورة 
بعاقـــات  مشـــيدًا  الصديقـــة، 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة 
البحرين وجمهورية سنغافورة في 
المجـــاالت كافة، كمـــا تم بحث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن مديـــر 
ديوان القيادة العامة حســـن محمد 
ســـعد، ومديـــر التعـــاون العســـكري 
اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

المشير يستعرض عدًدا من المواضيع مع وزير الدفاع العراقي

المشير يشيد بالعالقات القائمة مع بريطانيا

المشير: عالقات وطيدة تجمع البحرين واألردن

المشير يبحث موضوعات مشتركة مع الوزير زكي محمد

وزير الداخلية: حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من ثقافة مجتمعنا

وزير الخارجية يكرم مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية

“حوار المنامة” منصة لبحث الرؤى حيال التحديات األمنية

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، أمـــس، وفـــدا مـــن أعضـــاء 
مجلس العموم البريطاني، بحضور 
الشـــيخ فواز بـــن محمـــد آل خليفة 
ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة 
العـــام  األمـــن  ورئيـــس  المتحـــدة، 

الفريق طارق الحسن.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزير 
بزيـــارة الوفد البريطاني للمشـــاركة 
فـــي المنتـــدى الســـابع عشـــر لألمـــن 
 2021 المنامـــة  “حـــوار  اإلقليمـــي 
مملكـــة  فـــي  حاليـــا  يعقـــد  الـــذي   “
“حـــوار  أن  إلـــى  مشـــيرا  البحريـــن، 
المنامة” منصة دولية رفيعة تبحث 
الـــرؤى حيـــال القضايـــا والتحديات 
العمـــل  تعزيـــز  إطـــار  فـــي  األمنيـــة 

المشـــترك لترســـيخ األمن اإلقليمي 
والسام العالمي.

البرلمانـــي  الوفـــد  الوزيـــر،  وأطلـــع 
وزارة  جهـــود  علـــى  البريطانـــي، 
وتأميـــن  األمـــن  لحفـــظ  الداخليـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  العامـــة،  الســـامة 

حضـــاري  إرث  اإلنســـان  حقـــوق 
وجـــزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع 
البحرينـــي، وأن هـــذا الملـــف، يمثل 
قصة نجاح وطنية، اســـتقت السند 
والدعـــم مـــن رؤى صاحـــب الجالة 

الملك.

اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
والوثيقـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
والمملكـــة المتحـــدة، كمـــا تم بحث 
مجاالت التعـــاون األمني وعدد من 

المسائل والموضوعات األمنية.

كــرم وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، أمــس، مستشــار جاللــة الملــك 
للشؤون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفــة، خــالل مأدبة الغداء التــي أقامها الوزير تكريًما لــوزراء الخارجية 
والدفــاع وكبــار المســؤولين المشــاركين فــي مؤتمر حــوار المنامة فــي دورته 

السابعة عشرة.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية 
بالجهـــود  واعتـــزازه  تقديـــره  عـــن 
المخلصـــة التـــي قام بها الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمـــد آل خليفة خال 
توليـــه منصـــب وزير الخارجيـــة، التي 
برهـــن فيها كفاءة دبلوماســـية عالية، 
المهـــام  إدارة  فـــي  كبيـــرة  وقـــدرات 
المناطـــة  السياســـية  والمســـؤوليات 
بـــوزارة الخارجيـــة، وتعزيـــز عاقـــات 
األخوة والصداقة والتعاون المشـــترك 
مـــع الدول الشـــقيقة والصديقة، مثمًنا 
جهـــوده في المتابعة واإلشـــراف على 
لمؤتمـــر  البحريـــن  اســـتضافة مملكـــة 
حـــوار المنامـــة علـــى مـــدى الســـنوات 

الماضيـــة ومـــا حققـــه من نجـــاح كبير 
يشهد به الجميع.

وأعـــرب وزير الخارجية عـــن اعتزازه 
توطـــدت  التـــي  الوثيقـــة  بالعاقـــة 
بينـــه وبين الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة خـــال توليـــه مهام 
األميـــن العـــام لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، ومـــا لقيـــه منـــه من 
دعـــم ومســـاندة كان لهمـــا كبيـــر األثر 
فـــي تعزيـــز مســـيرة العمـــل الخليجي 
الســـداد  دوام  لـــه  متمنًيـــا  المشـــترك، 

والتوفيق.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة عن خالص 

االمتنـــان والتقديـــر لوزيـــر الخارجية 
علـــى هـــذه اللفتـــة الطيبـــة ودالالتهـــا 
المقدرة، مشيًدا بالتعاون القائم بينهما 
الخارجيـــة  السياســـة  مســـيرة  لدفـــع 
لمملكـــة البحريـــن وتحقيـــق أهدافهـــا 

تنفيـــًذا للتوجيهات الســـامية من لدن 
جالة الملك، ومتابعة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، متمنًيا لوزير الخارجية دوام 

التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان  الفريق 
الركـــن ذياب بـــن صقـــر النعيمي في 
أمـــس  صبـــاح  الفورســـيزون  فنـــدق 
 Balabhadra السبت، المشـــير طيار
أركان  رئيـــس   Radha Krishna
الدفاع المتكامل رئيس لجنة رؤساء 
األركان بجمهوريـــة الهنـــد الصديقة، 
وذلـــك على هامش فعاليات المنتدى 
السابع عشر لـ “حوار المنامة 2021”.

وخـــال اللقـــاء رحـــب رئيـــس هيئة 

الدفـــاع  أركان  برئيـــس  األركان 
رؤســـاء  لجنـــة  رئيـــس  المتكامـــل 
مشـــيدًا  الهنـــد،  بجمهوريـــة  األركان 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  بالعاقـــات 
علـــى  تشـــهد  والتـــي  الصديقيـــن 
الـــدوام تطـــورًا وتقدمًا فـــي مختلف 

المجاالت.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن بحـــري 
محمـــد يوســـف العســـم قائد ســـاح 

البحرية الملكي البحريني.

رئيس األركان: تطور وتقدم بالعالقات مع الهند

وزير الداخلية: البحرين ماضية في نهجها القائم على التعايش
تطوير التعاون والتنسيق األمني مع أميركا

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمس، النائب األول لمدير االستخبارات 
الوطنية بالواليـــات المتحدة األميركية 
ستاسي ديكسون، بحضور رئيس األمن 

العام الفريق طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقاء، رحـــب الوزير بزيارة 
االســـتخبارات  لمديـــر  األول  النائـــب 
الوطنيـــة األميركية في إطار المشـــاركة 
فـــي منتدى “حوار المنامـــة 2021” الذي 
يعقد سنويا على مدى 17 عاما ويبحث 
السبل الكفيلة بتعزيز األمن واالستقرار، 
منوها إلى أهمية الموضوعات والقضايا 
“حـــوار  يناقشـــها  التـــي  االســـتراتيجية 

المنامة” وتتطلب تعزيز العمل المشترك 
وتنســـيق الجهـــود لمواجهـــة التحديات 
المترتبـــة عليهـــا وبما يســـهم في حماية 

األمن اإلقليمي.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن، ماضية في 
نهجهـــا الحضـــاري القائم علـــى التعايش 
وتعزيز ثقافة السام، انطاقا من رؤية 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مشيدا بالعاقات 
االســـتراتيجية  والشـــراكة  الوثيقـــة 
التي تجمـــع مملكة البحريـــن والواليات 
فـــي  المشـــتركة  وجهودهمـــا  المتحـــدة 
وحمايـــة  اإلقليمـــي  االســـتقرار  تعزيـــز 
األمـــن والســـلم الدولييـــن، مشـــيرا إلـــى 
أهمية العمل على تعزيز منظومة تبادل 
الخبرات، والتي تشكل أساسا في تعزيز 

التعاون المشـــترك لمواجهـــة التحديات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية.

وتـــم خال اللقاء، بحث الســـبل الكفيلة 

األمنـــي،  والتنســـيق  التعـــاون  بتطويـــر 
بمـــا يخـــدم مصالح البلديـــن الصديقين، 

ويسهم في تعزيز االستقرار اإلقليمي.

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - بنا

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس الســـبت، مع مجموعة 
مـــن البرلمانييـــن البريطانييـــن، على 
هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة 

عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع بحث مســـار 
العاقـــات التاريخيـــة الوطيدة التي 
تجمع بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة الصديقة، وما تشـــهده تلك 
العاقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى 
جميـــع األصعـــدة فـــي ظـــل الحرص 
المتبادل على دعم وتعزيز العاقات 
بمـــا  المشـــترك  والتنســـيق  الثنائيـــة 

يحقـــق المصالح المشـــتركة للبلدين 
والشعبين الصديقين. 

دور  تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  تـــم  كمـــا 
الدبلوماســـية البرلمانية في ترسيخ 
عاقات الصداقة والتعاون المشترك 
وتنســـيق المواقـــف تجـــاه القضايـــا 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ودعـــم جهود 
إحـــال األمـــن والســـلم واالســـتقرار 

في منطقة الشرق األوسط.
مملكـــة  ســـفير  االجتمـــاع  حضـــر 
المتحـــدة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
الشـــيخ فواز بـــن محمـــد آل خليفة، 
ورئيـــس قطـــاع الشـــؤون األوروبية 
بـــوزارة الخارجيـــة أحمـــد إبراهيـــم 

القرينيس.

وزير الخارجية يجتمع مع مجموعة من البرلمانيين البريطانيين
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معرض الجواهر العربية
Û  فــي حلــة قشــيبة جديــدة، عــادت “الجواهــر العربيــة”، عــادت فــي ثيابها

الوثيــرة، وفــي مقدامها البهي، عادت في نســخة مطــورة، بعدما توقفت 
بســبب جائحــة كورونــا، وبعدما حققت منذ ســنوات بعيــدة أهدافها في 
النمــاء واالرتقــاء، وبعــد أن نجحــت فــي أن تضــع البحريــن فــي مركــز 
اإلبصــار القــوي للعالــم أجمــع، وفــي دائــرة االهتمــام اإلقليمــي والدولــي 
ليــس مــن أجــل بيع أو شــراء الذهب والآللئ والمجوهرات فحســب إنما 
لاطــاع علــى لمســات الفنانيــن العــرب وهــم يأتــون إلينا مــن كل حدب 
وكل صــوب ليعرضــوا فنونهم في النحت والحفر على الذهب واألحجار 

الكريمة، على الآللئ واأللماس والمجوهرات الثمينة.
Û  لقــد عــاد “معــرض الجواهــر العربيــة” الــذي يحمــل العديــد مــن األرقــام

القياســية ســواء مــن حيث عــدد العارضيــن المشــاركين 532 عارًضا، أم 
مــن حيــث الدول المشــاركة وعددهــا 30 دولة، ليعلنها علــى العالم أجمع 
أن البحريــن عــادت مــن جديــد إلــى انفتاحهــا االقتصــادي المبرمــج، إلى 
ذلــك التحــرر التدرجــي مــن قيــود كورونــا، وإلــى التفاهــم البروتوكولــي 
مــع الجهات المســئولة عــن الصحة العامة وعن مجريــات أمور االقتصاد 

والحياة.
Û  لقد أقيم المعرض العربي الدولي تحت رعاية ولي العهد رئيس الوزراء

حفظــه هللا ورعــاه جرًيا على عادة مملكة البحرين عند تنظيم مثل هذه 
التظاهــرات االقتصاديــة المهمــة، والتــي كان قــد أطلق مســيرتها األولى 
فقيد البحرين الغالي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثراه، وقــام بافتتاح الحدث االقتصــادي وبتكليف من 
صاحــب الســمو الملكي ولــي العهد رئيــس الوزراء، نائــب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، مما يؤكد حرص القيادة 
والحكومــة أن تخــرج هــذه العــودة الميمونــة لمعــرض الجواهــر العربيــة 
بالشكل الذي يحقق الهدف المرجو منه، تماًما مثلما يؤكد اهتمام الدولة 
بــأن يكــون لعــودة االنفتــاح االقتصــادي ذلك الزخــم الذي تســتحقه تلك 
اآلليــة التــي تعــزز خطــة المملكــة ورؤيتهــا لبلــوغ أعلــى مراتــب التنمية 
المســتدامة بحلــول العــام 2030، بــل والوصــول بالمملكــة الفتيــة إلى ما 

يمكن أن نطلق عليه مملكة الخدمات الممتازة.
Û  إن مملكــة البحريــن تمتلك من المقومــات والخبرات المتراكمة والتاريخ

الطويل ما يؤكد قدرتها على تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وهو 
مــا يشــير إلى إمكانية أن يكــون معرض الجواهر العربيــة بمثابة التقليد 
اإلقليمــي الــذي يضــع البحريــن في مصاف الــدول المتقدمــة في تصنيع 
الذهب والمجوهرات، وليس في بيع وشراء المعادن النفيسة فحسب.

Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننا نمتلك من المقومــات والخبرات واأليدي
العاملــة المدربــة والماهــرة مــا يضعنــا فــي مقدمــة دول العالــم المتقــدم 
المتخصصــة بتلــك الصناعة المهارية الدقيقــة، ولعل ما قدمته “الجواهر 
العربية” في نســختها الراهنة ما يؤكد على أن العرب هم خير من ابتكر 
التصاميم والمشغوالت الذهبية، وأن الذوق العربي الرفيع هو الذي فرد 
أجنحتــه المرفرفــة علــى مختلــف مواقــع ومحــات دور العــرض، بــل إن 
الــزوار الذيــن تجاوزوا عشــرات اآلالف قد اطلعــوا على كل ما هو جديد 
فــي هــذه الصناعــة الفريــدة مــن نوعهــا، وعلــى تلــك المنصــات العارضة 
الرائــدة فــي هــذا المضمار الذي ال يتوقف ســباق األمــم فيه عند حد، وال 

عند سقف، وال عند نهاية مطاف.

د. عبد اهلل الحواج

المنامة - تمكين

أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” حســـين محمـــد رجـــب أن إحدى 
ركائز عمـــل تمكين يتمحـــور حول ترجمة 
تعزيـــز مكانـــة  فـــي  الوطنيـــة  التوجهـــات 
الكـــوادر البشـــرية الوطنيـــة كخيـــار أمثـــل 
وتعزيـــز  العمـــل،  ســـوق  فـــي  للتوظيـــف 
تنافســـيتها العالمية في الفرص الوظيفية 
ذات المهـــارات العاليـــة، مـــن خـــال صقل 
المهنـــي  تطورهـــم  ودعـــم  مهاراتهـــم 
والوظيفـــي عبر برامـــج تدريب وتوظيف 
نوعيـــة تســـهم في إعـــداد قيـــادات مهنية 
وطنيـــة ومتخصصـــة وقادرة علـــى قيادة 
التطـــور والمنافســـة عالميـــا فـــي مختلـــف 

مجاالت القطاعات االقتصادية”.
جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاء خـــاص ُعقـــد مـــع 
خريجي برنامـــج التدريب الصناعي الذي 
أقيـــم بالشـــراكة مـــع مجموعـــة “فايفـــس” 
لتدريـــب  الهندســـية  للصناعـــات  الدوليـــة 
فـــي  البحرينييـــن  مـــن  عـــدد  وتوظيـــف 
والذيـــن  والهندســـي،  الصناعـــي  المجـــال 
تـــم اإلشـــراف علـــى اختيارهـــم وتدريبهم 
بالتنسيق مع “بوليتكنيك البحرين”، حيث 
تم خال اللقاء توزيع الشهادات الختامية 
البرنامـــج  نتائـــج  أبـــرز  علـــى  والوقـــوف 
ومخرجاتـــه فـــي دعـــم أهـــداف التطويـــر 
كجـــزء  البرنامـــج  هـــذا  ويأتـــي  المهنـــي. 
أساســـي من أهداف تمكين اإلستراتيجية 
البشـــرية، وال  الكـــوادر  تنميـــة  فـــي دعـــم 
ســـيما مهاراتهم المهنيـــة العالية، وصناعة 
قـــادة متخصصين فـــي مجاالتهم، وتعزيز 
تنافسيتهم المهنية على المستوى المحلي 

والدولي.  
وتأكيـــدا علـــى دور المؤسســـات العالميـــة 
الرائـــد فـــي تنويـــع الخيـــارات الوظيفيـــة 
العاليـــة المهـــارات فـــي ســـوق العمـــل، نوه 
الرئيس التنفيذي لـ تمكين بقيمة الشـــراكة 
االســـتراتيجية مع مؤسســـة رائـــدة عالمًيا 

مجموعـــة  مثـــل  الهندســـي  المجـــال  فـــي 
“فايفـــس” الدولية، والتي بدورها تســـاهم 
في تحقيق أهـــداف تعزيز موقع البحرين 
الريـــادي وبيئتهـــا االقتصاديـــة فـــي جذب 
االســـتثمارات الدولية، وتوافـــر الكفاءات 
المحلية بأعلى المعايير المهنية للمساهمة 
مســـتويات  أعلـــى  تحقيـــق  فـــي  الفاعلـــة 
اإلنتاجية. وتأتي هذه األهداف انســـجاًما 
مـــع تطلعـــات تمكيـــن فـــي توفيـــر فـــرص 
تطويـــر للخبـــرات فـــي القطاعـــات العلمية 
مـــن  واالســـتفادة  للمتدربيـــن،  الواعـــدة 
تجربة التدريب الدولي الُمقدمة من خال 
هـــذا البرنامـــج، لشـــغل مختلـــف المناصب 
فـــي المجـــال الهندســـي والصناعـــي وفًقـــا 
ألعلـــى المعاييـــر المعتمـــدة عالمًيـــا”.  مـــن 
جانبه قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
فايفـــس فردريـــك جيكيـــل أن “فايفـــس” 
تؤمن بأن هذا البرنامج يسهم في تشكيل 
وتعزيـــز االقتصـــاد البحرينـــي مـــن خـــال 
البحرينييـــن  للخريجيـــن  المعرفـــة  نقـــل 
الجـــدد . الموارد البشـــرية، القائـــم بأعمال 
المـــوارد  لشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الســـيد  البحريـــن  ببوليتكنـــك  والجـــودة 
عدنـــان المحمـــود عـــن ســـعادته باختيـــار 
خمســـة مـــن خريجـــي البوليتكنـــك ضمـــن 
هذا البرنامج، مشيًرا إلى أن هذه الخطوة 
تتماشى تماًما مع األهداف االستراتيجية 
للبوليتكنـــك، الســـاعية إلـــى تعزيـــز مكانة 
التعليم العالي فـــي المملكة بجعلها مصدر 
جذب على الســـاحة العالمية، والعمل على 

تحســـين مهارات الطلبة بحيـــث يصبحوا 
متســـامحين، ولديهـــم مســـتوى عـــاٍل مـــن 
المرونـــة، وفهـــم وجهـــات نظـــر الثقافـــات 
األخـــرى، إضافـــة إلـــى المبـــادرة إلـــى ســـد 
فجوة المهـــارات لدى األفـــراد البحرينيين 
العاملين في مختلف القطاعات الصناعية 
والهندسية، بما يتاءم مع احتياجات هذه 
القطاعات، والمساعدة على خلق مزيد من 
فرص العمـــل ذات المردود المجزي، وذلك 
تماشـــًيا مـــع رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
2030. وتأتي شـــراكة تمكين مع مجموعة 
التفاقيـــة  امتـــداًدا  الدوليـــة  “فايفـــس” 
التعـــاون المشـــترك فـــي مجـــال التدريـــب 
الصناعـــي والتـــي تـــم توقيعها فـــي 2017 
بهـــدف تنفيذ مجموعة مختارة من برامج 
التدريـــب المهنـــي تـــم تصميمهـــا خصيصًا 
لتلبيـــة احتياجات المؤسســـات الصناعية. 
وتعتبـــر مجموعة فايفـــس الدولية إحدى 
المؤسســـات الرائـــدة على مســـتوى العالم 
التـــي تتخـــذ مـــن مملكـــة البحريـــن مقـــًرا 
إقليمًيـــا وتشـــكل نســـبة البحرينييـــن فيها 
حوالـــي %60، حيـــث تتمتـــع المجموعـــة 
الصناعـــي  المجـــال  فـــي  واســـعة  بخبـــرة 
فـــي تصميـــم وتوريـــد معـــدات العمليـــات 
الكاملـــة  الصناعيـــة  المنشـــآت  وإدارة 
وخطـــوط اإلنتـــاج ألكبـــر الصناعـــات فـــي 
العالـــم والتـــي تشـــمل األلمنيـــوم والصلب 
والنقـــل  والفضـــاء  والســـيارات  والزجـــاج 
والمعـــادن،  واإلســـمنت،  واللوجســـتيات 

والطاقة، والسكر.

انسجاما مع أهداف اكتساب وتعزيز المهارات والخبرات العالية في القطاعات الواعدة

“تمكين” تختتم النسخة األولى من برنامج التدريب الصناعي

بلوغ المبادرات الحكومية أكثر من 3.3 مليارات دينار بقطاع اإلسكان
التقرير الطوعي الثاني للبحرين.. قصة نجاح بحرينية لتلبية أهداف التنمية المستدامة

تأكيـــد شـــراكة أبناء الوطن فـــي البناء 
والتطوير لتحقيق رؤى عاهل الباد 

ازدياد نسبة مساهمة المرأة في القوى 
العاملة لتبلغ 42.8 %

اســـتعرض المجلـــس التنفيـــذي لألمـــم 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
الثانـــي  الطوعـــي  التقريـــر  )الموئـــل( 
لمملكـــة البحريـــن والـــذي تـــم رفعه من 
وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر، تحـــت 
تنفيـــذ  فـــي  المحـــرز  “التقـــدم  عنـــوان 
الخطـــة الحضريـــة الجديـــدة” وتضمن 
التقرير كلمة لولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، أكد فيها أن 
مملكة البحرين أرض للمجد والحضارة 
منـــذ قديم الزمـــان؛ تحمل ســـمة وإرثا 
ونواصـــل  فخـــر  بـــكل  ورثنـــاه  أصيـــا 

ترسيخه لصناعة األفضل.
وأكـــد ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء أن أبنـــاء الوطـــن شـــركاء فـــي 
البناء والتطوير لتحقيق رؤى وتطلعات 
الخطـــة  وأن  المفـــدى،  البـــاد  عاهـــل 
الحضرية هـــي إحدى مرتكزات برنامج 
الحكومـــة لتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي 

والمواكبة للرؤية الوطنية 2030.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن البحريـــن مـــن 
الـــدول الرائـــدة فـــي تحقيـــق األهداف 
وأن  المســـتدامة،  للتنميـــة  األمميـــة 
ترتكـــز  الحكومـــي  العمـــل  أولويـــات 
عبـــر  اإلنســـان  فـــي  االســـتثمار  علـــى 
تطويـــر التعليـــم والخدمـــات الصحيـــة 
واإلســـكانية وغيرهـــا مســـتندين علـــى 
كوادر فريـــق البحرين والتي ســـاهمت 
فـــي تنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة  بنجـــاح 
علـــى  البحريـــن  مكانـــة  عـــززت  كبـــرى 
المســـتويات كافة، وأن التحديات التي 
جـــاءت بهـــا تداعيـــات جائحـــة كورونا 
شكلت دافعا للبحرين إلطاق طاقاتها 
لإلنجـــاز،  قدراتهـــا  وتعزيـــز  الوطنيـــة 
مضيفـــا أن البحرين عززت السياســـات 
التنمويـــة عبـــر مواصلـــة تنفيذ الخطط 
الحضريـــة مـــع برنامج األمـــم المتحدة 

للمستوطنات البشرية.
لألمـــم  التنفيـــذي  المجلـــس  وتعهـــد 
المتحدة للمســـتوطنات البشرية خال 
اجتماعـــه الـــذي عقـــد فـــي نيروبي بأن 
يقـــدم كل الدعـــم للـــدول التـــي رفعـــت 
تقاريرها ومـــن ضمنها مملكة البحرين، 

وذلـــك بالعمـــل على مســـاندتها وتذليل 
كل العقبات والتحديات لتنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة 2030. 
وخال االجتماع وجه رئيس الجمعية 
العامـــة الدعـــوة إلـــى الـــدول األعضـــاء 
ومـــن ضمنهم مملكـــة البحرين لحضور 
اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى بشـــأن تنفيذ 
األجنـــدة الحضريـــة الجديـــدة فـــي 28 

أبريل 2022 في نيويورك. 
وأوضحـــت المديـــر التنفيـــذي لبرنامج 
األمم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية 
ميمونـــة شـــريف أن 21 دولـــة من أصل 
195 عضـــوا باألمـــم المتحدة الجديدة، 
التـــي  الوطنيـــة  تقاريرهـــا  رفعـــت 
تســـتعرض بها جهـــود بادها في تنفيذ 
الخطة الحضرية التي تم اعتمادها في 
مؤتمـــر األمـــم المتحدة الثالـــث المعني 
البشـــرية  والمســـتوطنات  باإلســـكان 
)الموئـــل الثالث( في كيتـــو، اإلكوادور، 
فـــي الفترة مـــن 17 - 20 أكتوبر 2016، 
حيـــث اعتمـــدت الـــدول األعضـــاء في 
المؤتمـــر  هـــذا  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 
األجنـــدة الحضريـــة، وهـــي وثيقـــة من 
شـــأنها أن تضع معايير عالمية لتحقيق 
التنميـــة الحضرية المســـتدامة وإعادة 
التفكيـــر فـــي طريقـــة البنـــاء، واإلدارة، 

والعيش في المدن.
مملكـــة  جهـــود  التقريـــر  واســـتعرض 
البحريـــن التـــي حققتهـــا على ُمســـتوى 
األجندة الوطنية والدولية في ســـعيها 
الُمســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتنفيـــذ 
الحضريـــة،  التنميـــة  وأهـــداف   2030
كمـــا تمكنت مـــن إحراز تقـــدم ملحوظ 
في تنفيـــذ الخطة الحضريـــة الجديدة 
)NUA( تمثلـــت في المشـــاريع التنموية 
والتطويرية الُكبـــرى التي تحققت في 
المملكـــة  كانـــت  إذ  المجـــاالت،  جميـــع 

ســـباقة في إدراجها في خطط وبرامج 
الُحكومة من خال رؤية وإستراتيجية 
وطنيـــة واضحـــة وُمتكاملـــة اســـتندت 
على توجيهـــات ودعم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
الحثيثـــة  البحريـــن، والُجهـــود  مملكـــة 
لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
القيـــادة،  حـــرص  التقريـــر  وأظهـــر 
والحكومـــة واضحـــة قـــوالً وفعـــاً في 
تحقيق هذه األهداف لتواكب األجندة 
الدوليـــة فـــي مجـــاالت التنمية لمـــا لها 
من انعكاســـات ايجابية على المستوى 
بشـــكل  المواطنيـــن  وعلـــى  المحلـــي 

خاص. 
وإنجـــازات  جهـــود  أهـــم  ضمـــن  ومـــن 
مملكـــة البحريـــن فـــي مســـيرتها نحـــو 
الحضريـــة  الخطـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
الجديـــدة والتي أبرزها التقرير بشـــكل 

مدعم بالبراهين والمراجع وهي:
 4.5 تجـــاوزت  ماليـــة  حـــزم  إطـــاق 
مليـــارات دينـــار بحرينـــي )11.9 مليـــار 
دوالر أمريكي( لدعم االقتصاد المحلي 
بمختلف مكوناته كاستجابة لتداعيات 

جائحة كورونا
بلـــوغ نســـبة الســـكان الذيـــن يعيشـــون 
تحت خط الفقر الدولي على المســـتوى 

الحضري الوطني )صفرا(
زيادة متوســـط دخل األسرة البحرينية 
 -  2008 الفتـــرة  فـــي   %  47 بمعـــدل 

2016م
تحقيق مملكة البحرين المرتبة 42 بين 
189 دولـــة في ســـنة 2020م، في دليل 
التنمية البشرية وتصنيفها ضمن الدول 

ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا
تغطية شبكات المياه الصالحة للشرب 

بشـــبكة  الموصلـــة  الســـكان  ونســـبة 
الصرف الصحي 100%

والمبـــادرات  البرامـــج  حجـــم  وصـــول 
واالســـتثمارات الحكومية إلى أكثر من 
3.3 مليـــارات دينار بحرينـــي )أكثر من 
8.7 مليارات دوالر أمريكي( في قطاع 

اإلسكان منذ تأسيس الوزارة
ازدياد نسبة مساهمة المرأة في القوى 

العاملة لتبلغ 42.8 % سنة 2020م
كما تنـــاول التقرير كلمة لوزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء  محمـــد بـــن إبراهيـــم 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  المطـــوع 
تضمنـــت  والســـكان  للمعلومـــات 
التأكيـــد على اهتمـــام مملكـــة البحرين 
بأهـــداف التنمية الُمســـتدامة والتنمية 
الحضرية عبـــر الحضور الدولي الفاعل 
وأنشـــطة  مبـــادرات  فـــي  والمشـــاركة 
وعقـــد  المعنيـــة،  الدوليـــة  الُمنظمـــات 
التشـــاورية  العديـــد مـــن االجتماعـــات 
تهـــُدف  التـــي  النقاشـــية  والُمنتديـــات 
التنميـــة  فـــي  الُمنجـــزات  تعزيـــز  إلـــى 
الحضريـــة وتقييمهـــا والحصـــول على 
التغذيـــة الراجعـــة الُمتعلقة بهـــا، وذلك 
عبـــر مختلـــف الُمســـتويات الُحكوميـــة 
البرلمانيـــة  والمجالـــس  التنفيذيـــة 
ومؤسســـات  والُمحافظـــات  والبلديـــة 
المدنـــي  والُمجتمـــع  الخـــاص  القطـــاع 
الـــرؤى  تبـــادل  بهـــدف  واألكاديمييـــن، 

وتحديد االتجاهات والمسؤوليات.
وقد كانـــت مملكة البحريـــن من الدول 
الســـباقة فـــي التزامهـــا برفـــع التقريـــر 
الوطنـــي الطوعي الثانـــي من بين 195 
دولة عضوا في برنامج األمم المتحدة 
)الموئـــل(،  البشـــرية  للمســـتوطنات 
والرابعـــة عربيـــًا في رفـــع تقريرها عبر 
المنصـــة اإللكترونيـــة لألمـــم المتحـــدة 

الخاصة بالتقارير الحضرية الجديدة.

المنامة - بنا

مناقشة األمم المتحدة للتقارير وزير اإلسكان
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خالد الكوهجي

قــال القائــم بأعمــال وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية نائب رئيــس اللجنة 
الوطنيــة للطفولــة خالــد الكوهجــي”إن البحريــن تحتفظ بــدور مميز لهــا في مجال 
الطفولة، عبر ما وفرته من برامج ومبادرات متقدمة وبإشادة دولية من قبل لجنة 
حقوق الطفل األممية أثناء استعراض البحرين تقريرها الدوري في العام 2019”.

ولفت إلى أن “هذه النجاحات لم يكن لها 
لتتحقـــق إال بفضل دعـــم واهتمام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبمســـاندة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
من خالل توفير البيئة والمناخ المناسب 
لتضافر جهود المؤسسات الرسمية وغير 

الرسمية في مجال الطفولة”.
وأشـــار إلـــى أن “المملكـــة عملـــت لتأكيـــد 
اهتمامها بالطفولة بإنشـــاء لجنة وطنية 
للطفولـــة برئاســـة وزيـــر العمـــل والتنمية 
مـــن  ممثليـــن  وأعضـــاء  االجتماعيـــة 
مختلـــف المؤسســـات الرســـمية واألهلية 
المعنيـــة بالطفولـــة؛ مـــن أجـــل أن يكـــون 
العمل في مجال الطفولة ضمن منظومة 

متكاملـــة، لرســـم سياســـة عامـــة متعلقة 
بحقـــوق الطفل، وتنفيذ جميع األنشـــطة 
والفعاليـــات التـــي تحتفـــي بالطفولة في 

مملكة البحرين”.
الوطنيـــة  “اإلســـتراتيجية  أن  وذكـــر 
للطفولة التي تعد من ثمار إنشاء اللجنة 
إطـــارا عامـــا  تمثـــل  للطفولـــة،  الوطنيـــة 
لمنظومة عمـــل متكاملـــة لتلبية مختلف 
علـــى  والحصـــول  الطفـــل،  احتياجـــات 
طفولة آمنة ومستقرة، وضمان مستقبل 

أفضل لها”.
وأوضح أن “اإلستراتيجية ترتكز على 4 
محاور تغطي مختلـــف المراحل العمرية 

للطفل منذ الوالدة وحتى عمر 18 ســـنة، 
وترتكـــز علـــى الحق في التعليـــم وتنمية 
القـــدرات، والحـــق فـــي المشـــاركة وعدم 
التمييز، من خالل حق الطفل في التعبير 
عن آرائه وتمكينه من ممارســـة حقه في 
المشـــاركة الفعالـــة، إضافـــة إلـــى محـــور 
الحـــق فـــي الحمايـــة للطفـــل مـــن جميـــع 
أشكال االســـتغالل، إلى جانب الحق في 
الصحـــة والبقـــاء، مـــن خـــالل الحصـــول 
علـــى البيئـــة الصحيحة واآلمنـــة”، مردفا 
“وبعـــد الوقـــوف على نتائـــج ومخرجات 
هذه الخطة مـــن قبل مجلس الوزراء تم 
الموافقـــة علـــى تمديد العمل بهـــا لمدة 5 

سنوات إضافية من العام 2018”.
وأشار إلى أن “كل محور من هذه الخطة 
يشـــتمل على عدد من األهداف الرئيسة، 
وآليات عمل ومبادرات، إذ خلص التقرير 
الســـابق للخطـــة المقدم فـــي العام 2018 
إلى أن جميع الجهات الرســـمية واألهلية 
المعنيـــة بالطفولـــة نفـــذت حوالي 79 % 
من المبادرات وآليات العمل التي وضعت 
ضمـــن الخطة التنفيذية لإلســـتراتيجية، 
مـــا يقارب 114 مبـــادرة وآلية عمل ضمن 

19 هدفا”.
وقـــال “إن جهـــود اللجنـــة الحالية تصب 
فـــي صالـــح تنفيذ ما تبقى مـــن األهداف 

والمبـــادرات بعد موافقة مجلس الوزراء 
فـــي 2018 علـــى تمديـــد العمـــل بالخطة 

لمدة 5 سنوات إضافية”.
وأشـــار خالد الكوهجي إلى أن “البحرين 
والمراكـــز  األنديـــة  مـــن  بالعديـــد  تزخـــر 
المعنية بالطفولة، خصوصا نادي شريف 
العوضي الذي يعد ناديا مركزيا ونموذجا 
متميـــزا على مســـتوى المنطقـــة، إذ يضم 
مختلـــف األنشـــطة والبرامج واألنشـــطة 
المخصصـــة للطفـــل، إضافة إلـــى المراكز 
التابعة لوزارة الشـــباب والرياضة، فضال 
عـــن المراكز المختصة فـــي مجال رعاية 

الطفل”.

رأت القائــم بأعمــال الوكيــل المســاعد للرعايــة والتأهيــل نجــوى جناحــي أن 
قانــون العدالــة اإلصالحيــة لألطفــال وحمايتهم من ســوء المعاملــة يعد نقلة 

نوعية في تنمية الطفل وتنشئته.

ولفتت إلى أن أكثر جانب يؤثر إيجاًبا 
نحـــو تنشـــئة الطفـــل تنشـــئة صالحـــة 
يتمثل في اســـتبدال العقوبات بإعادة 
مواطًنـــا  ليكـــون  والتنشـــئة  التأهيـــل 
صالًحا، بشرط أن يكون ذلك بالتعاون 

مع الجهات التربوية ذات العالقة.
وأشـــارت إلى أن تنميـــة الطفل تنمية 
صحيحـــة يمثل أحد الموارد البشـــرية 

المهمة للدولة والمجتمع.
وذكـــرت أن قانون العدالة اإلصالحية 
بالتنميـــة  المختـــص  الوزيـــر  منـــح 
قـــرار  االجتماعيـــة صالحيـــة إصـــدار 

يحـــدد فيه طبيعـــة البرامـــج التربوية 
والتأهيلية التي تعيـــد صياغة الطفل 
صياغـــة صحيحة، وبنـــاء عليه أصدر 
الوزيـــر قـــراًرا في أغســـطس الماضي 
التدريـــب  برامـــج  تحديـــد  بشـــأن 
والتأهيـــل والبرامج التربوية الوطنية 
الرعايـــة  مؤسســـات  مـــن  المقدمـــة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  االجتماعيـــة 
أو  جنـــاة  كانـــوا  ســـواء  لألطفـــال، 
معرضين للخطر أو المعرضين لســـوء 
المعاملـــة، كمـــا بيـــن القرار إجـــراءات 

تنفيذه.

وبينـــت أن هـــذا القـــرار له بعـــد تربوي 
عميق، إذ يضـــم 3 أنواع من الحقائب 
والتربويـــة،  والتأهيليـــة  التدريبيـــة 

األولى متخصصـــة في مجال الرعاية 
االجتماعيـــة، والثانية متخصصة في 
اإلرشـــاد األســـري، إلـــى جانـــب برامج 

المجتمع المدني.
وقالـــت إن “العهـــد اإلصالحـــي لجاللة 
الملـــك المفـــدى يمثـــل العهـــد الذهبـــي 
للمجتمع المدني، وهو ما انعكس على 
إشـــراك المجتمـــع المدني فـــي صياغة 
التشـــريعات ووضع البرامـــج التربوية 
والتأهيليـــة واالجتماعية والتطوعية 
إلعادة صياغة الطفـــل وانخراطه في 
خدمة المجتمـــع، ليكون الطفل عنصر 

فعال في المجتمع”.
وأشـــارت إلـــى أن القانون منـــح مركز 
حمايـــة الطفـــل الحـــق للتواصـــل مـــع 
جميـــع المؤسســـات المعنيـــة بالطفولة 
لمســـاعدته فـــي تنفيذ برامـــج تربوية 
وتأهيلية واجتماعيـــة إلعادة صياغة 

الطفل ليكون مواطًنا صالًحا.

وقالـــت إن الجميل في هـــذه التجربة 
التطوعـــي  العمـــل  مـــن  جعلـــت  أنهـــا 
برنامًجـــا تأهيلًيا وعالجيـــا للطفل من 
االجتماعيـــة  األنظمـــة  عـــن  الخـــروج 
واألعـــراف والقوانيـــن، ليكون مواطًنا 
صالًحا، إذ إن العمل التطوعي يساهم 
في صقل شـــخصية الطفل وقربه من 

المجتمع.
ولفتـــت إلـــى أن جهـــود الـــوزارة فـــي 
رفـــع كفاءة المؤسســـات المكملة لدور 
األســـرة فـــي رعايـــة الطفـــل مـــن دور 
حضانـــة وريـــاض أطفـــال وجمعيـــات 
وأنديـــة وغيرها، ســـاهمت فـــي تعزيز 
الصالـــح  والمواطـــن  الطفـــل  صناعـــة 
عمليـــة  فـــي  بفاعليـــة  يشـــارك  الـــذي 

التنمية االجتماعية.

تنفيذ 114 من مبادرات وآليات عمل االستراتيجية “الوطنية للطفولة”

العمل التطوعي يصقل شخصية الطفل ويقربه من المجتمع

الحكومة مددت عمل اللجنة 5 سنوات إضافية منذ 2018... الكوهجي:

منوهة بجهود رفع كفاءة المؤسسات المكملة لدور األسرة... جناحي:

نجوى جناحي

سيد علي المحافظة

سيد علي المحافظة

 الحمود: بيت بتلكو “البيت العود” لرعاية مجهولي األبوين واألسر المتصدعة
قالــت مديــرة إدارة الرعايــة االجتماعيــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 
هــدى الحمــود إن مملكــة البحريــن تعــد مــن الــدول الرائــدة فــي رعايــة حقــوق 
الطفــل، مــن خــالل إصــدار العديــد مــن التشــريعات، والحــرص علــى االنضمام 

للعديد من االتفاقات التي تدخل في إطار حماية الطفل وضمان حقوقه.

ولفتـــت إلـــى أن مركـــز حمايـــة الطفـــل 
قبل إقـــرار قانون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 
كان يقتصـــر عمله فقط على اســـتقبال 
عليهـــم،  المجنـــي  األطفـــال  حـــاالت 
فيمـــا منـــح القانون المركـــز اختصاص 

التعامل مع الجاني والمجني عليه.
التوعيـــة  برامـــج  دور  إلـــى  وأشـــارت 
الطفـــل  حمايـــة  مركـــز  ينفذهـــا  التـــي 
مـــن خالل التعـــاون مـــع وزارة التربية 
رفـــع مســـتوى  فـــي  ســـاهم  والتعليـــم 
الوعـــي بخدمـــات مركز حمايـــة الطفل 

والتواصـــل معـــه عبـــر خـــط النجـــدة، 
شـــهدت  الشـــكاوى  أعـــداد  أن  مبينـــة 

انخفاًضا خالل فترة الجائحة.
وذكرت أن معظم المشكالت المتكررة 
التي ترد المركز هي إيذاءات جسدية 
أو لفظيـــة فيما بين األطفـــال أو بينهم 
وبيـــن أســـرهم، إلـــى جانب مشـــكالت 

تنفيذ أحكام نقل الحضانة.
ولفتت إلى أن تشخيص المشكالت تتم 
من خالل المتابعـــة االجتماعية وعمل 
الدراســـات الشاملة والمستفيضة التي 
يتخللها مقابالت شـــخصية ومتابعات 

هاتفية إلى جانب الزيارات للطفل في 
المدرســـة أو المنزل، فضال عن التقييم 
يشـــتمل  حيـــث  النفســـي،  والعـــالج 
المركز علـــى اختصاصيين اجتماعيين 
ونفســـيين مدربيـــن الســـتقبال حاالت 

المجني والمجني عليهم.
وأشارت إلى أن وجود مكتب للشرطة 
فـــي مركـــز حمايـــة الطفل يســـاهم في 

والمجنـــي  المجنـــي  حـــاالت  دراســـة 
عليهم والكشـــف الشـــرعي ومرافقتهم 

للمحكمة.

ولفتـــت إلـــى أن بيـــت بتلكـــو لتقديـــم 
الخدمات اإليوائيـــة لمجهولي األبوين 
وأبناء األســـر المتصدعـــة يمثل البيت 

العـــود، إضافة إلـــى ما تقدمـــه الوزارة 
لألطفـــال  االجتماعـــي  الضمـــان  مـــن 
األيتـــام ومجهولـــي األبويـــن، إضافـــة 
لمكاتـــب االستشـــارات األســـرية الذين 

لهم دور بارز في اإلرشاد التوعوي.
وقالت إن قلوب وزارة العمل والتنمية 
للمواطنيـــن  مفتوحـــة  االجتماعيـــة 
والمؤسســـات الحكومية واألهلية قبل 
مكاتبهـــم، ومن دون الحاجة لحجز أي 

موعد مسبق.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بسياسة 
البـــاب المفتوح، وعـــدم رد أي مواطن 
أو مراجـــع، والبحث عن البدائل وخلق 
التدابيـــر لضمان اســـتفادة الجميع من 
الخدمـــات التي تقدمها الوزارة بجميع 

قطاعاتها.

اإليذاء الجسدي 
واللفظي عمدة الشكاوى 

التي يستقبلها مركز 
حماية الطفل

هدى الحمود
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قالـــت رئيس وحـــدة األطفـــال بمجمع 
الســـلمانية الطبي االستشـــارية إشراق 
العامر إن تنميـــة الطفولة المبكرة تعد 
مـــن أبـــرز التوجهـــات العالميـــة، والتي 
تشـــمل األيـــام األلـــف األولى مـــن عمر 
الطفـــل، منـــذ تكوين الطفـــل في بطن 
3 ســـنوات، وذلـــك  األم وحتـــى عمـــر 
اعتمـــادا علـــى سلســـلة مـــن األبحـــاث 
العلمية المحكمة التي أثبتت أن دماغ 
الطفـــل يكـــون فـــي ذروة نمـــوه خالل 
هذه الفترة، وتتشكل عند الطفل أكثر 
من مليون وصلـــة عصبية جديدة في 

كل ثانية.
وبينت أن هذه الوتيرة الســـريعة للنمو 
وتشكل الوصالت العصبية، لن تتشكل 
لـــدى اإلنســـان فـــي أي وقـــت آخر في 
حياتـــه، وعليـــه فإن إهمال االســـتثمار 
في الطفولة في هذه المرحلة العمرية 

سيكبد المجتمع خسائر فادحة.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين وبفضل 
توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كانت 
مـــن الـــدول الســـباقة فـــي االســـتثمار 
بالطفولـــة  فاالهتمـــام  الطفولـــة،  فـــي 
يبـــدأ قبـــل أن يولـــد الطفـــل، وذلك من 
خـــالل االهتمـــام بالمـــرأة، عبـــر العديد 

مـــن البرامـــج التي توجـــه لهـــذه الفئة 
الشـــامل  والفحـــص  الـــزواج  كفحـــص 
المرحلتيـــن  فـــي  والطالبـــات  للطلبـــة 
اإلعداديـــة والثانويـــة للكشـــف عن أي 
وتقديـــم  وأمـــراض  خطـــورة  عوامـــل 
العالج الالزم لهم، إضافة إلى الكشـــف 
والرعايـــة  الوراثيـــة،  األمـــراض  عـــن 
للمـــرأة الحامـــل، واألطفـــال  المقدمـــة 
حديثـــي الـــوالدة بأعلـــى المعايير، إلى 
جانـــب الفحص الدوري لألطفال حتى 

عمر 5 سنوات.
وأشارت إلى أن محور الصحة والبقاء 
مـــن اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للطفولة 
اشـــتمل على أهداف وقائيـــة لتحقيق 

غايـــة االســـتثمار فـــي الطفولـــة، مـــن 
خالل مجموعة مـــن البرامج الموجهة 
االهتمـــام  عبـــر  والفتيـــات،  للفتيـــان 
بالتغذيـــة والصحة النفســـية والعقلية، 
إلى جانب تحســـين الصحة اإلنجابية 
الـــذي تفخـــر البحريـــن بتقديمـــه أمـــام 
المحافـــل الدولية، حتـــى أصبحت من 
النماذج التي يحتـــذى بها في البرامج 
والخدمـــات التـــي تقـــدم فـــي مجـــال 

الرعاية الصحية األولية لألطفال.
وذكـــرت أنه تم فتح عيـــادات للتغذية 
فـــي  األوليـــة  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
البحريـــن، إذ أصبحـــت تقـــدم النصـــح 
والطالبـــات  للطلبـــة  واالستشـــارة 

واألطفـــال، والتركيـــز علـــى التخلـــص 
من الســـمنة، إلى جانـــب وجود برامج 
الحيـــاة  أســـاليب  لتحســـين  عديـــدة 
غيـــر  األمـــراض  فيهـــا  بمـــا  الصحيـــة، 
الســـارية كأمراض الضغط والســـكري، 
للوقايـــة مـــن اإلصابـــة بها فـــي مرحلة 

مبكرة.
وأكـــدت أن عدد استشـــاريي األطفال 
فـــي البحريـــن بمختلـــف التخصصـــات 
قادرون على تقديم الرعاية لشـــريحة 
عـــن  فضـــال  المملكـــة،  فـــي  األطفـــال 
وتأهيـــل  تدريـــب  برامـــج  اســـتمرار 
مختلـــف  علـــى  الطبيـــة  الكـــوادر 
التخصصات الدقيقـــة، وذلك من اجل 

تقديـــم خدمة رعايـــة صحية لألطفال 
وفق أعلى المعايير.

ولفتت إلى أن البحرين شـــهدت بفترة 
اإليـــذاء  أعـــداد  انخفـــاض  الجائحـــة 
الجســـدي أو الجنســـي علـــى األطفـــال 

في وحدة حماية الطفل.
وأردفـــت العامر أن أســـباب ذلك تعود 
إلـــى احتمـــاالت عدة منهـــا الخوف من 
اللجوء للمستشفيات، أو وجود اآلباء 
واألمهـــات فـــي المنـــزل خـــالل فتـــرة 
الجائحـــة ســـاهم فـــي توفيـــر الحماية 
لألطفال، إلى جانب وجود تفسير آخر 
ســـلبي يتمثـــل فـــي صعوبـــة الوصول 

للخدمات.

انخفاض اإليذاء الجسدي والجنسي لألطفال خالل الجائحة
إهمال االستثمار في الطفولة المبكرة يكبد المجتمع خسائر فادحة... العامر:

سيدعلي المحافظة

قالت رئيس قســـم التراخيص واإلشـــراف 
اإلداري بـــإدارة تراخيص ومتابعة التعليم 
المبكـــر بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم نوريـــة 
الفالحـــي إن التعليـــم المبكـــر هـــو المرحلة 
التعليميـــة المرتبطة بالفئة العمرية ما قبل 
الدراســـة المدرســـية، والمرتبـــط بتطويـــر 
القـــدرة المعرفيـــة عنـــد األطفـــال، إذ يأتي 
دور مؤسســـات التعليـــم المبكـــر من خالل 
دعـــم هذا النوع من التعليم وتوفير جميع 
المناهـــج الدراســـية وتطبيقها باألســـلوب 

الصحيح.
يعتبـــر  المبكـــر  التعليـــم  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تفـــوق  يعـــد  إذ  التعليـــم،  فـــي  األســـاس 
الطفـــل في مرحلـــة متقدمة مؤشـــًرا على 
التاليـــة،  المراحـــل  فـــي  تفوقـــه  اســـتمرار 
والعكـــس صحيح، مبينـــة أن األطفال غير 
الملتحقيـــن بالتعليـــم المبكـــر يالحظ أنهم 

أكثـــر عرضة لإلخفاق مقارنـــة بالملتحقين 
بـــه، والذيـــن لديهـــم تصـــورات وعـــدد من 
التعليميـــة  قدراتهـــم  لتنميـــة  المهـــارات 

والتعلمية بشكل أكبر وأسرع.
يكفـــل  الطفـــل  قانـــون  أن  إلـــى  وأشـــارت 
حـــق الطفـــل فـــي جميـــع المجـــاالت ومنها 
قانـــون  تعديـــل  جـــاء  حيـــث  التعليميـــة، 
الطفل ليســـاهم في توحيد قطاع التعليم 
المبكـــر من دور حضانة أو رياض األطفال 
ليكون تحت إشراف ورقابة وزارة التربية 
والتعليـــم، لتكون الـــوزارة هي المســـؤولة 
عـــن إصدار األحكام والقـــرارات التنفيذية 
الخاصة بها، وإصدار التراخيص وتسجيل 
المؤسسات، وهي تعد قفزة نوعية لقطاع 

التعليم المبكر في البحرين.
وذكرت أن إســـناد مهام اإلشراف والرقابة 
لوزارة التربية والتعليم من شـــأنه تيســـير 

وتوحيد المعاييـــر التنظيمية واإلجراءات 
لجميـــع المؤسســـات، فيخـــدم ولـــي األمـــر 
والمســـتثمرين والمجتمـــع ككل، ويحقـــق 
الركائـــز اإلســـتراتيجية لمرحلـــة الطفولـــة 

المبكرة بشكل ســـليم، ويواكب التطورات 
النمائية العالمية.

وقالـــت إنـــه تم وضـــع خطة اســـتراتيجية 
طويلـــة األمـــد لتحقيـــق تطلعـــات مختلف 

األطـــراف ذات العالقـــة بالتعليـــم المبكـــر 
بيئـــة  لخلـــق  منـــه، وذلـــك  والمســـتفيدين 
األطفـــال  لقـــدرات  مناســـبة  تعليميـــة 
والتحقـــق من تقدمهـــم في بنـــاء المعرفة 
بشكل مبســـط، تعتمد على مهارات تفكير 
عاليـــة، إضافـــة إلى تعلم االســـتراتيجيات 

المختلفة في التعلم.
ولفتـــت إلـــى أن هـــذه الخطة قائمـــة على 
5 ركائـــز أساســـية تتمثـــل في وضـــع إطار 
تنظيمي موحد لجميع مؤسســـات التعليم 
المبكـــر، وتطوير اإلطار الوطنـــي للمناهج 
المراحـــل  جميـــع  ليضـــم  المبكـــر  للتعليـــم 
العمريـــة من شـــهر إلى 6 ســـنوات، ووضع 
خطة تدريبيـــة وتأهيلية لمعلمات التعليم 
الدوريـــة  المرجعيـــات  وتنفيـــذ  المبكـــر، 
وضمـــان جـــودة التعليـــم المبكـــر، إضافـــة 
إلى رفع نســـبة االلتحـــاق بالتعليم المبكر، 

بما يشـــجع االســـتثمار في قطـــاع التعليم 
الخاص.

وبينـــت الفالحي في تعليقها على ســـؤال 
بشـــأن فجوة التعليم لمواليد الربع األخير 
الســـنة أن نظـــام تســـجيل األطفـــال  مـــن 
يشـــمل  اإللزامـــي  بالتعليـــم  الملتحقيـــن 
 31 وحتـــى  ينايـــر  مـــن  الفتـــرة  مواليـــد 
أغســـطس من كل عام، وهو ما ال يتناقض 
مع قانون التعليم، الذي يبدأ بإتمام الطفل 

6 سنوات.
ولفتـــت إلى أن الكثير مـــن األطفال الذين 
فـــي  يتـــم ضمهـــم  ســـنوات   6 يتمـــوا  لـــم 
مؤسســـات التعليم المبكر، إذ يتم تعليمهم 
الكفايـــات التـــي تؤهلهـــم لدخـــول مرحلة 
األول االبتدائي دون التكرار، وبما يساعد 

على نمو قدراتهم العقلية واالجتماعية.

برامج “مواليد الربع األخير” تنمي قدراتهم العقلية واالجتماعية
إشراف “التربية” على مؤسسات التعليم المبكر قفزة نوعية للقطاع... الفالحي:

نورية الفالحي

سيد علي المحافظة

إشراق العامر

80 % من ذكاء اإلنسان يبرز في عمر 4 سنوات
قالـــت رئيس قســـم علم النفس بجامعـــة البحرين 
شـــيخة الجنيد إن أهمية االســـتثمار في الطفولة 
تتجلى في أن هذه السنوات تعد مرحلة حساسة 
من مراحل النمو، إذ تتشكل فيها الخاليا العصبية 
للطفـــل وتتطـــور بصورة ســـريعة، إضافـــة إلى أن 
تعلـــم الطفـــل في هذه المرحلة أســـرع مما يتعلمه 
فـــي المراحل األخرى، وهو ما يؤكد أهمية تحفيز 
الطفـــل في هذه المرحلـــة العمريـــة المفصلية في 

حياته.
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية توضح أن ما ال 
يقل عن 80 % من الذكاء الموجود لدى اإلنســـان 
يتكون عند سن 4 سنوات وأن أي إهمال في هذه 

المرحلة يكون أثره على مدى الحياة.
ولفتـــت إلـــى أن مرحلـــة الطفولـــة هـــي األســـاس 
لتشـــكيل مســـتقبل الطفـــل، حيث يـــدوم تأثير ما 
يتعـــرض لـــه الطفل خـــالل مراحـــل عمـــره األولى 

ويظهر في حياته المستقبلية عند الكبر.

والحزينـــة  الســـعيدة  البيئـــات  تأثيـــر  أن  وبينـــت 
والداعمـــة للطفـــل طويلة المدى، ممـــا يحتم على 

األهل االنتباه لتصرفاتهم.
وأوضحت أن مرحلة الطفولة هي مرحلة ممتازة 
لتحفيـــزه علـــى التعلـــم وتزويـــده بأكبـــر قـــدر من 
المعلومـــات، إضافة إلى كونها مرحلة مؤثرة على 
الصحـــة البدنية للطفل، من خـــالل تعليمه قواعد 
التغذية الســـليمة واالهتمام بالنظافة الشـــخصية، 
شـــخصية  لتشـــكيل  األولـــى  المرحلـــة  أنهـــا  كمـــا 
الطفل اإليجابية التي تتســـم بالمواطنة الصالحة 
وتحديـــد الهويـــة التـــي تشـــعر باالنتمـــاء لألســـرة 

والمجتمع والوطن.
اإليجابيـــة  التربيـــة  أســـلوب  اتبـــاع  أن  وذكـــرت 

فـــي المنـــزل والمدرســـة إلى جانب اتباع أســـلوب 
التشـــجيع والثقـــة بالنفـــس تعد من أبرز أســـاليب 
االســـتثمار فـــي الطفولة، وذلك أنهـــا مرحلة تطور 

النظرة اإليجابية والتفاؤلية.
وأكـــدت أهميـــة تشـــجيع األطفـــال علـــى اللعـــب 
واالستكشـــاف بمـــا ينمـــي قدراتهـــم االجتماعيـــة 

والعاطفية والبدنية والثقافية.
ولفتـــت إلـــى أهمية تنميـــة المهـــارات االجتماعية 
اإليجابيـــة عن طريـــق محاكاة أقـــرب الناس لهم، 
وبنـــاء على ذلك فـــإن اآلبـــاء والمعلمين ومقدمي 
الرعايـــة االجتماعيـــة بحاجـــة الكتســـاب المعرفة 
الضرورية والمهـــارات الالزمة لتوفير بيئة فضلى 
للتعلـــم، وهنا يأتي دور الوالدين ورياض األطفال 

والمدرسة.
وأكـــدت أهمية بنـــاء الشـــخصية المتوازنة للطفل 
مـــن جميـــع جوانبهـــا وعـــدم االقتصـــار علـــى الكم 
المعرفـــي للطفل كما يفعل ذلـــك الكثير من اآلباء 
والمربيـــن، ما يســـاعد على بناء شـــخصية الطفل 

المتسمة بالمرونة والتسامح.
وأشـــارت إلـــى أن ضمـــان نمـــاء قـــدرات األطفـــال 
بطريقـــة  واالجتماعيـــة  واإلدراكيـــة  العاطفيـــة 
صحيحة تســـتحق إيالئهـــا األولويـــة المطلقة من 
أجـــل تنشـــئة أطفـــال أصحـــاء فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.

وذكرت الجنيـــد أن البحرينيين عموما على وعي 
بأساليب التربية الحديثة، بفضل برامج التدريب 
والتوعيـــة، ومـــن بيـــن تلـــك البرامج مـــا قامت به 
الجامعـــة من تدريب أكثر مـــن 1000 متدربة في 

مجال رياض األطفال، وأغلبهم أمهات.
ولفتـــت إلـــى أن “اآلبـــاء واألمهـــات البحرينييـــن 
يفاجئونـــك بأســـاليبهم التربويـــة، حيـــث تجدهم 
يســـتبدلون لغـــة العنـــف بلغـــة الحـــزم، كمـــا يمكن 
قيـــاس ذلك من خالل حجم االســـتنفار اإلعالمي 
والمجتمعي واألمني في حال وجود قضية عنف 

أسري ضد طفل”.
ولفتـــت إلـــى أن أهـــم شـــيء هـــو مـــا تتركـــه فـــي 

األطفال ال ما تتركه لهم.
واختتمت الجنيد بأن شخصية اإلنسان باإلمكان 
التنبـــؤ بهـــا فـــي عمر 4 ســـنوات، إذ ترتســـم معالم 
شـــخصية اإلنســـان في هذا العمر، مؤكدة ضرورة 
أخـــذ المعلومـــات التربويـــة من أهـــل االختصاص 

الذين يمكن الوثوق بهم.

الشعب البحريني يعي أساليب 
التربية الحديثة... الجنيد:

شيخة الجنيد

سيد علي المحافظة
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

نعـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف رئيـــس 
صنـــدوق النفقـــة بدرية عباس 
حبيـــل التي انتقلـــت إلى جوار 
ربها أمس الجمعة، بعد مسيرة 
واإلخـــاص  بالعطـــاء  حافلـــة 
بـــإدارة  العمـــل  فـــي  والتفانـــي 
التوثيـــق، ثـــم إدارة المحاكـــم، 
وآخرهـــا تســـلم مهـــام رئيـــس 

صندوق النفقة.
وتقدمت وزارة العدل بخالص 
التعازي وصادق المواســـاة إلى 
أسرة الفقيدة وجميع منتسبي 
عـــز  المولـــى  داعيـــة  الـــوزارة، 
بواســـع  يتغمدهـــا  أن  وجـــل 
رحمته ورضوانه، وأن يسكنها 
أهلهـــا  ويلهـــم  جناتـــه  فســـيح 
وذويهـــا جميل الصبر وحســـن 

العزاء.

“العدل” تنعى 
بدرية حبيل

“المرور” تفتتح أول مركز للفحص الفني مخصص للدراجات النارية بتوبلي
سادس مركز خاص ويخدم 23 ألف دراجة

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة بإســـناد خدمة الفحص الفني 
للقطاع الخاص، وتحقيقا ألهداف رؤية 
البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة، 
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وبرعايـــة 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب آل خليفة افتتحت اإلدارة، 
مركـــز “ديزايـــن إيـــدج” للفحـــص الفني 
للدراجات النارية بمنطقة توبلي ليكون 
ومخصـــص  نوعـــه  مـــن  األول  المركـــز 
للدراجات اآللية والمركز السادس على 
مســـتوى البحرين وذلك ضمن تشـــجيع 

القطـــاع الخـــاص علـــى فتـــح مزيـــد من 
مراكز الفحص الفنـــي للمركبات لتوفير 
الخدمـــة علـــى أوســـع نطـــاق، إذ يخدم 

المركـــز الجديد أكثر من 23 ألف دراجة 
نارية مسجلة في اإلدارة العامة للمرور.
ويأتـــي افتتـــاح المركـــز بعـــد اســـتيفاء 

الشـــروط والمتطلبات والمعايير الفنية 
وتأهيـــل الفاحصين الفنييـــن والعاملين 
فـــي القطـــاع الخاص بـــدورات تدريبية 

تقدمهـــا اإلدارة لهـــم وبإشـــراف مباشـــر 
لضمان تقديم خدمات مماثلة في جميع 
المراكـــز مـــن ناحيـــة ســـامة المركبـــات 

لاشـــتراطات  واســـتيفائها  ومتانتهـــا 
الفنيـــة تعزيـــزًا لتحقيـــق الســـامة على 

الطريق.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
فـــي  بشـــدة  البحريـــن واســـتنكرت 
بيان أمس، قيام ميليشـــيا الحوثي 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
باقتحـــام مبنـــى ســـفارة الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي صنعـــاء 
الشـــقيقة،  اليمنيـــة  ب الجمهوريـــة 
واحتجازهـــا عـــدد مـــن الموظفيـــن 
ونهـــب  فيهـــا  العامليـــن  المحلييـــن 
عمـــل  فـــي  ممتلكاتهـــا،  وتخريـــب 
انتهـــاًكا  يعتبـــر  مرفـــوض  إرهابـــي 

صريًحـــا التفاقيـــة فيينـــا للعاقات 
الدبلوماســـية ولألعراف والمواثيق 
أمـــن  علـــى  واعتـــداًء  الدوليـــة، 

وسامة مبنى السفارة وطاقمها.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة أن هـــذا 
العمـــل اإلرهابي يعـــد خرًقا واضًحا 
لحرمة وحصانة المقرات والبعثات 
بضـــرورة  مطالبـــة  الدبلوماســـية، 
الموظفيـــن  عـــن  اآلمـــن  اإلفـــراج 
المحتجزين واالنســـحاب من مبنى 

السفارة فوًرا.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين اســـتمرار ميليشيا الحوثي 
اإلرهابيـــة المدعومة مـــن إيران في 
إطاق الطائرات المسيرة المفخخة 
تجـــاه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، في عمل عدائـــي ممنهج 
والمنشـــآت  المدنييـــن  يســـتهدف 
واألعيان المدنيـــة، وينتهك القانون 
الدولي اإلنســـاني، وتســـتنكر بشدة 
تجـــاه  طائـــرات  ثـــاث  إطاقهـــا 

المنطقة الجنوبية من المملكة.
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بيقظـــة 

دعـــم  تحالـــف  قـــوات  وكفـــاءة 
الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي تمكنت 
الطائـــرات  وتدميـــر  اعتـــراض  مـــن 
المســـيرة، فإنها تؤكد وقوف مملكة 
البحرين جنًبا إلى جنب مع المملكة 
العربية السعودية الشقيقة ودعمها 
لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن 
أمنها واستقرارها وسامة أراضيها، 
مجددة موقفها الداعي إلى ضرورة 
تكاتـــف الجهود لوقـــف االعتداءات 
التـــي  اآلثمـــة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 

تهدد األمن واالستقرار اإلقليمي.

البحرين تدين اقتحام ميليشيا الحوثي 
مبنى السفارة األميركية بصنعاء

البحرين تدين استمرار الحوثيين 
بإطالق مسيرات تجاه السعودية

40 % من المدخنين معرضون لإلصابة بمرض السكري
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــن  حرصـــا 
فـــي  الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــات والمناســـبات 
المحلية والعالميـــة، وانطاقا من دورها 
والتثقيـــف،  التوعيـــة  فـــي  المجتمعـــي 
يـــوم  بمناســـبة  االدارة  احتفلـــت  فقـــد 
الســـكر العالمي برعاية الوكيل المســـاعد 
للشـــؤون اإلدارية العميد خميس ســـهل  
وحضور مديـــر إدارة الشـــؤون الصحية 
واالجتماعية المقدم فاطمه  عبدالغفار، 

حيث تم اقامة معرض تثقيفي.
االدارة  وفـــروع  اقســـام  قامـــت  وقـــد 
باســـتعراض دورها التثقيفـــي والوقائي 
مـــن مـــرض الســـكري ، حيـــث قـــام فرع 
التمريـــض ومكتـــب التثقيـــف الصحـــي 
لـــزوار  الســـكر  نســـبه  فحـــص  باجـــراء 
المعرض وتقديم النصائح واالرشـــادات 
للوقاية من هذا المرض وكيفيه الحماية 
مـــن مضاعفاته ، مـــع التأكيد على أهمية 
علـــى  والمحافظـــة  الرياضـــة  ممارســـة 
كاألليـــاف  الصحيـــة  األطعمـــة  تنـــاول 

األطعمـــة  وتجنـــب  الكاملـــة  والحبـــوب 
الغيـــر الصحيـــة ، واالبتعـــاد عـــن التوتـــر 

والقلق.
الطبـــي،  المختبـــر  قســـم  قـــدم  كمـــا 
حـــول  الازمـــة  الطبيـــة  االستشـــارات 
الســـكر  لفحـــص  المناســـب  التوقيـــت 
ومتابعتـــه حيـــث تـــم عرض مجســـمات 
ألجهـــزه المختبـــر والتحاليـــل المختصة 
فـــي هـــذا المجـــال ، اضافة الـــى اإلجابة 
على اســـئلة و استفســـارات الـــزوار بهذا 

الخصوص .
وبدورها قدمت شـــعبة االســـنان ايجازا 
صحـــه  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــه  حـــول 
وسامه الفم واألسنان وذلك عن طريق 

الفحـــص الـــدوري لـــدى طبيب األســـنان 
االســـنان  بتنظيـــف  اليوميـــة  والعنايـــة 
بالمنـــزل، والتأكيـــد علـــى اهميـــه تنـــاول 
موعـــد  قبـــل  لألدويـــة  الســـكر  مرضـــى 
االســـنان والحـــرص علـــى تنـــاول وجبة 

اإلفطار لتجنب المضاعفات.
وقـــدم قســـم العـــاج الطبيعـــي الطـــرق 
الكفيلة بتجنب اإلصابة بمرض السكري 
من خـــال التمارين الرياضية المناســـبة 
والمحافظة على كتله الجســـم المناسبة 
، فيمـــا تـــم توضيـــح امكانيه اســـتخدام 

شـــمع  مثـــل  األخـــرى  العـــاج  معاييـــر 
البارافيـــن والعـــاج الكهربائي وشـــريط 
كنيزيـــو للتخفيـــف مـــن ألـــم والتهابـــات 

المفاصل والعضات .
وقدمـــت عيـــادة مكافحـــة التبـــغ ايجازا 
حـــول تأثيـــر التدخيـــن وتعاطـــي التبـــغ 
على مرضي الســـكري حيث أورد المركز 
األمريكي لمكافحة األمراض والســـيطرة 
المدخنيـــن  مـــن   40%  -  30 أن   )CDC(
معرضيـــن لإلصابـــة بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، وأن المدخنون من مرضي 

بالتحكـــم  صعوبـــة  يعانـــون  الســـكري 
بجرعـــات األنســـولين، وبغـــض النظر عن 
نـــوع الســـكري الذي يعاني منـــه المريض 
التحكـــم  مـــن  يصٌعـــب  التدخيـــن  فـــإن 
بالمـــرض، فضاً عن إن مرضي الســـكري 
غيـــر  مـــن  أكثـــر  معرضـــون  المدخنيـــن 
المدخنين في اإلصابة بمضاعفات مرض 
الســـكري مثل اعتال التغذيـــة العصبية 

الطرفية، ومشاكل بالقلب والكلي.
واســـتعرض فـــرع الرعايـــة االجتماعيـــة 
ســـكر  حـــول  وبروشـــرات  مجســـمات 

االطفـــال وكيفية ارشـــاد اوليـــاء االمور 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع االطفـــال وتهيئة 
مـــع  ســـليمة  اجتماعيـــة  صحيـــة  بيئـــة 
ضرورة مســـاعدة الطفـــل على التخلص 
واالجتماعيـــة  النفســـية  المشـــاكل  مـــن 
واالســـرية حول ما يتعلق بداء السكري 

لألطفال.
فقـــرات  تقديـــم  المعـــرض  واشـــتمل 
وتدريبات رياضيه بالتعاون مع االتحاد 
الرياضـــي لألمـــن العام شـــارك فيها عدد 

من الحضور.

المنامة - وزارة الداخلية

معرض “الداخلية” 
يؤكد أهمية مساعدة 

الطفل على تجنب 
المشاكل النفسية

المنامة - وزارة الداخلية

بمناســـبة االحتفال باليـــوم العالمي للطفل نظمت ُشـــعبة اإلعام 
الجنائـــي بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة فعاليات 
تثقيفية لطاب مدرســـة الخوارزمي االبتدائية، حيث تم تقديم 
محاضـــرات توعويـــه وفقـــرات ترفيهيـــة، كمـــا تـــم زيـــارة قســـم 

األطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأكـــد الرائد حمد المهيزع رئيس شـــعبة اإلعـــام الجنائي أهمية 
تفعيل الشراكة المجتمعية من خال تعزيز دور الناشئة وتوجيه 
طاقاتهم نحو ما يحقق لهم الخير والمنفعة الذاتية ولمجتمعهم 
بما يســـهم في ترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن لدى األطفال 

باعتبارهم عماد المستقبل.

“المباحث” ُتنظم فعاليات توعوية ترفيهية

مساعد النائب العام: جاللة الملك يولي األطفال اهتماًما خاصا
منوها بقانون العدالة اإلصالحية وحمايتهم من سوء المعاملة

أكد مســاعد النائب العام، المستشــار وائل رشــيد بوعالي، ما يوليه عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من اهتمام خاص 

لرعاية األطفال وحمايتهم في مملكة البحرين.

مملـــك  أن  إلـــى  بوعـــاي  وأشـــار 
العالـــم  تشـــارك  وهـــي  البحريـــن، 
للطفـــل،  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
الوطنيـــة  والثوابـــت  القيـــم  تؤكـــد 
الطفـــل  بقيمـــة  المطلـــق  واإليمـــان 
االجتماعيـــة، وكونه اللبنة األســـاس 
التـــي يعتمد عليها مســـتقبل الوطن، 
فكان االهتمام بتنشـــئته على أسس 
أخاقية وقيمية وســـط أسرة وبيئة 
صالحة، وفي رعاية مؤسسات تبذل 
نافعـــا  إنســـانا  لتنشـــئة  كل طاقاتهـــا 

ألهلـــه ووطنـــه، قـــادرًا علـــى تحمـــل 
األعباء وخدمة باده في المستقبل.

واســـتذكر ما أواله جالـــة الملك من 
رعاية واهتمـــام بالطفل، وتوجيهات 
البيئـــة  بخلـــق  الســـديدة  جالتـــه 
المثاليـــة وتذليل جميع الصعاب؛ من 
أجـــل ضمان نمـــو طبيعـــي لألطفال، 
كذلـــك الحرص على بناء تشـــريعات 
عصرية تواكـــب احتياجات األطفال 

ومؤسسات وطنية فعالة.
العـــام أن  النائـــب  وأضـــاف مســـاعد 

العالمـــي  الطفـــل  بيـــوم  االحتفـــال 
يشـــكل دعـــوة للجميع لبـــذل قصارى 
وأن  الطفـــل،  رعايـــة  فـــي  الجهـــد 
يظل هـــذا الكيـــان اإلنســـاني موضع 
االهتمـــام األول لألســـرة والمجتمـــع، 
مســـتذكرا جهود المملكـــة في تنمية 
قدراته وشـــموله بـــكل أوجه الرعاية 

والحماية.
وأشار بوعاي إلى البنية المؤسسية 
مملكـــة  فـــي  الشـــاملة  والتشـــريعية 
البحريـــن، والتي تتكفـــل بالطفل في 
جميـــع شـــؤونه، وتلبـــي احتياجاتـــه 
المناســـبة  األجـــواء  لـــه  وتخلـــق 
للنمـــو فـــي بيئة ســـوية، مشـــيرا في 

العدالـــة  قانـــون  إلـــى  الصـــدد  هـــذا 
وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصاحيـــة 
مـــن ســـوء المعاملـــة، والـــذي صـــدر 
مطلـــع العـــام الجـــاري، ومـــا يتميز به 
مـــن تنظيـــم محكـــم لمعاملـــة الطفل 
جنائيا وحمايته، واتفاق أحكامه مع 
المبادئ والمعايير الواردة باالتفاقات 

الدولية.
واختتم مســـاعد النائـــب العام تأكيد 
أن النيابـــة ووضعـــت منهجا متكاما 
لضمـــان حقـــوق الطفـــل، روعـــي فيه 
مصالـــح الطفـــل الفضلـــى التـــي لهـــا 
األولويـــة فـــي كل إجـــراء وتصـــرف 

قضائي.

المنامة - بنا
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أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
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Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

SMART ENGINE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874277  or  SMARTENGINEGARAGE@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.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 

ALNAEEM RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456599  or  jassimpalace@yahoo.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

BEST TIME DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Marseille perfumery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33319607  or  SAHARAMEEN2019@GMAIL.COM 

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

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

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

  MANAGER (HOSPITALS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17741444  or  amina.mustafa@gmail.com 

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

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

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

GOLDEN  EAGLE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39437313  or  FADELFSSAEED@GMAIL.COM 

Al Safar Food Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  mohamed.aziz@alsafargroup.com 

Siam Pavilion Services 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256276  or  SIAMPAVILIONSERVICES@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 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 

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@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 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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 

Scrap area for used goods 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@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 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.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 

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 

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 

AL WEQAR CAFETEROA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17680798  or  Z.L.S2020BJ@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

SAMI GREEN HOMES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33447111  or  SAMIGREENHOMES.BH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

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

KESHAV SKY ELECTROMECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17786662  or  prashantkase@gmail.com 

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

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

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

SALEEM ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

ALMANARATAIN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

Janas Second Hand Goods 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158402  or  KG407004@GMAIL.COM 

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

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

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

SAR ALNAJAH GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

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

  RECEPTION CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

SPIKE STONE SYSTEMS & COMPUTERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17422735  or  SPM5000@GMAIL.COM 

Sponge bob restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38880656  or  ASIMKH14@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77166539  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

YOUSIF GHULOOM RIDHA MAHMOOD SHANBEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345634  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

SAFAQES STAR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34438754  or  KAMMANA20101@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.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 

WHITE FISHES FOR FRESH FISHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  RSHARAF76@HOTMAIL.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 

BURJ ALNOOR RESTAURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36762008  or  SHAMSAJA432@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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100150  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

AMINA MOHD ABDULRAHMAN ALRAYES 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17291770  or  hamza.abdulla@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

ALHADAF BUILDING EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17593776  or  alhadaf691@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 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

AL SHEHAB CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  JAWADMADAN08@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

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

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

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17561842  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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 

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

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ZUHOOR AL-MUHARQ FOR FORWARDING AND STEVEDORING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340138  or  TALALABDULKARIM@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39347355  or  GENERATIONGAP.ENG@GMAIL.COM 

Arham For Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39110664  or  ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

MARSA ALBUSAITEEN COLD STORES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

ROSARIO PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

NOOR ALKHAYR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33057576  or  SALMN6200@GMAIL.COM 

White Thread Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36843581  or  TPBBAIJU@GMAIL.COM 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

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

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

ARABIAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTING PRESSMEN 
 suitably qualified applicants can contact
 17291331  or  EVITAAPPH@GMAIL.COM 

N&M INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35345477  or  MAZENMUBARAK56@GMAIL.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462696  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

RAMADHAN CONSTRUCTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39987794  or  HASSANR_808@HOTMAIL.COM 

OLD QALALI FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36998840  or  ISMAIL.SHUKRALLA@GMAIL.COM 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

ACTIVAR BAHRAIN PUBLIC RELATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SECTION SUPERINTENDENTS 
 suitably qualified applicants can contact
 39955915  or  OMAR@PLANERABH.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 

SALMAN MOHAMMED AHMED ALGHATAM 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17779643  or  MILLET_BH@YAHOO.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

THE PENTECOSTAL CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

  RELIGIOUS MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17276852  or  BAH.NTC@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 

RANWA STONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

KAF TECH  ELECTRICAL AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446588  or  AHSANFAZLI@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ARABIAN EXPRESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37393035  or  UMALI7UBBALI@GMAIL.COM 

ALBOORI TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640816  or  ALBOORITRANSPORT@GMAIL.COM 

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

  SAFETY EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ALZUBARA CARPENTRY EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874212  or  alzubara.carpentry@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 

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

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

BAIT UL HIKMA INSTALLATION OF MACHINERY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612587  or  MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM 

SAADALDIN SWEETS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295143  or  tariq@saadeddin.com 

Manakish Alshameya Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

MOHAMMAD KHAN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38307897  or  AZIZKHANJEE85@GMAIL.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

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

  ENGINEERING AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

H S BAHOO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33449292  or  BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

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

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

SALWA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17414453  or  a.a.janahi.co@gmail.com 

QUALITY ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404368  or  QUALITYSURVEY_BH@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com 

TORINO BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER-PASTRY COOK & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 35156688  or  ALI.WASWASI@GMAIL.COM 

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  WADYALSAIL1@GMAIL.COM 

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

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

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

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

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39077388  or  THAWADI48@GMAIL.COM 

AL FARAH  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535881  or  S39911226@GMAIL.COM 

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

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

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

SHAMA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38867060  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Sanad gate trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33774517  or  GATE.SANAD@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 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742004  or  ABUJHAD@GMAIL.COM 

Real Taste Plus Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

BRIGHT STAR CAR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620935  or  SHAIKH.HABIB100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

Karak Ajman Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159071  or  SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM 

GOOD YEAR DISTRIBUTION CO.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66682309  or  GOODYEARDIST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PARKAR TEA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39851493  or  PARKARTEA@GMAIL.COM 

ROQITT MARKETING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33166230  or  CHISHTEE1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

ZAKIYA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  zakkayjaffar@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

AL HOOT TELEPHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556772  or  alamalrealestate7@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

FAIRMECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SEASOUR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Maria new Fashions Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33378673  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

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

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

PASHA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36522287  or  RABDULLA778@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

Black Beard Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995542  or  blackbeardbarbershop2016@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

ROOH ALSABAYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17131483  or  HAYATMOUM@GMAIL.COM 

CLEAN HAND TO SUPPORT FACILITIES 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com   
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REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

HANOVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM 

SUDAIF FIBER CLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

 33275356  or  NEWPLAN.BH@GMAIL.COM 

Aitana information technology and computer services w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  SAGEER91189@GMAIL.COM 

MAAMAAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622485  or  NARJESASHOOR@GMAIL.COM 

STAR ONE PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39831917  or  ABDU2000@BATELCO.COM.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

AL ATICATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877130  or  ALATIKATEAC@GMAIL.COM 

ALSHELAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com 

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH 

ALTADHAMON CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677211  or  ATCE1977@OUTLOOK.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALGHAWAS AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33399321  or  ALGHAWASALI@HOTMAIL.COM 

Oceanic contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMUSTAFA GATE TO SUPPORT FACILITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DHAIFALI59@GMAIL.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 

MOHAMMED ALI ISMAIL / HAIAN 11094 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WOODWORKING MACHINE OPERATOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 35004938  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

NJS BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39210555  or  AQLANAAS1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

SAJID BUTT INFORMATION TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696833  or  SAJIDBUTT666@YAHOO.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

ISHRAT EXPRESS DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786158  or  NAVAKTR@GMAIL.COM 

BEETLE INTERIOR DESIGNING A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32057840  or  BEETLEINTERIOR2019@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 

BAHRAIN BEACH BAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

Muthoos market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34344909  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

Alqalb Alsafi for selling spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33607722  or  ALQALBALSAFI128233@GMAIL.COM 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@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 

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 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

LOWRAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36111060  or  ALHARAM62@HOTMAIL.COM 

Sound Land Trading and services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36307293  or  HHUSAIKA@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@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 

HOT LOOK  SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

ADEEL AND GORI CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33765710  or  GHOURINAEEM41@GMAIL.COM 

GRAND OCEAN CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467332  or  ABDULLA.ROWAIE@GMAIL.COM 

A.L.K.O INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33526667  or  MAILBOXGB1@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

RAMLAH TURKI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34443540  or  TERDOC12@GMAIL.COM 

ELIE & JEAN HAIR PRODUTS ACCESSORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17227604  or  ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH 

ALWAFA ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344484  or  YMYG2009@HOTMAIL.COM 

SUPER PRIME REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  MEHBOOBWAQAS2021@GMAIL.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

ALYAA TOUCHES BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  alyaa.albuhmood@gmail.com 

DAVIDSON CONSULTING DMCC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 36283886 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH

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 

NORTH TOWER CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33212336  or  RED-X7@HOTMAIL.COM 

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

ALQAFOOD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267779  or  abdulzahra1960@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Otantik Home Trading 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (GOODS DISCHARGE) 

 suitably qualified applicants can contact
 33117113  or  AMMAR.ATHAMNAH@OTANTIK-HOME.COM 

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783780  or  STARTECH@BATELCO.COM.BH 

WET AND DRY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39609606  or  JAMAL.QAMBER@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

MARRE SWEETS 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (GOODS DISCHARGE) 

 suitably qualified applicants can contact
 39717652  or  marresweet2016@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AFRAN ABU AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 39342942  or  HASGHAR87@LIVE.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 

BOUTIQUE RAHEED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39799710  or  JAFFARSABEEL@GMAIL.COM 

INDIAN MOTORS TECHNICAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241080  or  IMTSALE@GMAIL.COM 

HASAN ABDULRASOOL HASAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

SAHARA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17211102  or  Saharahotelbh@gmail.com 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@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 

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 

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 

MARAYA ALSHAAM 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39611551  or  alnoaimijabor123@gmail.com 

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

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

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.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 

ASIATIC TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33648589  or  JM.M.HILAL@GMAIL.COM 

Adkars Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33631999  or  adkarsenergy@GMAIL.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

  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

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

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

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

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

ALQAROONI ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 34141444  or  M.QAROONI@HOTMAIL.COM 

FLOWER SYRIA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33711817  or  NALMUGHANNI@GMAIL.COM 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@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 

VEER INTERIORS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39903370  or  RABIH@VEER-INTERIORS.COM 

Dar alzain carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

Chaise Cafe And Art Gallery - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36565286  or  CHAISECAFE@YAHOO.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 

Quattro GATE CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34456565  or  MOHD.ALDOSERI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39347355  or  GENERATIONGAP.ENG@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.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 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

FADI LEBANESE SNACK 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39060996  or  FADI.ALBISSANI70@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 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 35007775  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

GUJJRI BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33604580  or  SALEHMALIK8@GMAIL.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 

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact
 39462946  or  68MKMA@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALMANARATAIN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

RING AND TYRE FOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33182280  or  A.AHMED6886@GMAIL.COM 

AALI POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  POTTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17641050  or  POTTERY1960@GMAIL.COM 

ISA AHMED JUBARA ALBUFALAH (GARNEN/9386) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39106106  or  JABARAH.A8115@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 

ABU SALAH GATE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

JASIM KHAMIS MUBARAK ALSADOON (ATLAS -9040) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39817859  or  JASSIMALSADOON44@GMAIL.COM 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

FAZEA TRADING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33274111  or  UNIALSHARAA@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

ONE ELEVEN HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 32002221  or  NOURALI@ONEELEVENBH.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 

BFC Payments B.S.C.(Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17576262  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

KAHLON SUPER STAR CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

Rhodium gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33543932  or  YASERALMAI@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 

UDUPI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454529  or  ALJMEEL9321@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Oak pizza and pasta 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 39939921  or  NAOMA11@HOTMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL-AYAAN FRUITS- VEGETABLES- FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17242999  or  STEELCAR11995@GMAIL.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FURNIITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@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 

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 

TEBA EGYPTIAN BAHRAINI ARABIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36500089  or  hozaifaqasaby@yahoo.com 

JUNAID AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207486  or  JDKROCKY786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650789  or  WAQASANJAM786@YAHOO.COM 

MALAK ALKABEER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33394994  or  ALOJAIMI.AHMED@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 

Green Park Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34392150  or  GREENPARKFT@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 

PANACEA BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17550309  or  ceenovamuhd@gmail.com 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366038  or  masooma.shubber.1990@gmail.com 

RAMADY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293727  or  laylajaseema@hotmail.com 

Q Q FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35320696  or  ALAAALAAALLA72@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 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 

Ajalat For Car Sales And Spare Part W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17326110  or  gro@limousina.net 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 
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غزة - األناضول

السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  أعلـــن 
لحركـــة “حمـــاس” إســـماعيل هنية، 
أمس، بـــدء تحرك واســـع لمواجهة 
وعزل قرار بريطانيا بحظر الحركة 

واعتبارها “إرهابية”.
وقـــال هنيـــة، فـــي بيـــان إن القـــرار 
أو  الجـــدوى  “عديـــم  البريطانـــي 
التأثيـــر” على حركتـــه وعلى نضال 

الشعب الفلسطيني.
وأضـــاف “بدأنـــا بالتحـــرك الواســـع 
لمواجهـــة هذا القـــرار، والعمل على 
عزله وإدانته”، الفتا إلى أن الجهود 
تتواصـــل مـــن أجـــل قطـــع الطريق 
على اســـتفادة إســـرائيل منه، دون 

تقديم تفاصيل بالخصوص.
ووصف هنيـــة القـــرار البريطاني بـ 
“االعتـــداء الجديـــد” علـــى الشـــعب 
وعـــده  وحقوقـــه،  الفلســـطيني 
“خطـــوة مدانـــة ومســـتنكرة تعبـــر 
عن االنحياز لالحتالل”. واعتبر أن 
“حجة القلق على الجالية اليهودية 

في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة”.
لـــن يثنينـــا عـــن  “القـــرار  وأكـــد أن 

المضـــي فـــي الدفـــاع عـــن شـــعبنا 
وحقوقه بكل الوســـائل المشروعة 
عبر المقاومة الشـــاملة، وإن قيادة 
المقاومة هي التي تحدد أســـاليب 
أن  اعتبـــر هنيـــة  كمـــا  المواجهـــة”. 
القانـــون  مـــع  يتعـــارض  “القـــرار 
الدولـــي وحـــق الفلســـطينيين فـــي 
المقاومة والنضال من أجل الحرية 

واالستقالل”.
الشـــعب  “صمـــود  أن  وأضـــاف 
الفلســـطيني والتفافـــه حـــول قواه 
المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض 

كل القرارات التي تمس حقوقه”.

حماس: تحرك واسع لمواجهة الحظر البريطاني

دبي - العربية.نت

تســـتمر فصائـــل عراقية مســـلحة 
موالية إليـــران بالتهديد بـ “حرب” 
مع القـــوات األميركية فـــي البالد، 
مـــا لـــم تغادرها قبـــل نهايـــة العام 

الحالي.
وفـــي هـــذا الســـياق، نقلت شـــبكة 

“رووداو” اإلخبارية العراقية، أمس الســـبت، عن فصيل “كتائب ســـيد الشـــهداء” 
قولـــه إن “الحـــرب ســـتكون مفتوحة” ضـــد القـــوات األميركية، بعـــد انتهاء مهلة 

وجود قواتها القتالية في العراق بنهاية العام 2021.
وقال المتحدث باســـم فصيل “كتائب سيد الشـــهداء” كاظم الفرطوسي، لشبكة 
“رووداو” اإلعالميـــة إن “الحكومة اســـتنفدت كل جهودها، من خالل التوقيتات 
التـــي أعلنـــت عنها خالل زيـــارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمـــي إلى الواليات 

المتحدة األميركية”.
وأشـــارت الشـــبكة إلى وجـــود حوالي 3500 جنـــدي أجنبي حالًيـــا على األراضي 

العراقّية بينهم 2500 أميركي.
بدورهـــا، قالـــت “الهيئـــة التنســـيقية للمقاومـــة العراقيـــة” فـــي بيان، إن ســـالحها 
“سيكون حاضًرا” إذا لم تكمل القوات األميركية انسحابها بحلول نهاية ديسمبر.
مـــن جهتهـــا، نفـــت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة العراقيـــة الجمعة تمديـــد موعد 

انسحاب القوات األميركية من العراق.

فصائل عراقية تهدد أميركا بـ “حرب” حال عدم انسحابها
دمشق - وكاالت

انفجـــرت عبـــوة ناســـفة، أمس، 
في معبـــر “نصيـــب ـ جابر” على 
الحدود األردنية السورية، دون 

وقوع إصابات.
وأفـــادت مصـــادر ســـورية بـــأن 
عبـــوة ناســـفة انفجـــرت بجـــوار 

إحدى الغرف المخصصة للحراســـة من الجانب السوري، ولم تسفر عن وقوع 
أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأوضحت المصادر أن الغرفة تتبع فرع األمن السياسي التابع للنظام، مشيرا 
إلى أن الغرفة كانت فارغة لدى استهدافها.

ونقلـــت وكالـــة األنباء األردنية “بترا” عن مصدر لم تســـمه، قولـــه “إن االنفجار 
الذي وقع صباح أمس، على الحدود األردنية السورية لم يؤثر على حركة نقل 

البضائع والركاب بين الجانبين”.
وأضاف أن “االنفجار وقع على الجانب السوري من الحدود وبعيدا عن النقطة 

الحدودية الخاصة بالركاب، وأن الحركة طبيعية ومستمرة بين الجانبين”.
وكان األردن قـــد قـــرر فـــي 31 يوليـــو الماضي إغـــالق المعبر؛ نتيجة ما ســـماه 
“تطورات األوضاع األمنية في الجانب الســـوري”، في إشـــارة إلى اشـــتباكات 
عنيفـــة آنذاك قـــرب المعبر بين قـــوات المعارضة والنظام فـــي محافظة درعا، 

قبل أن يعيد فتحه أواخر سبتمبر الماضي.

انفجار عبوة ناسفة بمعبر حدودي بين سوريا واألردن
طرابلس - وكاالت

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أمس، 
إن الليبيين مقبلون على انتخابات “ال دستور فيها”، محذًرا من خطورة 
مــا وصفــه بـ “تآمر طبقات سياســية تريد أن تتحكم في ســيادة الليبيين 

وثرواتهم”. 

وأضـــاف الدبيبـــة فـــي كلمـــة ألقاها 
طرابلـــس  غـــرب  زوارة  بمدينـــة 
يقـــرر  مـــن  هـــو  الليبـــي  “الشـــعب 
ويوقـــف العبـــث الـــذي يحـــدث في 
أن  يمكـــن  “ال  أنـــه  البـــالد”، مؤكـــًدا 
نســـمح لهم بالعبث بمصير الشـــعب 

الليبي”.
وأشـــار إلى أن “االنتخابات المقبلة 

تم تفصيلها سياسًيا على مقاس 
أشـــخاص بعينهـــم، بحيث 

يحرم الليبيون من حق 
تقرير مصيرهم”.

وحذر قائاًل “ال تلتفتوا 
)الشـــعب( إلى المجتمع 

أواًل  )األهـــم(  هـــو  رأيكـــم  الدولـــي، 
وأخيـــًرا. وأنتم من تقـــررون مصير 

هذا البلد”.
يأتي ذلـــك فيما قال الناطق باســـم 
عبـــدهللا  الليبـــي  النـــواب  مجلـــس 
بليحـــق إن األوان قـــد فـــات علـــى 
تعديل قوانيـــن االنتخابات، المقرر 

إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
ونقلت قناة ليبيا األحرار أمس 
عـــن بليحـــق قولـــه “إن مـــن 
دعـــم  الليبييـــن  مصلحـــة 
الرئاســـية  االنتخابـــات 
إلنهـــاء  والتشـــريعية 

حالة االنقسام”.

خالفات ليبية بشأن قانون االنتخابات

30 قتيال ومفقودا في 
فيضانات بجنوب الهند

حتفهم  األقــل  على  شخصا   30 لقي 
أو فقدوا في فيضانات جنوب الهند، 
حسب وسائل اإلعالم التي تحدثت 

عن سيول جرفت 3 حافالت.
ــاذ عــشــرات  ــقــ ــ وانـــتـــشـــل عـــمـــال اإلن
الــجــثــث بــعــدمــا جـــرفـــت الـــمـــيـــاه 3 
ــدرا بــراديــش  حــافــالت فــي واليـــة أنـ
الساحلية. وما زال 18 شخصا على 
حسب  المفقودين  عــداد  فــي  األقــل 

الموقع اإلخباري “نيوزمينوت”.

إيران تحتجز سفينة محروقات وارتفاع عدد القتلى بصفوف شرطتها لـ 6

واشنطن تنفي ترددها باستخدام القوة 
لويـــد  الدفـــاع األميركـــي  حـــّذر وزيـــر 
أوســـتن أمس الســـبت فـــي المنامة من 
أن الواليات المتحدة قادرة على نشـــر 
“قـــوة ســـاحقة” في الشـــرق األوســـط، 
مؤكـــدا أن واشـــنطن “ســـتنظر في كل 
الخيـــارات الضروريـــة” في حال فشـــل 
البرنامـــج  وقـــف  فـــي  الدبلوماســـية 

النووي اإليراني.
وجـــاءت تصريحات أوســـتن ردا على 
أســـئلة خـــالل مؤتمـــر “حـــوار المنامة” 
في البحرين بشـــأن استعداد واشنطن 
للجوء إلى خيار عســـكري في المنطقة 

إذا لزم اإلمر.
نفســـه  الوقـــت  فـــي  أوســـتن  ونفـــى 
معلومات تفيد بـــأن الواليات المتحدة 
أصبحت مترددة في استخدام القوة.

عـــدم  ســـبب  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
رد واشـــنطن علـــى هجـــوم الطائـــرات 
المســـيرة والمدفعيـــة الشـــهر الماضـــي 
على قاعدة يســـتخدمها التحالف الذي 
تقوده الواليات المتحدة لقتال تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية فـــي ســـوريا، قـــال 
أوســـتن إن “الواليات المتحدة تحتفظ 

بحقها في الدفاع عن نفسها”.
وأكـــد الوزيـــر األميركـــي “ســـندافع عن 
أنفســـنا وعـــن مصالحنـــا أيـــا تكـــن، في 

الزمان والمكان اللذين نختارهما”.
وتابـــع محـــذرا “ال ينبغـــي ألي بلـــد أو 
ذلـــك.  فـــي  يخطـــئ  أن  شـــخص  أي 
نحـــن ملتزمـــون بالدفـــاع عـــن أنفســـنا 
ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا أيضا. 
كما أننا ملتزمون بعدم الســـماح إليران 

بامتالك سالح نووي”.
وأوضـــح أوســـتن أن الهـــدف الرئيـــس 
لواشـــنطن هو تعزيز تحالفاتها التي “ال 
مثيـــل لها” في الشـــرق األوســـط. لكنه 
أشـــار إلـــى أن التدخل العســـكري يبقى 
خيـــارا مع انتشـــار عشـــرات اآلالف من 

جنودها في المنطقة.
على صعيد آخر، قالت إيران أمس إنها 
صـــادرت ســـفينة أجنبيـــة فـــي الخليج 

توقيـــف  وأعلنـــت  محروقـــات  تهـــّرب 
طاقمهـــا. ومنذ فبراير، تخـــوض إيران 
وإســـرائيل “حربـــا خفيـــة” إذ تعرضـــت 
ســـفن تابعة لكل مـــن الجانبين لهجوم 
فـــي المياه حـــول الخليـــج، بينما تتهم 
الواليـــات المتحـــدة وإســـرائيل طهران 
باســـتخدام طائرات مسيرة وصواريخ 

لزعزعة االستقرار في المنطقة.
وفي تصريحات مقتضبة للمؤتمر، دعا 
رئيس االستخبارات السعودية السابق 
األميـــر تركـــي الفيصـــل إلـــى “تحركات 
عمليـــة” فـــي المنطقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
“تطبيق كامل” لحظر إرســـال األسلحة 
المدعوميـــن  الحوثييـــن  للمتمرديـــن 
مـــن إيـــران. وقـــال أوســـتن إن “التزام 
الواليـــات المتحـــدة األمن في الشـــرق 

األوسط، قوي ومؤكد”.
وأضـــاف أن “مهمتنا في نهاية المطاف 
هـــي دعـــم الخيـــار الدبلوماســـي ومنع 
نشـــوب صـــراع والدفاع عـــن الواليات 
المتحدة ومصالحنا الحيوية”، موضحا 
“إذا أجبرنا على رد العدوان، ســـننتصر 

وسننتصر بشكل قاطع”.
ملتزميـــن  زلنـــا  “مـــا  أوســـتن  وصـــّرح 

نتيجـــة دبلوماســـية للقضيـــة النووية. 
مســـتعدة  إيـــران  تكـــن  لـــم  إذا  لكـــن 
للمشـــاركة بشـــكل جدي، فســـننظر في 
كل الخيـــارات الضرورية للحفاظ على 

أمن الواليات المتحدة”.

وزير الخارجية اليمني: إيران تبتز 

دول الجوار

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
الحوثييـــن  إن  أمـــس،  عـــوض،  أحمـــد 
يرفضون االســـتجابة لمبادرات السالم 
ويواصلون عدوانهم، تنفيًذا لما وصفها 

باألجندة اإليرانية “التخريبية”.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية أن الوزير 
اســـتعرض خالل مباحثاته مـــع وزيرة 
الخارجيـــة الليبية نجالء منقوش على 
هامش مؤتمـــر حوار المنامة “تطورات 
األوضاع السياســـية واالقتصادية في 
اليمـــن ورفـــض الميليشـــيات الحوثيـــة 
الســـالم  مبـــادرات  إلـــى  االنصيـــاع 
تنفيـــًذا  العـــدوان،  فـــي  واســـتمرارها 
فـــي  التخريبيـــة  اإليرانيـــة  لألجنـــدة 
منطقتنـــا”، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة معركة 

مـــأرب. وأمنيا، أعلنت وكالة “تســـنيم” 
اإلخبارية أمس أن 3 عناصر من قوات 
األمن اإليرانية قتلوا في األيام القليلة 
الماضية، ليرتفع عدد عناصر الشـــرطة 
الذيـــن قضوا في أعمـــال عنف متفرقة 

هذا األسبوع إلى 6.
وذكرت الوكالة أن ضابطا في الشرطة 
قتـــل فـــي محافظـــة خوزســـتان أثناء 
عمليـــة دهم اســـتهدفت موقعا لعصابة 
“ســـطو مســـّلح”. وأضافـــت كمـــا توفي 
شـــرطي متأثـــرا بجـــروح اصيـــب بهـــا 
أثنـــاء مواجهات مع “عصابة مســـّلحة” 

في محافظة أصفهان )وسط(.
واألربعاء، دهســـت مركبـــة كانت تنقل 
وقودا مهّربا شرطيا آخر في محافظة 
سيستان - بلوشســـتان )جنوب شرق(، 

وفق الوكالة.
األنبـــاء  وكالـــة  أعلنـــت  واألربعـــاء، 
الرســـمية “إرنـــا” مقتـــل 3 عناصـــر مـــن 
قـــوات حفـــظ األمـــن اإليرانيـــة بينهـــم 
ضابط برتبة عقيد، وإصابة 6 بجروح، 
فـــي اشـــتباك مـــع مجموعـــة مســـّلحة 
اســـتمر لنحـــو 24 ســـاعة فـــي جنـــوب 
شرق البالد في سيستان - بلوشستان.

المنامة، طهران - وكاالت

إسماعيل هنية

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
أمـــس الســـبت، عن تنفيـــذ عمليـــة نوعية 
بصنعـــاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا 

عسكريا لميليشيات الحوثي.
شـــملت  األهـــداف  إن  التحالـــف  وقـــال 
دفـــاع  ومنظومـــات  أســـلحة  مخـــازن 
المســـيرات،  إلطـــالق  واتصـــاالت  جـــوي 
مشـــيًرا إلـــى أن العملية النوعيـــة بصنعاء 
وصعـــدة ومأرب هيأت البيئـــة العملياتية 

لالستجابة الفورية للتهديدات.
وقبلها، أعلن التحالف تنفيذ 15 استهدافا 
ضـــد الميليشـــيات فـــي مـــأرب والبيضاء 
خالل الـ 24 ســـاعة الماضية، مشـــيًرا إلى 
تدميـــر منظومـــة دفـــاع جـــوي و11 آليـــة 
عسكرية للميليشـــيات في مأرب، ومقتل 
ما يزيد على 70 عنصرا من الميليشـــيات 
فـــي مـــأرب والبيضاء. وأضـــاف التحالف 
“نفذنا 19 استهدافا للميليشيات بالساحل 
الغربـــي لدعـــم قـــوات الســـاحل وحمايـــة 

عمليـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  المدنييـــن”، 
الســـاحل الغربي اســـتهدفت مركـــز قيادة 
وسيطرة، كما اســـتهدفت موقعا لتخزين 
وتوجيه الطائرات المسيرة. وتابع “ندعم 
عمليات القوات اليمنية بالســـاحل الغربي 
خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم”.

وفـــي وقـــت ســـابق، أفـــاد تحالـــف دعـــم 

الشـــرعية فـــي اليمن بتدمير 3 مســـيرات 
المنطقـــة  باتجـــاه  ُأطلقـــت  مفخخـــة، 
الجنوبيـــة، معلنـــا عن بـــدء تنفيـــذ عملية 
التهديـــد  مصـــادر  مـــع  للتعامـــل  نوعيـــة 
مســـيرة  التحالـــف  دمـــر  كمـــا  الحوثـــي، 
أطلقتهـــا  اليمنيـــة،  باألجـــواء  مفخخـــة 

ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء.

خالل عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب

التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي

من عمليات التحالف )أرشيفية(

الخرطوم - وكاالت

دعا الناشـــطون الســـودانيون المعارضون 
للحكـــم العســـكري إلـــى تظاهـــرات اليـــوم 
)األحـــد( فيمـــا أعلـــن األطبـــاء المؤيـــدون 
القتلـــى  عـــدد  ارتفـــاع  المدنـــي  للحكـــم 
المدنيين في حملة قمـــع التظاهرات منذ 
انقـــالب 25 أكتوبـــر فـــي الســـودان إلـــى 
40 بعـــد وفـــاة فتى أمس متأثـــرا بجروح 

خطرة أصيب بها األربعاء.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان قاد انقالبا فـــي 25 أكتوبر خالل 
مرحلـــة انتقال هشـــة في الســـودان. وقد 
اعتقـــل كل المدنييـــن في الســـلطة تقريبا 
وأنهـــى االتحـــاد الـــذي شـــكله المدنيـــون 

والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
وقالـــت لجنـــة أطبـــاء الســـودان المركزية 
في بيـــان “ارتقـــت صباح اليوم )الســـبت( 
روح الشـــهيد محمد آدم هارون )16 سنة( 
متأثـــًرا بجراحـــه البالغـــة جـــراء إصابتـــه 
فـــي  والرجـــل  بالـــرأس  حـــي  برصـــاص 

)مليونية 17 نوفمبر(”.
وشـــهد األربعـــاء 17 نوفمبر ســـقوط أكبر 
عـــدد من القتلى بلغ 16 شـــخصا معظمهم 
في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها 
جسر بالعاصمة الســـودانية، حسب نقابة 

األطباء المؤيدة للديمقراطية.
بـــدء  القتلـــى منـــذ  وبذلـــك يرتفـــع عـــدد 
 40 إلـــى  أكتوبـــر   25 فـــي  التظاهـــرات 

معظمهم من المتظاهرين.
ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية 

على شـــبكات التواصل االجتماعي أمس 
إلى “تظاهرة مليونية” األحد.

وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، دعـــا تجمـــع 
المهنييـــن الســـودانيين الـــذي لعـــب دورا 
محوريـــا خالل االنتفاضـــة التي أدت إلى 
اســـقاط عمر البشير في أبريل 2019، إلى 
مجموعة من التجمعات طوال األســـبوع 
مـــن بينهـــا تظاهـــرة “مليونيـــة” حاشـــدة 

األحد وتظاهرات مماثلة الخميس.

وفاة فتى متأثرا بجروح خطرة ُأصيب بها األربعاء

السودان: دعوات إلى “التظاهر” و40 قتيال منذ االنقالب

عملية توقيف السفينة في الخليج

نيودلهي - أف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“حوار المنامة”... استجابة قوية وإيجابية للتحديات
استطاع “حوار المنامة” الذي تختتم اليوم األحد دورته السابعة عشرة، أن 
يرسم صورة شاملة للتحديات األمنية والدفاعية والسياسية واالقتصادية 
واالســـتراتيجية، وتحليل مســـار الكثيـــر من القضايا التي تهـــم دول العالم 
وأمنهـــا واســـتقرارها، ونظرة ولو ســـريعة على الخريطة السياســـية لعالمنا 
المعاصـــر ســـنرى أن “حـــوار المنامة” لعـــب دورا فاعال في مفهـــوم التضامن 
وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي والتقدم الذي تتطلع إليه الشعوب كافة، 
وأكد كذلك وبامتياز النطاق الواسع الذي تعمل فيه مملكة البحرين من أجل 
تحقيق وترســـيخ األمن واالســـتقرار في ربوع العالم على كل المســـتويات، 
وتعميق قواعد التفاهم والسلم بين األمم واالندفاع نحو تحقيق األهداف 

السامية التي تسهم في خير وازدهار وتقدم الشعوب.
الـــدورة الحالية تناولت وبالوصف الدقيق مســـألة غاية في األهمية تدعم 
األمـــن واالســـتقرار والســـالم في العالـــم وهي مســـألة “التعددية والشـــرق 
األوســـط”، وتناولـــت فـــي ســـبع جلســـات عامـــة محـــاور إقليميـــة ودوليـــة 
جوهرية حول: “سياســـة الدفاع األميركية في الشـــرق األوســـط، الخليج 
وآســـيا، الدبلوماســـية والردع، تعددية األطراف واألمن اإلقليمي في إطار 

متحـــول، إنهـــاء الصراعـــات فـــي المنطقـــة، ديناميكيـــات األمن فـــي البحر 
األحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار األسلحة النووية”.

إن ما يجري في العالم اليوم وفي الشـــرق األوسط بالدرجة األولى، يجب 
أن يدفع الجميع التخاذ مواقف موحدة تساعد على إحالل األمن والسالم 
في المنطقة، ومملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه، لديها الرؤية والبصر الواعي لتحقيق كل ذلك، وتمتلك 
االســـتجابة القويـــة واإليجابيـــة للتحديـــات، واالنطـــالق بـــدول العالم إلى 
رحـــاب دور حضـــاري وأمنـــي جديد علـــى درب التطـــور الدائـــم والطويل، 
وحضـــور هذا الكـــم الهائل “300 شـــخصية بارزة من كبار المســـؤولين في 
شـــؤون السياســـة والدفاع واألمـــن القومي وخبـــراء متخصصين يمثلون 
أكثـــر من خمســـين دولـــة، والعديـــد مـــن الشـــركات والمنظمـــات اإلقليمية 
والدولية” أكبر دليل على ريادة مملكة البحرين في دعم جهود االســـتقرار 

واألمن في العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“وال تنسوا الفضل بينكم”
أتتبع باهتمام الطرح التنويري الجميل الذي يقدمه الدكتور زياد الســـعدون، والذي 
يحتاجه كل بيت بحريني اليوم، في تنظيم العالقات الزوجية وأولوياتها، وأسس 

استمرارها وبنائها بالشكل الصحيح.
ويشـــير الســـعدون فـــي غالـــب كتاباته إلـــى الثغـــرات والفجـــوات المتكـــررة ما بين 
األزواج “مـــن واقـــع المجتمـــع البحرينـــي” وتناميهـــا التدريجي مع الوقـــت، لتصبح 
كالثقـــب األســـود في غياهيـــب الفضاء، يجذب إلى داخله كل شـــيء، وأي شـــيء، 

ويرميه في الكون السحيق.
وفي هذا السياق تحديدًا، أوجز عددًا من أهم النصائح التي يشير إليها السعدون، 

لبناء الثقة والسعادة بين األزواج، والحيلولة دون انهيارها، وفشلها، كالتالي:
* حســـن الظن بين الزوجين يحل الكثير من المشـــاكل، وسوء الظن يصنع 

مشاكل ال وجود لها.
* الحيـــاة الزوجيـــة ليس فيها غالب أو مغلـــوب، لكنها تحل على مبدأ قوله 

تعالى “وال تنسوا الفضل بينكم”.
* مـــن الشـــقاء أن يعيش الزوجـــان بال مودة أو رحمـــة، فالبيوت تبنى على 

الحب والمودة.
* الصمت السلبي في الجوار بين األزواج هو حوار الجدران.

* ال تجعلوا سقف التوقعات لشريك الحياة مرتفعا جدًا، وانظروا ألحالمكم 
بعين الواقع، ال بعين الخيال، كي تستمتعوا بحياتكم دون صدمات.

* الكثيـــر مـــن المشـــاكل الزوجيـــة ســـببها عـــدم فهـــم احتياجـــات اآلخـــر، 
وبتحويلهم للخالفات إلى أزمات.

* وجود اختالف بوجهات النظر ال يعني بالضرورة وجود مشكلة.
* احترام الزوجين لبعضهما أمام األبناء، يربيهم على ثقافة االحترام.

* البيت الذي ال خصوصية ألهله، تكثر مشاكله.
* السعادة تكمن في الرضا بما قسم هللا، وعدم التحسر على ما مضى.

* أغلب المشـــاكل الزوجية بســـبب أســـلوب الكالم بين الزوجيـــن، وتتزايد 
بردود األفعال.

* ال تتحـــدث بفضلـــك وإحســـانك لزوجتك، وال تذكرهـــا بإنفاقك عليها، وال 
تلوح بالطالق، أو تكثر من العتاب.

* مـــن أكثـــر الشـــكاوي التـــي تصلنا عدم االهتمـــام، وتذكر أن األســـلوب هو 
طريق القلوب.

* التنازل بين الزوجين ليس ضعفًا، بل قوة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

48 ساعة!
كان يوم الخميس قبل الماضي حافال، ذهبت مسرعة إلى جلسة برلمان الشباب 
حتى تتســـنى لي رؤية أبنائي وبناتي.. الطلبة المشـــاركين في مثل هذا الحدث 
المهم، كنت أتابعهم بشغف من مقاعد الجلوس العلوية وهم يناقشون ويعملون 
ويرمقونـــي بنظراتهـــم للتأكد من وجودي إلى جانبهـــم بين الفينة واألخرى، كان 
شـــعورا جميـــال جدا اختلطت فيه مشـــاعر الفرح والفخر واالعتـــزاز، والحمد لله 
على ذلك، مضى الخميس جيدا وأتى الجمعة مبتهجا، وألنني كنت مشغولة مع 
الطلبة والطالبات يوم الخميس فقد آثرت أن أسجل حلقة برنامجي التلفزيوني 
الجمعـــة ورغـــم أنني أفضـــل أن أقضي الجمعة فـــي المنـــزل إال أن الحلقة كانت 
جميلـــة وممتعـــة، وعدت ســـريعا إلـــى المنزل، والجـــوع يعتصرنـــي، حيث كانت 
الســـاعة الحادية عشـــرة ظهرا، كان الجميع في المنزل قد تناول الفطور، وبقيت 
أنـــا وحدي على مائدة الطعـــام ألتهم األجبان والفالفل بطريقة غريبة، كنت حقا 
جائعة، لكن شـــعرت بالتخمة ســـريعا وقررت عدم تناول الغداء مكتفية بالفطور 

الغني.
كانت الســـاعة تشـــير إلى السادســـة مســـاء عندما بدأت التوعك، وبدى لي األمر 
عاديـــا خصوصـــا أننـــي أعلم مـــا أجرمت به في حق نفســـي وقـــت الفطور! مرت 
الســـاعات وزاد األلـــم الذي قررت كالعـــادة تجاهله، لكنني لم أســـتطع أن أغمض 
عينـــي وتوجهـــت إلـــى طـــوارئ إحـــدى المستشـــفيات الخاصـــة التـــي كتبت لي 
المسكنات فقط ال غير، وهو ما اضطرني للعودة إليها مرة أخرى بعد 5 ساعات، 

أي صباح السبت، وأيضا تم صرف المسكنات وال غير. 
أجريت مكالمة هاتفية مع أحد األصدقاء الذين أرشدوني للذهاب إلى مستشفى 
الملك حمد الطبي الجامعي وما إن خطوت باب الطوارئ هناك حتى كان فريق 
طبـــي كامـــل فوق رأســـي يجري لـــي مجموعـــة ضخمة مـــن التحاليل واألشـــعة 
المقطعيـــة والموجات فوق الصوتية، وتقـــرر إدخالي فورا غرفة العمليات وقبل 
الدخـــول انفجـــرت الزائـــدة الدودية في بطنـــي معلنة انتصارهـــا علي في حرب 
دامـــت بينـــي وبينهـــا عامين كاملين! عاميـــن وأنا أتألم وأعيش على المســـكنات 
فقـــط حتـــى ال يتعطل جـــدول أعمالي يومين! أتســـاءل حاليا، مـــاذا لو كنت قد 
فقـــدت حياتـــي في غمضة عيـــن؟ ماذا عـــن عائلتي عن أصدقائـــي عن أحالمي 
التي أعشق وأتمنى رؤيتها؟ كم كنت مهملة ومقصرة بحق نفسي من أجل أمور 

يمكن تداركها في أي وقت الحق !
تخلصت من الزائدة وأتمنى معها أن أتخلص من جلد النفس والضغط  «

عليها والعمل الالمنقطع ومئات الملفات من حولي، تعلمت من الدرس 
جيدا، سأبقى كما أنا لكنني سأضع صحتي على ملف األولويات.

سمر األبيوكي
نحـــن البشـــر ال يـــدوُم لنـــا حال، بـــل نتغير علـــى مر الســـنين، فالتجـــارُب التي 
نخوضهـــا، والمواقـــف التـــي نمر بها، وأيامنـــا التي تمضي فتنقـــص من عمرنا، 
وقصـــص اآلخرين وتجاربهم التي نقرؤها أو نســـمع عنهـــا، كل ذلك يترُك فينا 
أثًرا، ويختلف األثر من شـــخص آلخر بحســـب مســـتوى فهم هذا التغير. وبما 
أن القـــارئ يميـــل إلى المواقف الواقعية التي تحمل فكرة ذات مغزى أكثر من 
ميله إلى عرض الفكرة مجردة، أحببُت أن أسوق موقًفا متضمنا لفكرة أعتقد 

أنها ستترك أثرا بكل قارئ فطن.
في األســـبوع الماضي أرســـل لي شـــقيقي د. جعفر مقاال قد كتبه في مدونته 
باللغـــة اإلنجليزية بعنـــوان “الوحدة أو العزلة”، وفي حقيقـــة األمر كان المقال 
مليئًا باألفكار المفيدة، إلى درجة أنني أعدُت قراءته مراٍت ثالث. اســـتعرض 
فـــي المقال مشـــاعر الوحدة عند بعض الشـــعوب حول العالـــم، وكيف أن لهذا 
الشـــعور أثرًا بالًغا على اإلنســـان ومجتمعه، ففي بريطانيا - وتحديدًا في عام 
2018 - قامت “تيريزا ماي” بإطالق وزارة أسمتها “وزارة شؤون العزلة”، وهي 
أول وزارة فـــي تاريـــخ بريطانيا بهذا المســـمى، وكان مـــن صلب مهامها العمل 
على مكافحة العزلة االجتماعية، وتقديم الدعم العملي والعاطفي لهذه الفئة.

وجدت الدراســـات أن شـــريحة كبيـــرة ممن تتراوح أعمارهم مـــا بين 16 و24 
ســـنة قد عّبروا عن شـــعورهم بمشـــاعر الوحـــدة، فيا ترى لمـــاذا يحدُث ذلك؟ 
رغـــم أن العالـــم يعيُش مرحلة جديـــدة مليئة بكل وســـائل الترفيه والتواصل 

االجتماعي وتقنيات االتصال السريع. 
وذكر في المقال قصة شـــخصية واقعية لرجل جمعتُه به معرفة ســـابقة، كان 
هـــذا الرجـــل ذكيـــا للغاية، ويتميز بمهـــارة عالية في مناقشـــة مختلف األفكار، 
نهمـــًا في القراءة إلى حٍد كبيـــر، لكن لم تكن بعض أفكاره مقبولة عند َمْن هم 
حوله، ونتيجة لعدم التوافق مارسوا عليه نوعا من التجاهل وعدم االهتمام؛ 
األمـــر الـــذي جعله يعيش في عزلٍة مع أفـــكاره تلك. لم يختر هو ذلك االنعزال 
لكنه وجد نفســـه في غالب الظن ُمرغما فآثر االبتعاد، وتوفاه هللا بداية العام 
الجـــاري، وقد كان وحيدًا وربما حزينـــا أيضًا، كان موته صدمًة كبيرة، جاءت 
قصتـــُه بغيـــر قصـــد أثناء نقاشـــنا حـــول ما تعانيه بعض الشـــعوب فـــي الدول 
المتقدمة من مشـــاعر الوحدة والنزعة نحو العزلة االجتماعية رغم ما وصلوا 
إليه من تطور وحداثة. هي قصٌة من واقٍع مليء بالكثير من القصص والعبر 

ولعلنا نعتبر، ودمتم بخير.

عباس العمران

ِقصٌة جاءت بغيِر قصد

بعـــد ظهـــور فيروس كورونـــا “كوفيد 19” قبـــل أكثر من عـــام ونصف، زادت 
شـــعبية بعض األفالم الســـينمائية التـــي صنفت حينها ضمن خانـــة “الخيال 
العلمـــي” وتنبأت بمثـــل هذه األوبئة المدمرة في ســـيناريوهات مشـــابهة لما 
حـــدث فعلًيـــا، ومن أبـــرز هذه األفـــالم )Outbreak( أو تفشـــي الوبـــاء، الذي 
عـــرض عام 1995 ويتحدث عن فيروس اســـمه “موتابـــا” ظهر بمنطقة زائير 
فـــي أفريقيا، وانتقل ألميركا بعد جلب قـــرد إلجراء اختبارات على المرض، 

فانتشر الوباء في إحدى القرى األميركية.
واآلن يبـــدو أننـــا مقبلون على جدل مشـــابه في قضية تشـــغل بال نخبة من 
ســـكان كوكـــب األرض، فوفقـــا لموقع صـــوت ألمانيـــا على اإلنترنـــت، ناقش 
“منتـــدى إغناتيـــوس” المرموق فـــي كاتدرائية واشـــنطن الوطنيـــة، بحضور 
كبار مســـؤولي الكنيســـة ومســـؤولين فـــي الحكومة األميركيـــة وأكاديميين 
ورجال أعمال موضوع “مستقبلنا في الفضاء”، ومن بينهم مؤسس أمازون 
جيـــف بيزوس، وعالم الفيزياء الفلكيـــة بجامعة هارفارد آفي لوب، ورئيس 
وكالة الفضاء األميركية “ناســـا” بيل نيلســـون، ومديـــرة المخابرات الوطنية 

األميركية أفريل هاينز.

جـــاء هذا المنتدى على خلفية التقرير الذي نشـــرته وزارة الدفاع األميركية 
مؤخـــرًا عـــن “األجســـام الطائـــرة المجهولـــة”، واعترفـــت فيـــه بـــأن طياريـــن 
عســـكريين رصـــدوا أجســـامًا طائـــرة مجهولـــة، دون تحديـــد مـــا إذا كانـــت 
تكنولوجيـــات متطـــورة مـــن كوكـــب األرض أو أجســـامًا من الغـــالف الجوي 
أو مـــن خـــارج كوكـــب األرض، لكنه اعتبر أول اعتراف رســـمي من الحكومة 
األميركيـــة برؤية األجســـام الطائرة المجهولة بعـــد عقود من الجدل بين من 

يصدقون، ومن يرفضون فكرة زيارة طائرة كائنات فضائية لألرض.
القصد هنا أن هناك فجوة واســـعة وفرقا كبيرا بين الفن الذي يؤمن برســـالة 
وتشغل باله قضية كونية مهمة يحضر لها جيدا وبكل األدوات التي تجعله 
يقـــدم جديـــًدا مفيًدا للعالم ولو اســـتغرق األمر ســـنوات لإلقنـــاع بجدوى ما 
يقدمـــه، وبيـــن فن تجاري هابط ال يقدم إال الرديء وما يحقق له المكاســـب 

اآلنية ولو على حساب القيم واألخالق.
كمـــا أن هنـــاك فرقا كبيـــرا بين بحث علمي جـــاد يناقش قضايـــا مؤثرة على 
مســـتقبل البشـــرية، وبحث علمي يســـتغرق جـــل الوقت والجهـــد في قضايا 

مستهلكة بقصد اإللهاء واإلشغال عن القضايا الجوهرية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

زوار األرض
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القضيبية – مجلس الشورى

رفـــع رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب 
بمجلس الشـــورى رضـــا منفردي إلى 
عاهـــل البالد حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا، عظيم 
التهانـــي والتبريكات لمناســـبة نجاح 
اســـتضافة وتنظيم مملكـــة البحرين 
كأس  ســـباق  مـــن  الثالثـــة  النســـخة 

البحرين الدولي للخيل.
وأشـــاد منفردي باإلنجاز الكبير الذي 
حققه الســـباق فـــي نســـخته الثالثة، 
باهتمـــام ومتابعة حثيثـــة من ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 

حمد آل خليفة.
وثّمـــن منفردي جهـــود الهيئـــة العليا 
برئاســـة  للفروســـية  راشـــد  لنـــادي 
ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل 
خليفـــة، في تحقيـــق النجاح الملفت 
لـــكأس البحريـــن الدولـــي لســـباقات 
الخيل، وإظهاره بالصورة التنظيمية 
المشـــرفة التـــي تعزز موقـــع المملكة 

على الساحة الرياضية الدولي.

منفردي يهنئ بنجاح كأس البحرين الدولي للخيل
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مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

يتـــرأس رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب  القـــدم 
الدولـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة صبـــاح اليـــوم األحد 
التنفيـــذي  للمكتـــب  الثامـــن  االجتمـــاع 
لالتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم والـــذي 
للمـــرة  المنامـــة  العاصمـــة  فـــي  ســـيعقد 
بدايـــة  منـــذ  حضـــوري  بشـــكل  الثانيـــة 

جائحة كورونا.
ورحـــب رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القدم بأعضاء المكتب التنفيذي، موضحا 
أن إقامة االجتماع بشكل حضوري يعزز 
اتجاه منظومة الكرة اآلســـيوية للتعافي 
مـــن آثـــار الجائحـــة والمضـــي قدمـــا نحو 
االســـتقرار ومواصلة النجاحـــات، منوها 
بالجهـــود التـــي بذلهـــا أعضـــاء المكتـــب 
التنفيـــذي علـــى امتداد الفتـــرة الماضية؛ 
مـــع  انســـجاما  العمـــل  مســـيرة  لدعـــم 
توصيات اللجـــان ومقترحات االتحادات 
الوطنية األعضاء، وهو األمر الذي ساهم 

في تجاوز تحديات المرحلة الماضية. 
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
التنفيـــذي  خليفـــة أن اجتمـــاع المكتـــب 
الثامـــن يأتـــي لمواصلـــة مســـارات العمل 
التنفيذي ودعم خطط تطوير المسابقات 
وبرامـــج االتحاد القاري لدعم االتحادات 

الوطنيـــة ومناقشـــة التحضيـــرات لعقـــد 
المقـــرر  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
األســـبوع المقبل، إلى جانب اســـتعراض 
توصيـــات اللجـــان العاملـــة والهادفة إلى 
المنظومـــة  أركان  بمختلـــف  االرتقـــاء 

الكروية اآلسيوية. 

تحتضنه مملكة البحرين األحد ويناقش توصيات اللجان وتطوير المسابقات

سلمان بن إبراهيم يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي

سلمان بن إبراهيم

اتحاد الدراجات الهوائية

أضـــاف منتخـــب البحريـــن الوطني 
للدراجات الهوائية ميدالية برونزية 
ثانيـــة إلى رصيده ضمن مشـــاركته 
المشـــرفة فـــي البطـــوالت العربيـــة 
المجمعة للكبار والشباب والناشئين 
واإلناث، التـــي أقيمت تحت رعاية 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة المصري 
أشـــرف صبحي وذلك في مدينة 6 
أكتوبـــر فـــي الفترة مـــن 12 إلى 19 

نوفمبر الجاري.
وقد تمكـــن نجم منتخـــب البحرين 
الوطنـــي للدراجـــات الهوائية أحمد 
الثالـــث  المركـــز  ناصـــر مـــن إحـــراز 
فـــي ســـباق الفـــردي العـــام للطريق 
الـــذي أقيم لمســـافة 150 كيلومترا، 
ليســـتحق الدراج أحمد ناصر بذلك 
الميداليـــة البرونزيـــة التـــي أضافها 
البحرينـــي  المنتخـــب  رصيـــد  إلـــى 
في هذه البطولة العربية بمشـــاركة 
زميله الـــدراج أحمد مـــدن وليرتفع 

ميداليـــة  إلـــى  منتخبنـــا  رصيـــد 
برونزيتيـــن،  وميداليتيـــن  فضيـــة 
وســـبق لنجمي المنتخب البحريني 
فـــي  وبرونزيـــة  فضيـــة  أحـــرزا  أن 
مشـــاركتهما ضمن منافسات “سباق 
الفردي ضد الســـاعة” لفئة تحت 23 

ســـنة، الذي أقيم فـــي ظهر األربعاء 
كيلومتـــرا   38 لمســـافة  الماضـــي 
وســـط مشاركة واســـعة لـ 14 دراجا 
يمثلـــون مصـــر، الجزائـــر، المغـــرب، 
الســـعودية، اإلمارات، عمـــان، قطر، 

األردن والبحرين.

البطوالت العربية المجمعة بمدينة 6 أكتوبر

منتخبنا للدراجات يضيف برونزية ثانية

أحمد ناصر متوجا بالميدالية البرونزية

ختام فعاليات البطولة األولى لرياضة البادل
اختتمـــت فـــي جامعة العلـــوم التطبيقية 
البطولـــة األولـــى لرياضـــة البـــادل التـــي 
بالجامعـــة  الرياضـــي  النـــادي  نظمهـــا 
بالتعاون مع مجلس الطلبة تحت عنوان 
ASU LET’s Padel، بمشـــاركة 16 فريقا 

من خريجي الجامعة وطلبتها. 
وتعتبـــر هـــذه البطولة األولى مـــن نوعها 
التـــي تنظمهـــا الجامعة، حيث اســـتمرت 
على مـــدار يوم كامل وأســـفرت نتائجها 
النهائيـــة عـــن فـــوز فريـــق 2K الـــذي ضم 
الطالـــب يوســـف أشـــرف والطالـــب علي 
األنصـــاري بالمركـــز األول، فـــي حين حل 
 Padel Soldiers بالمركـــز الثانـــي فريـــق
الذي ضم الطالب يوسف غنيم والخريج 
إبراهيـــم النجـــار، وجـــاء بالمركـــز الثالث 
فريـــق EM الـــذي ضـــم الطالـــب عيســـى 

المحميد والطالب مهنى العيسى.

وأقيـــم الـــدور النهائـــي للبطولـــة بحضور 
العلـــوم  رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة 
ورئيـــس  الخاجـــة،  وهيـــب  التطبيقيـــة 
الجامعـــة غســـان عـــواد، ونائـــب الرئيس 
وخدمـــة  والماليـــة  اإلداريـــة  للشـــؤون 
المجتمع محمد يوســـف، والقائم بأعمال 
الجـــودر  فـــوزي  الطلبـــة  شـــؤون  عميـــد 
العليـــا  اإلدارة  أعضـــاء  مـــن  ونخبـــة 
فـــي الجامعـــة. وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد 
رئيـــس مجلس األمنـــاء وهيـــب الخاجة 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا النـــادي الرياضي 

وعمـــادة  الطلبـــة  ومجلـــس  بالجامعـــة 
شـــؤون الطلبـــة فـــي تنظيـــم مثـــل هـــذه 
المســـابقات، منوهًا بـــاألداء المتميز الذي 
شـــهدته البطولة والـــروح الرياضية التي 
تميـــز بهـــا الالعبون المشـــاركون. وصرح 
رئيس مجلـــس األمنـــاء أن إقامة بطولة 

البـــادل تأتـــي في إطار سياســـة الجامعة 
وتوجيـــه  الطلبـــة  الســـتقطاب  الراميـــة 
وتنظيـــم  الســـليم،  التوجيـــه  طاقاتهـــم 
األنشـــطة والفعاليات التـــي تلبي ميولهم 
واهتماماتهـــم المتنوعـــة، مشـــيرًا إلى أن 
تعزز من األنشطة الرياضية لدى الطلبة.

مـــن جانبه، تقدم رئيس الجامعة غســـان 
عواد بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة 
إقامتهـــا  علـــى  والمشـــرفين  للبطولـــة 
مـــن النـــادي الرياضـــي ومجلـــس الطلبـــة 
وموظفـــي عمـــادة شـــؤون الطلبـــة علـــى 

جهودهم المبذولة لنجاح هذه البطولة.

ر  وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تســـخِّ
كافـــة إمكاناتهـــا في ســـبيل دعـــم الطلبة 
فـــي كافة المجـــاالت، كما تولـــي اهتمامًا 
كبيـــرًا باألنشـــطة الالمنهجية والرياضية 
التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز قـــدرات الطلبة 

وصقل شخصياتهم ومواهبهم. 
وفي ختـــام البطولة، كرم رئيس مجلس 
األمنـــاء ورئيـــس الجامعة الفـــرق الفائزة 
بالبطولـــة فريق 2K الحاصل على المركز 
أشـــرف  بالطالـــب يوســـف  األول ممثـــالً 
 Padel والطالب علـــي األنصاري، وفريق
Soldiers الحاصـــل علـــى المركـــز الثاني 
ممثـــالً بالطالب يوســـف غنيـــم والخريج 
إبراهيـــم النجـــار، وفريـــق EM الحاصـــل 
على المركز الثالث ممثالً بالطالب عيسى 

المحميد والطالب مهنى العيسى.

اللجنة اإلعالمية

نظمتها جامعة 
العلوم التطبيقية 

بمشاركة 16 فريقا

من فعالية الختام

سمو رئيس الحرس الوطني يهّنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد
نجاح سباق كأس البحرين الدولي للخيل

هنأ رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، عاهل البالد حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وولــي العهد رئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا؛ بمناســبة نجاح تنظيم المملكة 

للنسخة الثالثة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

الرئيـــس  ســـموه،  هنـــأ  كمـــا 
راشـــد  لنـــادي  الفخـــري 
للفروســـية وســـباق الخيـــل 
بـــن  ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيس 
الهيئـــة العليـــا لنـــادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
المتميز  التنظيـــم  بمســـتوى 

الذي أظهـــر المملكة بصورة 
وســـط  مشـــّرفة  دولّيـــة 
الحضـــور الكبيـــر لنخبة من 
والمملكـــة  العالـــم  فرســـان 
والدول الشقيقة والصديقة، 
مضيفـــا ســـموه أنـــه بفضـــل 
الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة 
البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن 
المملكـــة  صـــارت  المفـــّدى، 
تحظى بصيـــت عالمي على 

خارطة الفعاليات الرياضية 
الدولّية.

لرياضـــة  ســـمّوه  وتمنـــى 
الفروسية البحرينية المزيد 
فـــي  التقـــدم والرفعـــة  مـــن 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا 

ورعاه.

بنا

سمو رئيس الحرس الوطني

دعيج بن سلمان: نجاح مبهر لسباق البحرين الدولي
هنأ عيسى بن سلمان وأكد أنه يعزز من مكانة المملكة بالرياضة العالمية

أكد نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ دعيج 
بــن ســلمان آل خليفــة أن الرعايــة الملكيــة الســامية التــي يوليهــا 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
للقطــاع الرياضــي عــززت مــن مكانــة المملكــة كعاصمــة لمختلــف 
الرياضات في المنطقة والعالم، إلى جانب الدعم المســاندة التي 
يقدمهــا ولــي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورفع الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفة أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى رئيـــس الهيئة 
العليـــا لنـــادي راشـــد للفروســـية 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

بمناســـبة النجـــاح المبهـــر الـــذي 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن خالل 
اســـتضافة النســـخة الثالثـــة من 
الدولـــي  البحريـــن  ســـباق كأس 
للخيل، الذي أقيـــم على مضمار 
نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 

الخيـــل. وأشـــار الشـــيخ دعيـــج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة إلـــى أن 
إقامـــة الســـباق بمشـــاركة بهـــذا 

الكـــم مـــالك ومدربين وفرســـان 
وجياد من مختلف االســـطبالت 
يعكـــس  والبحرينيـــة،  العالميـــة 
المكانـــة التـــي وصـــل لها ســـباق 
كأس البحريـــن الدولـــي للخيل، 
والجهـــود الكبيـــرة المبذولة من 
ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان 
وجميـــع  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
القائمين على الهيئة العليا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل، 
مؤكدا أن ما تحقق انجاز جديد 
المملكـــة  تاريـــخ  فـــي  يســـجل 
الحافـــل بالمكتســـبات فـــي ظل 

العهد الزاهر لجاللة الملك.

اللجنة اإلعالمية

دعيج بن سلمان 

رضا منفردي
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انطالق بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس
أكبر حدث رياضي على مستوى اللعبة تستضيفه البحرين

تحـــت رعاية وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أعلـــن رئيـــس االتحـــاد الرياضـــي لألمن 
العام رئيـــس اللجنـــة التنظيمية لبطولة 
وزارة الداخلية تشـــالنجر للتنس العقيد 
انطـــاق  الخيـــاط،  عبدالعزيـــز  خالـــد 
بطولة وزارة الداخلية تشـــالنجر للتنس 
علـــى ماعب نـــادي ضباط األمـــن العام 
بالقضيبيـــة خـــال الفترة مـــن 21 لغاية 
28 نوفمبر الجاري، والتي يشرف عليها 
وينظمهـــا االتحاد الرياضي لألمن العام، 
وذلك كأكبر حدث رياضي على مستوى 
لعبة التنس تستضيفه مملكة البحرين. 
 وبهـــذه المناســـبة، اشـــار رئيـــس اللجنة 
البطولـــة  هـــذه  تنظيـــم  ان  التنظيميـــة 
الدوليـــة، واســـتضافة الرياضييـــن مـــن 
مختلـــف دول العالـــم، يؤكـــد مـــا تتمتـــع 
بـــه وزارة الداخليـــة مـــن جاهزيـــة تامة 
فـــي احتضان وتنظيـــم أكبـــر البطوالت 
بســـواعد  الرياضيـــة  والمســـابقات 
بحرينيـــة وكـــوادر وطنية شـــابة، وذلك 
نظيـــر الدعـــم الامحـــدود الـــذي يقدمه 
معالـــي وزيـــر الداخلية وســـعادة رئيس 
األمـــن العـــام، مشـــيدًا بمـــا وصلـــت لـــه 
مملكـــة البحرين مـــن تنظيم مميز لكافة 
البطوالت الرياضيـــة بفضل التوجيهات 
الســـديدة والرؤية االســـتراتيجية التي 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  ينتهجهـــا 
والرياضـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جالة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
والدعم والمؤازرة الدائمة من قبل سمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة.   األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 

لتوجيهـــات  تنفيـــذا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
وزيـــر الداخليـــة، فقـــد تـــم االنتهـــاء من 
كافـــة الترتيبـــات والتجهيـــزات الازمة 
الســـتضافة نـــادي ضبـــاط األمـــن العـــام 
منافســـات البطولـــة، حيـــث تـــم تصميم 
عالميـــة،  بمواصفـــات  النـــادي  ماعـــب 
القت إشـــادة كبيرة من منظمي البطولة 
أثناء زيارتهـــم للمملكة لتفقـــد الماعب 
والذي تحقق بفضل التعاون الامحدود 
والجهود الكبيرة التي بذلها نادي ضباط 
االمـــن العـــام يتقدمهـــم المقـــدم جاســـم 
حســـن جاســـم مدير النادي الســـتضافة 

منافسات البطولة على ماعبهم. 
الاعبيـــن  مشـــاركة  أن  وأوضـــح   

البحرينييـــن في هذه البطولة سيســـهم 
مـــن  نخبـــة  مـــع  باحتكاكهـــم  إيجابـــًا 
الاعبين الدوليين، مما ســـينعكس على 
تطوير مســـتوياتهم الفنية واالســـتفادة 
قدر اإلمكان في المشـــاركات الخارجية 
األخرى.   من جانبه، أشار النقيب محمد 
الســـيد مديـــر البطولة إلى مشـــاركة 80 
العبـــا فـــي األدوار النهائية مـــن البطولة 
ممن ســـيتأهلون عن طريـــق التصفيات 
التمهيديـــة التـــي ســـتقام خـــال يومي 
األحـــد واالثنيـــن، موضحـــا أن البطولـــة 
عالمييـــن  مشـــاركة مصنفيـــن  ستشـــهد 
يتقدمهـــم المصنف 127 رادو البوت من 
مولدوفيـــا، والمصنـــف 147 كريســـتوفر 

اوكونل من النمسا، والمصنف 158 سام 
اركل مـــن تركيا، والمصنـــف 160 التوق 
ســـليك بلك مـــن تركيـــا، والمصنف 184 
برانيش قنشواران من الهند، إلى جانب 
مشاركة كبيرة وواسعة من 29 دولة من 

مختلف دول العالم. 
 وأضاف أنه تم تشـــكيل اللجان العاملة 
فـــي البطولة منهـــا لجنـــة الماعب التي 
التنـــس  ماعـــب  تجهيـــز  علـــى  عملـــت 
حســـب متطلبـــات االتحاد الدولـــي، كما 
وضعت اللجنة الطبية خطة بالتنســـيق 
مع ادارة الشؤون الصحية واالجتماعية 
الدولـــي  االتحـــاد  احتياجـــات  حســـب 
للتنس، مشيرًا أيضًا أن اللجنة اإلعامية 
وضعت خطة متكاملـــة للبطولة وبدأت 
باإلعـــان عـــن البطولـــة والتحضيـــرات 

ونشر اإلعانات التسويقية. 
 مـــن جانبه، أكد الرائـــد عبدهللا الزعابي 
والمواصـــات  الفنـــادق  لجنـــة  رئيـــس 
فـــي البطولـــة أن اللجنة أنهت اســـتقبال 
فـــي  المشـــاركة  والوفـــود  الاعبيـــن 
البطولـــة وذلك من خال فريق متكامل 
تواجد في مطار البحرين الدولي باشـــر 
اســـتقبالهم وضمان ســـير عمليـــة نقلهم 
إلـــى مقـــر ســـكنهم، باإلضافـــة إلـــى نقل 
المشاركين إلى نادي ضباط األمن العام 
لخوض الحصـــص التدريبية ومباريات 

البطولة يوميا. 
إقامـــة  البطولـــة  انطاقـــة  وستشـــهد   
التصفيـــات التمهيدية المؤهلـــة لألدوار 
النهائيـــة والتـــي أقيمـــت قرعتهـــا اليوم 
الســـبت بإقامة 12 مباراة يتنافس فيها 
16 العبـــا يمثلـــون27 دولة، يتأهل منهم 
التـــي  النهائيـــة  األدوار  إلـــى  4 العبيـــن 
سيشـــارك فيها 80 العبا يتنافسون على 

لقبي الفردي والزوجي.

اللجنة اإلعالمية

“KHK” بطال لبطولة دبي لسباقات التجديف الشعبي 
ضمن تأهله في شوط المحترفين بسباق آل مكتوم الدولي

كـــرر فريق KHK ملك ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة فوزه في 
دبـــي  بطولـــة  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة 
لقـــوارب التجديف الشـــعبي فئة 30 
قدمـــا، الســـبت، والتـــي أقيمـــت في 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
نـــادي دبـــي  الشـــقيقة بتنظيـــم مـــن 

الدولي للرياضات البحرية. 
األول  المركـــز   KHK فريـــق  وحقـــق 
في الســـباق الثاني وضمن تأهله في 
شـــوط المحترفين بسباق آل مكتوم 
الدولي للتجديف الشعبي الذي يقام 

الشهر المقبل.
وحقق ممثل مملكـــة البحرين اآلخر 
ســـمو  ملـــك  فيكتوريـــوس  فريـــق 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المركـــز الثالـــث فـــي الســـباق الثاني 
أيضا وحجز بدوره مقعدا في سباق 

آل مكتوم الدولي.
األول  المركـــز   KHK فريـــق  وحقـــق 

فـــي الســـباق الثانـــي خـــال الجولـــة 
لقـــوارب  دبـــي  مـــن بطولـــة  األولـــى 
التجديـــف الشـــعبي فئـــة 30 قدمـــا، 
بينمـــا حل فريـــق فيكتوريوس ثانيا 
وتـــوج محمـــد  ذاتـــه.  الســـباق  فـــي 
التنفيـــذي  المديـــر  حـــارب  عبـــدهللا 

لنادي دبي الدولي فريق KHK للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي فـــي بطولـــة 
البطوليـــة  نوايـــاه  يؤكـــد  مـــا  دبـــي، 
فـــي ســـباق  لقبـــه  علـــى  للمحافظـــة 
آل مكتـــوم. وبذلـــك ســـيكون ممثـــا 

مملكـــة البحريـــن حاضرين بقوة في 
شـــوط المحترفيـــن ألغلى ســـباقات 
التجديف الشـــعبي الخليجية والذي 
يحمـــل هـــذا العـــام نســـخة اليوبيـــل 
الفضـــي احتفـــاء بالنســـخة رقـــم 25 

للســـباق العريـــق والـــذي انطلـــق العام 
1998. ويتم اعتماد الترتيب العام في 
الســـباقات األربعـــة مـــن الجولتين من 
أجل تصنيفها خال ســـباق آل مكتوم 
لفئتيـــن همـــا المحترفيـــن والمحليين. 

يذكر أن فريـــق KHK البحريني حقق 
لقـــب كأس ســـباق آل مكتـــوم الدولي 
فـــي   2020 قدمـــا   30 فئـــة  للقـــوارب 
الموســـم الماضـــي، بينما حقـــق فريق 

فيكتوريوس المركز الرابع.

دبي - لجنة الموروث

جانب من التتويج 

 طــرح تـذاكـر الـعــروض الـمبكـرة للـفورمـوال 1
 انطالق الحقبة الجديدة للبطولة العالمية بحلبة البحرين

 تطـــرح حلبـــة البحريـــن الدوليـــة اليـــوم تذاكر 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال 1 للعـــام 2022 والمقـــرر إقامته في 
الفتـــرة من 18 حتى 20 مـــارس 2022، والذي 
لرياضـــة  تاريخيـــًا  حدثـــًا  ليكـــون  ســـينطلق 
الســـيارات، حيـــث تدخـــل بطولـــة الفورموال 1 
حقبـــة جديدة مـــن اللوائـــح والقوانيـــن والتي 

تعد بسباقات مذهلة وغير متوقعة.
وتنطلـــق حملـــة العـــروض المبكـــرة بتخفيـــض 
يصـــل إلـــى 20 % على تذاكر الســـباق للمنصة 
الرئيســـة و15 % على تذاكر المنصات األخرى 
كمنصة المنعطـــف األول وبتلكو ومنصة الفوز 

والجامعة.
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة البحريـــن 
الدولية الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفة 
قائـــا: “يعـــد ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
1 2022 ســـباقًا  للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 

مميـــزًا للغايـــة، حيـــث إنه يمثل حقبـــة جديدة 
ومثيـــرة لرياضـــة الســـيارات، كما يقدم ســـباق 

جائزة البحرين الكبرى فرصة فريدة في العمر 
للجماهيـــر؛ ليكونـــوا أول مـــن يشـــاهد انطاق 

الســـيارات في حلتها الجديدة التي ســـتنطلق 
مـــن موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 

األوسط.
وأضـــاف ســـلمان بـــن عيســـى: “تعتبـــر أســـعار 
التذاكر لســـباقنا من بين أكثر األسعار تنافسية 
فـــي تقويـــم الفورمـــوال 1، ويمكـــن للجماهيـــر 
االســـتفادة بشـــكل أكبـــر اآلن من خال شـــراء 
المبكـــرة،  العـــروض  فتـــرة  خـــال  تذاكرهـــم 
اآلن نحـــن نعمـــل علـــى وضـــع جـــدول حافـــل 
مـــن الفعاليـــات الترفيهية العائليـــة والحفات 
الغنائيـــة، ونتطلع إلعان ذلك خال األســـابيع 

المقبلة”.
كمـــا يوجـــد هناك عدد من العـــروض المخفضة 
على تذاكر سباق الفورموال 1، وأبرزها حصول 
األطفال من 3 وحتى 12 عاما على خصم يصل 
إلـــى 50 %، إلـــى جانـــب خصم للطلبـــة وذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، وكبار الســـن، وللمزيد 

من المعلومات على الموقع اإللكتروني.
وينطلق ســـباق البحرين كجولة افتتاحية في 
تقويم الموسم الجديد للفورموال1 للعام 2022 
والمكـــون مـــن 23 ســـباقا على تقويـــم االتحاد 
الدولـــي للســـيارات، إلـــى جانـــب انطـــاق عدد 
من الســـباقات المســـاندة وأبرزهـــا الفورموال 2 
والفورموال 3 وتحدي البورش ســـبرنت الشرق 

األوسط.
وتنظـــم حلبـــة البحريـــن الدوليـــة حزمـــة مـــن 
الفعاليـــات الترفيهيـــة والتي تشـــمل مجموعة 
مختـــارة من أشـــهر الفنانين الموســـيقيين في 
العالـــم إلـــى جانـــب نخبـــة مـــن نجـــوم الغنـــاء 
وغيرهـــم مـــن فعاليـــات الترفيـــه العائلية على 
مـــن  نهايـــة األســـبوع، والمزيـــد  مـــدار عطلـــة 
الفعاليات والمفاجآت التي سيتم اإلعان عنها 
قريبـــا. فـــا تفوتوا فرصـــة الخصم وســـارعوا 

لحجز مقاعدكم من اآلن.

 حلبة البحرين الدولية

 من سباقات الفورموال 1

الرائد عبدالله الزعابي وزير الداخلية

اتحاد الطاولة

التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  غـــادرت 
بالمجلس األولمبي اآلسيوي الشيخة 
حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة إلى 
مدينـــة دبي بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة؛ للمشـــاركة فـــي 
اجتماع الجمعية العمومية واجتماع 

المكتب التنفيذي. 
وستقام االجتماعات يومي 20 و21 
ستشـــارك  حيـــث  الجـــاري،  نوفمبـــر 
الشـــيخة حياة في اجتمـــاع المكتب 
فـــي  عضـــوًا  بصفتهـــا  التنفيـــذي 
المكتب ورئيسة لجنة رياضة المرأة 
بالمجلس، إضافة إلى مشاركتها في 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة التـــي 
ستشـــهد العديد من القرارات المهمة 

للمجلس األولمبي اآلسيوي. 
وينعقـــد اجتمـــاع المكتـــب التنفيذي 
الــــ 76 للمجلـــس األولمبي اآلســـيوي 
قبل يـــوم واحد من موعـــد الجمعية 
العمومية، وتقام اجتماعات المكتب 

التنفيـــذي والجمعيـــة العموميـــة في 
فندق هيلتون الحبتور في دبي. 

وسيســـلط جـــدول أعمـــال الجمعية 
الحركـــة  علـــى  الضـــوء  العموميـــة 
خـــال  مـــن  آســـيا  فـــي  األولمبيـــة 
المتســـجدات  آخـــر  عـــن  العـــروض 
بخصوص أربع دورات آسيوية هي: 
آيتشـــي-ناغويا   ،2022 هانغتشـــو 
والريـــاض   2030 الدوحـــة   ،2026

 .2034

حياة بنت عبدالعزيز تغادر إلى دبي

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

اتحاد الرماية

تنطلـــق صبـــاح اليـــوم )األحـــد( بطولـــة 
بـــإذن هللا ســـمو الشـــيخ  لـــه  المغفـــور 
ســـلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة 
علـــى  الثالثـــة  نســـختها  فـــي  للرمايـــة 
مياديـــن رماية الشـــوزن بمقـــر االتحاد 
البحريني للرماية بمنطقة الرفة، وذلك 
برعاية كريمة من ســـمو الشيخ خليفة 
بن ســـلمان بن محمد آل خليفة رئيس 
فريق الشـــوزن في االتحـــاد البحريني 
للرمايـــة وبتنظيـــم االتحـــاد البحريني 
للرماية برئاسة الشيخ سلمان بن خالد 

ال خليفة. 
وتقام البطولة وسط مشاركة 15 راميا 

ورامية يتنافسون خالها عبر مسابقة 
رماية شـــوزن أطباق االبراج )ســـكيت( 
ســـيدات ورماية شوزن أطباق األبراج 
)ســـكيت( رجـــال باإلضافة إلـــى رماية 

شوزن أطباق الحفرة )تراب( رجال.

انطالق بطولة سلمان بن محمد للرماية

جانب من منافسات النسخة الماضية 2



وفاء مكي لـ “^”: ميزة األعمال التي تجمع أبناء الخليج هي تبادل الخبرات
تصور “حينما تعزف الريح” في سلطنة عمان

تتواجد حاليا الفنانة وفاء مكي في ســـلطنة 
عمـــان الشـــقيقة، لتصويـــر مسلســـل “حينمـــا 
تعـــزف الريـــح” من تأليف نعيم نـــور وإخراج 
يوســـف البلوشـــي، وتمثيـــل مجموعـــة مـــن 
نجـــوم الخليـــج منهم، جاســـم النبهـــان، ليلى 
الســـلمان، شـــمعة محمـــد، فخريـــة خميـــس، 
خالـــد الحديدي، فـــراس البلوشـــي، وغيرهم 
الكهـــف  “مؤسســـة  إنتـــاج  مـــن  والمسلســـل 

األزرق”.
وفـــي اتصـــال هاتفـــي مـــن ســـلطنة عمـــان، 
أوضحـــت الفنانـــة وفـــاء مكي لـ “البـــاد” أنها 
ســـعيدة بوجودهـــا في هـــذا المسلســـل الذي 
يضـــم مجموعـــة كبيـــرة مـــن نجـــوم الخليج 
وعلـــى رأســـهم الفنان القدير جاســـم النبهان، 
والذي باشـــك ســـيضيف إلى العمل الشـــيء 

الكثير نظرا لخبرته ونجوميته. 
وأضافت: المسلســـل يتحدث عـــن العاقات 
بشـــكل  ومكتـــوب  الخليجيـــة،  االجتماعيـــة 
مغاير عن الكتابـــات المألوفة، فالمؤلف نعيم 
نـــور يقـــدم فـــي هـــذا النـــص فســـحة للتأمل 
والتفكير عند المشاهد، ودراما تصور الحياة 

تصويـــرا صادقـــا، وأنا على ثقة أن المشـــاهد 
الخليجي سيعجب بقصة العمل.

وعـــن مدى االســـتفادة من وجـــود الفنان في 
مثـــل هـــذه األعمال المشـــتركة، أكـــدت وفاء 
أن الفائـــدة كبيـــرة خاصـــة بوجـــود عمالقـــة 
مـــن أمثـــال الفنـــان القديـــر جاســـم النبهـــان 
لـــكل  الدائـــم  بتشـــجيعه  عنـــه  والمعـــروف 
الفنانيـــن الذين يقفـــون أمامه، كمـــا أن ميزة 
األعمـــال التي تجمع أبنـــاء دول الخليج هي 

التلفزيونيـــة  الدرامـــا  الخبـــرات؛ ألن  تبـــادل 
فـــن جماعـــي ال فـــردي، بل إنـــه أكثـــر الفنون 
جماعيـــة وميدانا رحبا للتعلـــم والتطور، كما 
هنـــاك معلومة أود نقلها للمشـــاهد الخليجي، 
وهـــي أن الجهـــة المنتجة ســـتخصص جزءا 
من عوائد هـــذا العمل للمتضررين من الحالة 
المداريـــة “شـــاهين” التـــي ضربـــت الســـلطنة 

مؤخرا، وهذه مبادرة غير مســـبوقة وتشـــكر 
عليها “مؤسسة الكهف األزرق”.

أمـــا عن دورهـــا في المسلســـل، فقـــد اكتفت 
وفاء مكي بالقول.. من المؤكد سيكون دورا 
مختلفـــا للغايـــة عـــن كل ما قدمته، وســـأترك 
للمشـــاهد الـــرأي والحكـــم؛ ألنـــه فـــي نهايـــة 

المطاف هو القاضي.

متابعة اللقطات

مع المخرج يوسف البلوشيمع ليلى السلمان وشمعة محمد

محرر مسافات

ترجمة: طارق البحار

tariq.albahar@albiladpress.com 20
األحد 21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الثاني 1443 - العدد 4786

 تألقت تايلور سويفت 
أثناء ظهورها 

كضيفة ببرنامجين 
في الليلة نفسها، 

أحدهما كان 
برنامج 

 Late Night
 With Seth

 ،Meyers
والثاني هو 

 The Tonight
Show مع 

جيمي فالون، 
بحسب ديلي 

ميل البريطانية.

يحيى النجم عاصي الحالني حفاًل غنائًيا، ليلة رأس السنة 
فــي العاصمة األردنيــة عمان يوم 31 ديســمبر المقبل، 
ومن المقرر أن يقدم خالل الحفل باقة من أجمل أغانيه 

الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.
وكان النجم اللبناني عاصي الحالني أحيا واحدة من أقوى 

حفالت مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثالثين، على 
خشبة مسرح النافورة داخل دار األوبرا المصرية، األسبوع الماضي، وبدأ الحفل 

بأغنية “كبيرة يا مصر”.

تحيــي النجمة أنغام حفال غنائيًا، يوم 25 نوفمبر الجاري، 
ضمن حفالت موســم الرياض، ويشارك في تلك الحفلة 
المطــرب “عايــض”، حيث مــن المقرر أن تقــدم أنغام 
أغانــي عدة لها قديمة وحديثة، وأبرزهــا “اكتبلك تعهد” 

الذي يطلبها الجمهور منها في كل حفالتها.
وكانــت قــد أعلنت أنغــام عن اســتعدادها لطــرح أغنيتها 

الجديــدة “هتشــتاقوا” عبر قناتها الرســمية علــى يوتيوب، وقالــت أنغام في 
تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر هتشتاقوا.. قريبًا.

تعاقد الفنان شــريف ســالمة على بطولة ثانــي حواديت الجزء 
الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” تأليف عمرو محمود 
ياســين، وتحمل اســم “غــرام بانتظام” من إخــراج رامي رزق 
الله، وبدأ سالمة تصوير مشــاهد الحدوتة ومقرر اإلعالن عن 

الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير.
وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحدوتة األولى والتي تحمل 

اســم “النظارة البيضاء” بطولة أميــر المصري، كارولين خليل، أحمــد صيام، وأحمد 
حالوة ومصطفى أبو سريع.

نصيبي وقسمتكأنغام في الرياضعاصي في األردن

 بينيلوبي كروز وسط السينما واألطفال
كـــروز  بينيلوبـــي  الجميلـــة  النجمـــة 
وزوجهـــا خافييـــر بارديم ليســـا مثل 
عاديـــة،  هوليووديـــة  عائلـــة  كل 
وبالرغـــم مـــن أنهمـــا قـــد كرســـا 
لكـــن  للفـــن،  المهنيـــة  حياتهمـــا 
 the Jamón فيلـــم  نجمـــة 
 No فيلـــم  ونجـــم   Jamón
لـــم   Country for Old Men
يمنعهما هذا التعلق من االبتعاد 
عن طفليهما، ليو ولونا وبحسب 
أكـــدت   closerweekly موقـــع 
االوالد  أن  الحســـناء  النجمـــة 
همـــا ”نمبـــر ون“ فـــي حياتهـــا 
هـــي وزوجها: ”مثل أي زوجين، 
وعـــن  وظائفنـــا،  عـــن  نتحـــدث 
شـــخصياتنا، وحول الطريقة التي 
نتعامـــل بها مـــع هذا المشـــهد أو ذاك“ 
وأضافـــت: “أحيانـــا نتبـــادل األفـــكار، 
ولكـــن عندمـــا يتعلق األمـــر بوظائفنا 
بشـــكل عام، لكننا في أوقات كثيرة 

ال نقحمها داخل البيت”.
شـــهدت نجمـــة Volver وزوجها 
الوسيم األبوة معا للمرة األولى 
بعد وقت قصير من الزواج في 

يوليـــو 2010، فقد ولـــد الطفـــل األول للزوجين ليو 
فـــي العـــام 2011، ومن ثم يليه الطفـــل األصغر لونا 
والذي خـــرج للدنيا في العـــام 2013، ومنذ اللحظة 
التـــي أصبحت فيها بينيلوبي أما، تغير “كل شـــيء” 

بالنسبة للنجمة بحسب قولها.
وأثناء حوار مع وكالة أسوشـــيتد برس في فبراير، 
شـــرحت بينيلوبـــي كيـــف أنهـــا قـــادرة علـــى إعطاء 
األولويـــة لعائلتها بعـــد دخول أطفالهـــا حياتها “في 
كل مرة أقرأ فيها مشـــروعا فنيا، يكون أول شـــيء 
أنظر إليه هـــو التواريخ والموقع، وأحاول أن أعمل 

أكثر في الصيف في إجازة األوالد”.
علـــى الرغـــم مـــن أن حياتهـــا المهنية فـــي هوليوود 
تتطلـــب أن تكـــون علـــى التلفزيـــون ومجموعـــات 
 Vanilla Sky األفام لســـاعات طويلة، نجمة فيلـــم
ال تشـــعر بأن التمثيل قد أخذهـــا بعيدا عن أطفالها، 
تقـــول “عائلتـــي دائما معي وأولويتي الرئيســـة هي 
تربيـــة أطفالـــي، لكن هـــذه الوظيفة لحســـن الحظ، 
تجعل األمر أسهل؛ ألنني ال أعمل طوال الوقت، فانا 
أصـــور األفـــام لوقت طويل نســـبيا، ولكن بعد ذلك 
لـــدي الكثير من أوقـــات الفراغ لقضائه مع أطفالي”، 

وأشارت “إنها نعمة كبيرة أن يكون كذلك”.
بينيلوبي تشـــعر بأنها محظوظة لكونها أما في هذا 
العمـــر، لكن هـــذا ال يعني أنهـــا دائما مـــا يكون األمر 
ســـها عليهـــا، وكشـــفت الفائـــزة بجائـــزة األوســـكار 
عـــن التحدي األكبر عندمـــا يتعلق األمـــر بكونها أما 
خـــال مقابلـــة مـــع مجلـــة Red فـــي أبريـــل 2020 

“إذا لم أنم ما ال يقل عن ســـبع ســـاعات ال أســـتطيع 
مواصلـــة يومـــي أبـــدا، ويمكننـــي أن أفقـــد التركيز، 
إنـــه أحد أصعب األمور فـــي إنجاب األطفال، عليك 
أن تســـتيقظ في وقت مبكر دائما واالســـتعداد لهم 
أوال دائما”. وظهرت نجمة هوليوود بينيلوبي كروز 
مؤخـــرا كواحـــدة مـــن أكثـــر الضيـــوف انتشـــارا في 
مهرجان البندقية الســـينمائي العـــام الجاري، وذلك 

في فيلمين ضمن برنامج مسابقة المهرجان.

حققـــت لعبـــة فـــورزا هورايـــزن Forza Horizon 5 بدايـــة رائعة بحســـب ما 
كشـــف عنه رئيس xbox فيل سبنســـر، الذي كشـــف في تصريح من حسابه 
علـــى تويتـــر ونقلـــه موقع Gamespot أن لعبة ســـباق الســـيارات الشـــهيرة 
وصلـــت إلـــى 4.5 مليون العـــب عبر وحـــدة التحكم والكمبيوتر الشـــخصي 

والسحابة.
كمـــا حققت فورزا هورايزن 5 أكبر يوم إطاق لأللعاب التي تطلقها مطورة 
األلعـــاب Xbox Game Studios وقـــال سبنســـر إن اللعبة وصلت إلى ذروة 
التزامن بين الاعبين بشـــكل أكبر بثـــاث مّرات من لعبة فورزا هورايزن 4، 

وشكر المستخدمين الذين وصلوا إلى اللعبة وقاموا بتحميلها. 
وأشـــار إلـــى أن اســـتثمار مايكروســـوفت متعدد الســـنوات في فتـــح ألعاب 
Xbox لعدد أكبر من األشخاص من خال الكمبيوتر الشخصي والسحابة و

Game Pass يؤتي ثماره اآلن بشكل كبير.
وأكـــد سبنســـر أن فـــورزا هورايـــزن 5 ُتظهـــر أن الوعد يتحقق بالنســـبة لهم 
ولّاعبين. ويعود الفضل في ذلك النجاح لتغيير مايكروســـوفت سياســـتها 
مـــع اإلصدار الخامـــس للعبة، حيث إنها عملت علـــى إتاحتها بصورة فورية 

للمستخدمين من خال Game pass بدالً من طرحها للبيع فقط.

يتصدى المخرج البحريني علي 
العلي إلخراج مسلسل “عنبر 6” 
مـــن تأليف هاني ســـرحان ويتم 
تصويره حاليا في لبنان، ويضم 
مجموعة من أبرز النجوم العرب 
مـــن الكويت، مصر، الســـعودية، 
العراق، ســـورية، لبنـــان، ومنهم 
ســـاف فواخرجي، صبا مبارك، 
عامـــر،  آيتـــن  الصفـــي،  فاطمـــة 
اتيانا مرعب، نتاشـــا شـــوفاني، 
ســـلوى محمد علي، إيلى متري، 
فادي إبراهيم، بيـــار داغر، رندة 
كعـــدي، روزي الخولـــي، غيرتـــا 

عون وغيرهم. 
فواخرجـــي  ســـاف  الفنانـــة 
الصـــور  مـــن  نشـــرت مجموعـــة 
علـــى  الرســـمي  حســـابها  عبـــر 

االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
“انســـتغرام” وتظهـــر فيها برفقة 
مجموعـــة مـــن زمياتهـــا خال 
تصوير مشـــاهدها في مسلســـل 
“عنبـــر 6”، حيـــث تـــدور أحداث 
للنســـاء،  ســـجن  فـــي  العمـــل 
وتقـــارب حكايته عالم ســـجون 
النساء، ومستوحاة من قصص 
العـــام،  الـــرأي  هـــزت  حقيقيـــة 
ويقـــدم العمـــل كل شـــخصياته 
بشـــكل جـــريء وجديـــد، ويعـــد 
من األعمـــال الضخمـــة إنتاجيا، 
حيـــث تم بناء ديكورات خاصة 
لـــه على مســـاحة ضخمة إلثراء 
الموســـم  ويتكـــون  الواقعيـــة، 
 12 مـــن  المسلســـل  مـــن  األول 

حلقة.

سالف تنشر صور كواليس “عنبر 6”

tariq_albahhar

Xbox فورزا هورايزن 5 .. أفضل ألعاب
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شـــهدت منطقـــة “ووتـــر جـــاردن 
البحريـــن،  خليـــج  فـــي  ســـتي” 
فعاليـــة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
جمعيـــة  بمشـــاركة  للســـكري 
وجمعيـــة  البحرينيـــة،  الســـكري 
الهالل األحمر، وجمعية أصدقاء 
الصحة، ومركـــز الدكتور عبدهللا 
الجنـــان  ومركـــز  الطبـــي،  كمـــال 
مطعـــم  مـــن  وتنظيـــم  الطبـــي، 
الكوفيـــة. وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة 
في إطار جهود نشـــر الوعي بداء 
األعـــراض  حيـــث  مـــن  الســـكري 
الوقايـــة،  وطـــرق  واألخطـــار 
ولتعزيز الوعـــي بأهمية الرياضة 
والغـــذاء الصحي في الوقاية من 
هذا الداء، إضافة إلى دعم جهود 
مملكـــة البحرين في نشـــر الوعي 
الصحـــي وتعزيز الصحـــة العامة 

لجميع السكان.
وشـــهدت الفعالية إلقـــاء عدد من 
الكلمـــات بشـــأن مـــرض الســـكري 
والوقاية منـــه، إضافة إلى تقديم 
فحوصـــات مجانيـــة للمشـــاركين، 
لـــت فـــي الوقت ذاتـــه فرصة  ومثَّ
أيضـــا مـــن أجـــل التشـــبيك بيـــن 
المتطوعين العاملين في المجال 
الصحي بجمعيات أهلية بحرينية 
مختلفة، وتأكيد أهمية مســـاهمة 
تحمـــل  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
تجـــاه  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
المجتمـــع  فـــي  الملحـــة  القضايـــا 
البحريني بما فيها قضايا الصحة 
العامة، إضافة إلى تسليط الضوء 
علـــى خدمـــات الرعايـــة الصحية 
المتقدمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 

ألصحاب األمراض المزمنة.

“ووتر جاردن ستي” تشهد فعالية اليوم العالمي للسكري

فترة سداد حتى 30 عاما وتمويل إضافي يصل لـ 12,000 دينار للتأثيث

“بيتك” أول بنك يسلم أول فيال بالمرحلة األخيرة لـ “ديرة العيون”

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن “بيتــك” عــن إتمام أول طلبات التمويل إلحدى الفلل الســكنية المدرجة فــي برنامج مزايا للســكن االجتماعي، وذلك ضمن 
وحدات المرحلتين الثالثة والرابعة من مشــروع “ديرة العيون” الســكني في ديار المحرق، والتي تم تدشــينها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة اإلســكان.وقد تم تســليم 
الفيال األولى لجمال الخالقي، بحضور المدير العام لبنك اإلسكان  خالد عبدهللا، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين عبدالحكيم 

الخياط وعدد من المسؤولين من الطرفين.

اإلســـكان  لبنـــك  العـــام  المديـــر  وقـــال 
“يســـرنا أن نطـــرح حلـــواًل متعـــددة من 
وحـــدات الســـكن االجتماعـــي الجاهزة 
للبيع في مشـــروع ديرة العيون، والتي 
تتوّفـــر حصرًيـــا للمواطنيـــن المؤهلين 
لبرنامـــج مزايـــا والخدمـــات التمويلية 
مـــن وزارة اإلســـكان. وُنشـــيد بالـــدور 
المتمّيـــز لبيـــت التمويـــل الكويتـــي في 
تقديـــم عروض تمويلية ميّســـرة تتيح 
وشـــراء  حجـــز  البحرينـــي  للمواطـــن 
الوحدة الســـكنية األنســـب له وألسرته 
فـــي المشـــروع مع إجـــراءات سلســـلة 
علـــى  للحصـــول  ســـريعة  ومعالجـــة 
التمويل. وفي هذا الســـياق، يســـّرنا أن 
نشـــهد تســـليم أولـــى الفلـــل ضمن هذه 
م الطلـــب علـــى  المرحلـــة، ونهنـــئ ُمقـــدِّ
إتمـــام كافة اإلجـــراءات في ثالثة أيام 
ديـــرة  فـــي  منزلـــه  واســـتالم مفاتيـــح 
العيون. ونتطلع لمواصلة هذا التعاون 
المثمر مع شركائنا في القطاع الخاص 
لنتابع تلبية الطلب على حلول الســـكن 

االجتماعي في المملكة”.
“يضـــع  الخيـــاط  عبدالحكيـــم  وقـــال 
احتياجـــات  الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 

العمـــالء الكرام فـــي طليعـــة أولوياته، 
علـــى  المنطلـــق  هـــذا  مـــن  ونحـــرص 
تحقيـــق تطلعاتهـــم وتيســـير حياتهـــم 
بمـــا في ذلك تزويدهم بحلول ميســـرة 
للتمويـــل العقاري، وهذا مـــا يجعل من 
وزارة  مـــع  اإلســـتراتيجية  شـــراكتنا 
اإلســـكان أساســـية ومحوريـــة، حيـــث 
تعكـــس التزامنـــا وتطلعاتنـــا الهادفـــة؛ 
للمســـاهمة بدورنا في تطويـــر الحلول 
اإلســـكانية فـــي المملكـــة. ولـــذا، نتطلع 
دائما لطرح خدمات تمويلية وعروض 
حصرية ألصحاب الطلبات اإلســـكانية 
السيما المؤهلين لبرنامج مزايا للسكن 

االجتماعي”.
وأضـــاف الخياط “يســـرنا اإلعـــالن أنه 
قـــد تم تســـليم الفيـــال األولى مـــن فلل 
المرحلـــة األخيـــرة مـــن مشـــروع ديرة 
العيـــون لـــأخ جمـــال الخالقـــي الـــذي 
نتقـــدم لـــه بأطيـــب األمانـــي ولجميـــع 
أصحـــاب الفلـــل، ونســـأل هللا أن يبارك 
لهـــم فيها، كما يشـــرفنا أن نكون إحدى 

الجهات الممولة لهذا المشروع”.
ومـــن جهته، عّبـــر جمـــال الخالقي عن 
بالـــغ ســـروره باســـتالم مفاتيـــح منزله 

الجديـــد فـــي مشـــروع ديـــرة العيـــون، 
وأثنـــى علـــى ســـرعة إجـــراءات طلـــب 
التمويـــل  بيـــت  لـــدى  مزايـــا  تمويـــل 
الكويتي – البحرين، وقال: “يســـعدني 
جـــًدا أن أكون مـــن أول مســـتلمي فلل 
المرحلـــة األخيـــرة فـــي ديـــرة العيون، 
وأتوجه بجزيل الشـــكر والتقدير لبيت 
علـــى  البحريـــن   – الكويتـــي  التمويـــل 
توفير تجربة سلسة وعروض تمويلية 
امتـــالك  مـــن  العمـــالء  تقـــّرب  ُمميـــزة 
مســـكنهم الخاص ضمن حلول الســـكن 

االجتماعي”.

 تمويل عقاري بمعدالت ربح 
تنافسية

من جهته أيضًا، قـــال رئيس الخدمات 
المصرفية لأفراد حامد مشعل “يتيح 
البحريـــن   – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
لعمالئه الكـــرام الفرصة للحصول على 
تمويـــل عقـــاري متوافـــق مـــع أحـــكام 
الشـــريعة اإلســـالمية وبمعـــدالت ربـــح 
تنافســـية كجزء من الحلول التمويلية 
ضمـــن  الُمدرجيـــن  للعمـــالء  المبتكـــرة 
وزارة  تقدمـــه  الـــذي  “مزايـــا”  برنامـــج 

أيًضـــا  العمـــالء  اإلســـكان، وســـيحظى 
بفترة سداد مرنة تصل حتى 30 عاما، 
عـــالوة على تمويل إضافـــي يصل إلى 
12,000 دينار لتأثيث الفيال. باإلضافة 
إلـــى باقة ذهبيـــة لصيانة جميـــع الفلل 
لمـــدة ســـنة كاملة مـــن إحدى شـــركات 
الصيانة المرموقة. كما يتضمن العرض 
الخاص إعفاء العمالء من دفع الرسوم 
اإلدارية أو رسوم التثمين العقاري، من 
دون اشـــتراط دفعـــة مقدمـــة للتمويل 
اإلضافـــي خارج نطـــاق برنامـــج مزايا 

الذي يغطي قيمة العقار”.
مـــن  األخيـــرة  المرحلـــة  فلـــل  وتتمّيـــز 
بمواصفـــات  العيـــون  ديـــرة  مشـــروع 
احتياجـــات  كافـــة  ُتلبـــي  وخصائـــص 
األســـرة البحرينية، وهي تتوفر بأربعة 
التصميـــم  تشـــمل  خارجيـــة  تصاميـــم 
واإلســـباني  والعصـــري  البحرينـــي 
والميديترانـــي. وتحتـــوي كل فيال من 
هـــذه الفلـــل علـــى 4 غـــرف نـــوم، منهـــا 
وصالتيـــن  رئيســـيتين،  نـــوم  غرفتـــي 
ومطبخ ومجلـــس و4 حمامات وكراج 
خلفيـــة  وحديقـــة  لســـيارتين  يتســـع 

واسعة.

أشــاد رئيــس جامعــة البحريــن للتكنولوجيــا UTB، حســن علــي المــال، بقــرار مجلــس التعليــم العالــي بشــأن قبــول وتســجيل الطلبــة 
الخريجيــن مــن معهــد البحريــن للتدريب من حملة الدبلوم المدرجة على اإلطار الوطني للمؤهــالت )الدبلوم الوطني العالي، الدبلوما 
الوطنية، الدبلوما الوطنية العليا، والدبلوم المطور(؛ لمواصلة دراساتهم الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، 
وهــو األمــر الــذي يعكــس حــرص مجلس التعليم العالي علــى مواكبة التطورات التي تحدث على مســتوى الــدول المتقدمة، وتنفيذًا 
للسياسات الحكومية ومبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بما يسهم في االرتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي 
في المملكة وجودة مخرجاتها وقدرتها على االستجابة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ومهاراته، واالنعكاسات اإليجابية لذلك 

على التنمية الشاملة لوطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها هللا ورعاها.

جامعـــة  بـــأن  المـــال  حســـن  وأضـــاف 
البحريـــن للتكنولوجيا قـــد بدأت منذ 
اســـتالمها قرار مجلس التعليم العالي 
من خالل كلياتها المختلفة على إجراء 
مســـح شـــامل للمواءمة بين مقررات 
البرامـــج المتوفرة في معهد البحرين 
للتدريـــب والبرامـــج األكاديميـــة التي 
يتـــم تدريســـها فـــي جامعـــة البحرين 
خريجـــي  أن  مؤكـــدًا  للتكنولوجيـــا، 

المعهـــد ممـــن يرغبـــون فـــي مواصلـــة 
دراســـاتهم الجامعية ســـيتمكنون من 
االندمـــاج بـــكل سالســـة واقتـــدار في 
البرامـــج األكاديميـــة للجامعـــة، حيث 
التاليـــة:  البرامـــج  الجامعـــة  تقـــدم 
اإلدارة  فـــي  العلـــوم  بكالوريـــوس 
الدوليـــة، بكالوريوس العلوم في نظم 
بكالوريـــوس  اإلداريـــة،  المعلومـــات 
بكالوريـــوس  الحاســـوب،  علـــوم 

العلـــوم فـــي هندســـة الميكاترونكس، 
بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية 
المعلومـــات باإلضافـــة الى ماجســـتير 
إدارة األعمال. عالوة على االستفادة 
مـــن المزايـــا العديـــدة التـــي تتمتع بها 
شـــرائح  متطلبـــات  لتلبيـــة  الجامعـــة 
المجتمع المختلفة سواء كطلبة جدد 
أو موظفيـــن مثـــل ســـاعات الفصـــول 
المرنـــة الصباحيـــة والمســـائية ونظام 

الفصول الدراســـية الثالثية في العام 
األكاديمـــي التـــي توفر مســـارًا أســـرع 
لتخـــرج الطالب توفيـــرًا لوقته وماله، 
وهاتان في الواقع ميزتان ال تتوفران 
البحريـــن،  UTB فـــي مملكـــة  إال مـــع 
إضافـــة إلـــى أن  الرســـوم الدراســـية 
الجامعـــة  فـــي  األكاديميـــة  للبرامـــج 
تعتبـــر مـــن أفصـــل الرســـوم المتاحـــة 
وفي متناول جميع شـــرائح المجتمع، 
ويتم ســـدادها عبر أقســـاط ميســـرة، 
هـــذا إلى جانـــب مـــا توفـــره الجامعة 
من منح دراسية لشرائح مختلفة من 
الطلبة، كمـــا أن جميع برامج الجامعة 
معتـــرف بهـــا محليـــًا ودوليـــًا، إضافـــة 
إلـــى أن الجامعـــة تحظـــى باالعتمـــاد 
المؤسسي الصادر عن مجلس التعليم 

العالي بمملكة البحرين. 

ومـــن المقرر أن تنظـــم الجامعة ندوة 
موجهـــة  اإللكترونـــي  الفضـــاء  عبـــر 
البحريـــن  معهـــد  وخريجـــي  لطلبـــة 
مـــن  وذلـــك  الغـــرض  لهـــذا  للتدريـــب 
الســـابعة  وحتـــى  الخامســـة  الســـاعة 
الموافـــق  يـــوم األربعـــاء  مـــن مســـاء 
يمكـــن  حيـــث  الجـــاري،  نوفمبـــر   24
للطلبـــة وخريجـــي المعهـــد االنضمـــام 
رابـــط  فـــي  التســـجيل  عبـــر  للنـــدوة 
النـــدوة الموجـــود فـــي بايـــو حســـاب 
utb_bah�  الجامعة على االنســـتغرام

rain أو مـــن خـــالل موقـــع الجامعـــة 
اإللكترونـــي utb.edu.bh أو االتصال 
علـــى الرقـــم المجانـــي 80001800 أو 
الرقـــم +97317787978 للمزيـــد مـــن 

حسن المالالمعلومات عن الجامعة.

المال: تمكينهم من االندماج بكل سالسة في البرامج األكاديمية للجامعة

رئيس “البحرين للتكنولوجيا” يشيد بقرار التعليم العالي بشأن خريجي “معهد التدريب”

عملية تسليم الفيال 
لجمال الخالقي

“طيران الخليج” تتوج مشاركتها بمعرض دبي للطيران بتوقيع اتفاقيات عدة
دبــي  معــرض  فــي  مشــاركتها  الخليــج  طيــران  توجــت 
للطيــران 2021 بعدد مــن اإلنجازات المهمة؛ حيث وقعت 
خالل المعرض عددا من االتفاقيات واستغلت هذا الحدث العالمي كمنصة 

للترويج ألسطولها ومنتجاتها وخدماتها. 

وخـــالل المعـــرض الجـــوي، عرضـــت 
الرائـــدة  طائرتهـــا  الخليـــج  طيـــران 
مـــن طـــراز بوينـــج 787�9 دريمالينر 
والمذيلـــة  الحديثـــة،  بمقصوراتهـــا 
بالهوية الكالسيكية احتفاال بالذكرى 
السبعين لتأسيس الناقلة. وكان وفد 
تنفيـــذي من طيـــران الخليج قد قام 
بتمثيـــل الناقلة في القيـــام بعدد من 
مبادرات التواصل وفرص االجتماع 

بعدد من الشركاء والموردين.
تضمنـــت:  الموقعـــة  واالتفاقيـــات 
اتفاقية تعاون لتطوير شراكة بالرمز 
المشترك مع طيران اإلمارات، تعزيز 

مذكـــرة التفاهـــم القائمـــة مـــع مطـــار 
رأس الخيمة الدولـــي لطرح رحالت 
والبحريـــن،  اإلمـــارة  بيـــن  مباشـــرة 
للطيـــران  مـــع مصـــر  نوايـــا  خطـــاب 
لتعزيز أوجه التعاون بين الناقلتين، 
اتفاقيـــة تعاون مع الخطوط الجوية 
إم  إل  وكـــي  للصناعـــات  الفرنســـية 

للهندســـة لدعم المحـــركات من طراز 
CFM56�5B، واتفاقيـــة تعـــاون مـــع 
سافران لعمليات الصيانة والمراجعة 
واإلصـــالح لمعـــدات الهبـــوط التابعة 
 A321 إيربـــاص  طائـــرات  لســـت 

.A320 وطائرة إيرباص واحدة
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج القبطان 

وليـــد العلـــوي “أود أن أشـــكر وأهنئ 
الســـلطات فـــي دبـــي علـــى ترحيبهم 
العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  بنـــا  الحـــار 
معـــرض  الشـــقيقة خـــالل  المتحـــدة 
دبي للطيران؛ حيث كانت مشاركتنا 
جـــد مثمرة وقمنـــا بالتواصـــل وعقد 
الصفقـــات مـــع عدد من شـــركائنا في 
الصناعة. كأول معرض جوي رئيس 

بعـــد الجائحـــة، كان هذا حدًثـــا مهًما 
للغايـــة بالنســـبة لالعبيـــن الرئيســـين 
وإتمـــام  لحضـــور  الصناعـــة  فـــي 
الصفقـــات التجاريـــة الكبـــرى. هدفنا 
تمثيـــل مملكة البحرين على الصعيد 
العالمـــي وتوســـيع مـــدى نطاقنـــا من 
خـــالل عقد الشـــراكات مـــع الناقالت 
اإلقليمية والدولية؛ وســـنحرص في 

العـــام المقبل على الترحيـــب بالعالم 
في معرض البحرين الدولي للطيران 
باســـتضافة أصدقـــاء الصناعـــة فـــي 

بلدنا الحبيب”.
وضم معرض دبي للطيران، أكثر من 
1200 عارض، وممثل عن 148 دولة 
وأكثـــر من 80 شـــركة ناشـــئة، وأكثر 

من 20 جناحا دوليا.

استغلت الحدث كمنصة 
للترويج ألسطولها 

ومنتجاتها وخدماتها
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أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة 
األصـــول ذات التنظيـــم الذاتـــي، رســـمًيا 
عـــن انطالق النســـخة الرابعة من برنامج 
المســـتثمر الذكي، والذي يستهدف طلبة 
المرحلـــة االبتدائيـــة كجزء مـــن المناهج 

الدراسية للعام الدراسي 2021-2022.
وســـتقام ورش عمـــل برنامج المســـتثمر 
الذكي في 70 مدرسة، حيث سيستهدف 
المعلمـــون والمتطوعون أكثـــر من 5000 
طالب وطالبة من الصف الرابع االبتدائي 
فـــي  وذلـــك  الدراســـي،  العـــام  خـــالل 

المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة. وبهذه 
المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة 
البحريـــن الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفة “يســـعدنا إطالق النســـخة الرابعة 
من برنامـــج المســـتثمر الذكـــي بالتعاون 
مـــع إنجـــاز البحريـــن. ويعكـــس البرنامج 
الجهود اإلستراتيجية لبورصة البحرين؛ 
الثقافـــة االســـتثمارية والماليـــة  لتعزيـــز 

باإلضافـــة إلى توفير مزيـــج من التوعية 
الماليـــة والمهارات والســـلوكيات الالزمة 
التخاذ قـــرارات مالية ســـليمة. لقد أثبت 
البرنامج خالل السنوات الثالث الماضية 
أهميـــة المعرفـــة والمفاهيم التـــي تعلمها 
الطـــالب خـــالل البرنامج، لذلك يســـعدنا 
مـــن  كجـــزء  مطبقـــًا  البرنامـــج  نـــرى  أن 
المنهـــج الدراســـي ألول مرة هـــذا العام”. 
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز 
البحرين، هناء ســـرواني “نحن فخورون 
بمواصلـــة شـــراكتنا مع بورصـــة البحرين 

لتقديم برنامج المســـتثمر الذكي لطالب 
مملكة البحرين. إن تطبيق هذا البرنامج 
لطلبتنا في المـــدارس ليس فقط التخاذ 
قـــرارات ماليـــة أفضل تتعلـــق بالمال، بل 
يزودهم أيًضـــا بالمعرفة التي يحتاجون 
إليهـــا لتحقيـــق النجـــاح االقتصـــادي في 
حياتهم. ســـيوفر لنا إدراج البرنامج اآلن 
في منهـــج المـــدارس الحكومية الفرصة 
للوصـــول إلـــى المزيد من الطـــالب الذين 

سيستفيدون من هذا العرض الفريد”.
يعـــد برنامـــج المســـتثمر الذكـــي برنامًجا 

وطنًيا أطلق في العام 2018 بالتعاون مع 
إنجاز البحرين؛ بهدف تزويد النشء في 
المرحلة االبتدائية بالمفاهيم األساســـية 
واالدخـــار  األمـــوال  بـــإدارة  المتعلقـــة 
والتخطيط المالي الذكي للمســـتقبل من 
خالل أنشـــطة تفاعليـــة التخـــاذ قرارات 
ماليـــة ســـليمة. ويتضمن البرنامج ســـبع 
ورش عمليـــة لتعريـــف الطلبـــة بالتاءات 
الســـبع وهي: تاء التفكير والتحديد، تاء 
التخطيـــط، تاء التنفيذ، تاء التوفير، تاء 

التطوير، وتاء التقييم.

بورصة البحرين تطلق النسخة الرابعة من برنامج “المستثمر الذكي”

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة 
الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن مملكـــة البحريـــن 
بقيـــادة  عاهل البالد حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعـــة واهتمام ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، تولـــي القطاع 
العقـــاري أهميـــة خاصـــة تمّكنـــه مـــن مواصلـــة لعب 
دوره اإليجابي فـــي تعزيز االقتصاد الوطني، ورفع 
مســـاهمته في الناتج المحلـــي اإلجمالي، واجتذاب 

المزيد من المستثمرين والزوار إلى المملكة.
وقـــال الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا لـــدى رعايته حفل 
االفتتـــاح الرســـمي لمشـــروع كنال فيو “لقـــد أثبتت 
السياســـات العقاريـــة الوطنيـــة فاعليتهـــا، وهـــذا ما 
تدل عليها المؤشـــرات المشـــجعة التي تبشـــر بمزيد 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار لهـــذا القطاع الحيـــوي الذي 
حقق في الربع الثاني من العام الجاري نموًا إيجابيًا 
اســـميًا بنسبة 3 % على أســـاس سنوي، فيما ساهم 
بنســـبة 4.9 % في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

خالل الفترة نفسها”.
وأوضـــح أن القطاع العقاري أصبـــح اليوم منظومة 
متكاملة، وبات محصنًا – أكثر من أي وقت مضى – 
بقانون تنظيـــم القطاع العقاري، كما يقدم للمتعامل 
فيـــه العديد مـــن الحوافـــز والمزايا المرتبطـــة أيضًا 
بترتيبـــات قانونية مثـــل المعدالت التنافســـية على 

عوائد التأجير، والسماح بالتملك الحر، وغيرها.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، قد تفضل فشمل 
برعايتـــه الكريمة حفل االفتتاح الرســـمي لمشـــروع 
كنال فيو الكائن في جزيرة دلمونيا، والتابع لشركة 
نســـيج للتطوير العقاري. ولدى وصول الشيخ خالد 
إلـــى موقـــع االحتفـــال كان فـــي مقدمـــة مســـتقبليه 
الشـــيخ حمـــد بن محمـــد آل خليفـــة، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة نســـيج، وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة وكبار المسؤولين في الشركة.

الحكومة تشجع المطورين على طرح 

مزيد من المشاريع

وبهـــذه المناســـبة، أكد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  أن 

الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، تشـــجع 
المطوريـــن علـــى طـــرح وتنفيذ المزيد من مشـــاريع 
التطويـــر العقـــاري متكاملـــة الخدمـــات والمجهـــزة 
بأرقـــى وأحـــدث التجهيـــزات، والتـــي يمكنهـــا مـــن 
تلبية احتياجات وأذواق مختلف الشـــرائح، السيما 
المشـــاريع التي يمكن إدراجها ضمن خطط وجهود 
التعاون والشـــراكة بين القطاعين والعام والخاص، 
والتي من شـــأنها أن تســـاهم في إيجـــاد المزيد من 
الحلـــول اإلســـكانية أمـــام المواطنيـــن الراغبين في 

االستفادة من فورية الخدمة.
وهنـــأ الشـــيخ خالد رئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة 
شركة نسيج، وكافة منتسبي الشركة، على تدشين 
هـــذا المشـــروع، منوهـــًا بمـــا يضمـــه مـــن مكونـــات 
ومرافق رئيســـة تشـــجع المشـــترين والمســـتثمرين 

على االنتقال المباشر لوحداته الجاهزة للسكن.
ويعتبر مشروع كنال فيو الذي يقع في قلب جزيرة 
دلمونيا، أحدث إضافة في محفظة مشـــاريع شركة 
نســـيج، ويتكـــون من أربعة مباٍن تضـــم في مجملها 

246 شـــقة مطلـــة على قنـــاة مائية، لتشـــكل أيقونة 
عقارية متعددة االســـتخدامات تجمع بين الرفاهية 

واإلطاللة البحرية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، 
عـــن بالغ الشـــكر واالمتنان إلى معالـــي نائب رئيس 
مجلس الوزراء لتشريفه مشروع كنال فيو ورعاية 
حفل التدشين الرســـمي، والذي يرسم مالمح آفاق 
أرحـــب ألنشـــطة الشـــركة ومســـاهمتها الفاعلـــة في 
قطـــاع التطويـــر العقـــاري فـــي المملكـــة، مســـتلهمة 
رؤاهـــا التطويريـــة الطموحـــة مـــن الـــرؤى التنموية 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  لحضـــرة صاحـــب  الثاقبـــة 

المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، ودعم صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا؛ للنهضة المستدامة وفق أهداف رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، مؤكدًا التزام الشـــركة بأن تكون 
واحـــدة مـــن أفضـــل شـــركات التطوير العقـــاري في 
المملكة بطرح مشـــاريع مبتكرة لهـــا أثرها اإليجابي 
على المشهد العقاري، وتلبي احتياجات المواطنين 

والمقيمين والمستثمرين.
بدوره، قال العضو المنتدب لشـــركة نســـيج، محمد 
خليل السيد “يمثل كنال فيو إضافة لقطاع التطوير 
العقاري فـــي المملكة، وفي محافظـــة المحرق على 

وجـــه التحديـــد، ليعيد تعريـــف المشـــاريع العقارية 
متعـــددة االســـتخدامات فـــي موقـــع إســـتراتيجي 
بالقرب من مطـــار البحرين الدولي بحلته الجديدة، 
والذي ســـيكون بكل تأكيد وجهة سكنية وسياحية 
وترفيهية متكاملة العناصر وإبداعية في تصميمها 
وربطها بمزيـــج عصري بين الحيـــاة المائية والبيئة 
الخضراء على مستوى المملكة. ونحن بدورنا نجدد 
تقديرنـــا لـــكل الجهـــود المبذولة من قبـــل الحكومة 
الموقـــرة والرعايـــة الكريمـــة للشـــيخ خالـــد بن عبد 
هللا آل خليفـــة لرفعـــة القطـــاع العقاري والمشـــاريع 
التنموية، ولجعل البحرين في طليعة دول المنطقة 

في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة”.
أمـــا مدير عام شـــركة نســـيج أحمد الحمـــادي، فقال 
“نحـــن مســـرورون بما حققته شـــركة نســـيج طوال 
الســـنوات الماضيـــة منـــذ انطالقتهـــا األولـــى، وهـــا 
هـــي اليـــوم تحتفل بتدشـــين أحـــد أكبر مشـــاريعها 
التطويريـــة )كنـــال فيـــو( والـــذي تحول إلـــى أيقونة 
عقاريـــة فـــي قلب المحـــرق النابض، بما يؤكد ســـير 
الشركة على المسار الصحيح لتحقيق أبرز أهدافها 
فـــي أن تكـــون واحدة مـــن أفضل شـــركات التطوير 
العقـــاري فـــي المملكـــة، مـــع مواصلة العـــزم بخطى 
ثابتـــة نحـــو تحقيـــق المزيد مـــن النجاحـــات بفضل 
رؤيـــة مجلـــس اإلدارة واإلســـتراتيجية المتكاملـــة 
حتى تكون نسيج مساهمًا رئيسا في رفد االقتصاد 

الوطني”.

المنامة - بنا

القطاع العقاري يواصل تعزيز االقتصاد والمساهمة بإيجابية بالناتج المحلي واجتذاب المستثمرين
خالد بن عبداهلل يرعى حفل االفتتاح الرسمي لمشروع “كنال فيو”

الشيخ خالد متفقدا المشروع الشيخ خالد بن عبدالله مفتتحا مشروع كنال فيو

حاتم الزعبي ... مؤسس أقدم مكتب 
محاماة بالبحرين والمنطقة

يعتبــر المرحــوم حاتم شــريف الزعبي مؤســس أقدم شــركة محامــاة رائدة في مملكــة البحرين 
وواحــدة مــن أكبــر شــركات المحاماة فــي المنطقة بتاريخ يمتــد لـ 100 عام، هي شــركة الزعبي 

.)Z & P( وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون

وكان الراحل، وزيـــر االقتصاد الوطني األردني 
األسبق، مؤســـس ورئيس مجلس إدارة مكتب 
الزعبـــي وشـــركاؤهم للمحامـــاة واالستشـــارات 

القانونية.
وتقلد الزعبي عدة مناصب عليا ومهام رئيســـة 
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات شـــملت االقتصاد 
واالستشـــارات  والمحامـــاة  واألعمـــال  والمـــال 
رواد صناعـــة  مـــن  بعدهـــا  ليصبـــح  القانونيـــة، 
المحاماة فـــي الوطن العربي. وقـــد رحل حاتم 
شريف الزعبي عن دنيانا في 1 أكتوبر 2021. 

ابنـــه  تحـــدث  الراحـــل،  المحامـــي  وعـــن 
الزعبـــي  لمكتـــب  األول  الشـــريك  المحامـــي، 
للمحاماة واالستشـــارات القانونيـــة – محامون 
ومستشـــارون قانونيون – قيـــس حاتم الزعبي 
لـ “البالد االقتصادي” قائال إن والده الراحل ولد 

في العـــام 1927 بمدينة الناصرة الفلســـطينية. 
ودرس بمدرســـة القـــرآن الكريـــم فـــي القـــدس 
وبعد ذلك ســـافر إلى بريطانيا لدراسة الحقوق، 
حيث نال شـــهادة الحقوق، وكان من المحامين 
المجازيـــن للمثـــول أمـــام المحاكـــم البريطانيـــة 
أعلـــى  علـــى  نـــال  وقـــد  المرافعـــات،  وتقديـــم 
وســـام )GBE( يمنـــح من ملكـــة بريطانيا الملكة 

اليزابيث.
وأضـــاف االبـــن قيـــس أن الراحـــل كان محاميا 
ويمثل عمالءه في المحاكم، كما كان يعمل في 

مجال التحكيم.
وأشـــار إلـــى أن والـــده قـــدم إلـــى البحريـــن في 
العـــام 1971، وقـــد شـــجعه األميـــران الراحالن 
)األميـــر الراحـــل المغفـــور له بـــإذن هللا، صاحب 
الســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة، 

وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه( وطلبا منه 
تأسيس مكتبًا للمحاماة في المملكة بعد ذهاب 
المحاميـــن األجانب خصوًصا اإلنجليز والقضاة 

مســـتطردا  االنتـــداب،  بعـــد 
)رحمـــه  والـــده  إن  بالقـــول 
أوائـــل  مـــن  “يعتبـــر  هللا( 
المحاميـــن الذيـــن فتحوا 
فـــي  محامـــاة  مكاتـــب 
خريـــج  ألنـــه  البحريـــن؛ 

بريطانيـــا وقـــد تمكـــن من 
المســـاعدة في تطوير المحاكم، كما كان يحضر 
المحاكم في داخل وخارج البحرين وكان لديه 
عدة مكاتب بـــدول الخليج، في أبوظبي ودبي 
وقطـــر وُعمـــان. وأضـــاف أن مكتـــب المحامـــاة 
مملكـــة  وخـــارج  داخـــل  قضايـــا  فـــي  يترافـــع 
البحريـــن، ومنـــذ عاميـــن ترافـــع الراحـــل حاتم 
شـــريف الزعبي مع حفيـــده حاتم قيس الزعبي 
أمـــام المحاكـــم البريطانيـــة وقد أبـــدى القاضي 
البريطانـــي إعجابـــه من أن أكبـــر محامي يمثل 
أمامـــه فـــي ذلك اليـــوم وعمـــره 92 عاًمـــا وكان 
ال يـــزال يعمـــل آنـــذاك، وقـــد تمكـــن مـــن كســـب 
القضيـــة. وعـــن دوره فـــي األعمـــال اإلنســـانية، 
يقول قيس الزعبي إن “والده كان يوزع أمواال 

كثيرة على مستشـــفيات األطفال والمحتاجين 
ويتبرع سنوًيا بأموال تصل إلى مليون دوالر”.
وتطـــرق إلـــى الحديـــث عـــن أن الراحـــل جّمـــع 
مذكراتـــه فـــي كتـــاب بعنـــوان )حاتـــم شـــريف 
الّزعبـــّي - قّصُة إرادٍة وعزٍم وأمٍل( ونشـــره في 

العام الماضي 2020.
واختتـــم حديثـــه بالقول إن والـــده )رحمه هللا( 
رزق بأربعـــة أبناء، وفي حياتـــه على الرغم من 
كل النكســـات التـــي مر بها لم يجعلهم يشـــعروا 
بعدم األمان، حيث علمهم أفضل تعليم، فأرسل 
)قيـــس( للدراســـة في جامعـــة كامبريـــدج؛ ألنه 
يـــرى أن التعليـــم هو ســـالح اإلنســـان، ومتى ما 
تعلم باســـتطاعته العمـــل والوقوف على رجليه 

في أي مكان في العالم.

أمل الحامد

حائز على “GBE” أعلى وسام يمنح من ملكة بريطانيا

غالف كتاب سيرة حياة الراحل 

القطاع أصبح منظومة 
متكاملة ومحصنًا 
بقانون “التنظيم 

العقاري”
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في أول حوار موسع لصحيفة محلية مع محافظ مصرف البحرين المركزي مع بدء التعافي االقتصادي، 
توقع المحافظ رشيد المعراج ل “البالد” أن يستمر الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة في النمو في الفصل 
الثالــث والرابــع مــن عــام 2021 نظــًرا للنمــو فــي القطاعــات غيــر النفطيــة إلى مســتويات ما قبل تفشــي 
الفيروس ومع الزيادة في أسعار النفط، متوقعا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1% 

في عام 2021.
وبين المعراج أنه تم تنفيذ إصدارات دولية بالدوالر األميركي تحت مظلة البرنامج االقتراضي للسندات 

والبرنامج التمويلي للصكوك لحكومة مملكة البحرين بمجموع 4.5 مليار دوالر أميركي خالل عام 2021، 
وتــم اســتحقاق إصــدارات دوليــة بمجمــوع 1.475 مليــار دوالر أميركي خالل العام نفســه. وأكــد المعراج 
تحســن إجمالــي االحتياطيــات بالعملــة األجنبية والتــي ارتفعت لتصل إلــى 1.63 مليار دينار في ســبتمبر 

202، متوقعا استمرار زيادة االحتياطي في ضوء االرتفاع المتوقع لإليرادات مع زيادة أسعار النفط.
وحــول آخــر تطــورات مشــروع االتحــاد النقــدي الخليجــي، لفت المعــراج إلى أنه جــار العمل علــى تأهيل 

المنظومة المؤسساتية والتشريعية الالزمة لتنفيذه. فيما يلي النص الكامل للحوار:

“البالد االقتصادي”: بدايًة سعادة  «
المحافظ ما هي أبرز مالمح السياسة 

المالية والنقدية للمملكة للفترة 
المقبلة مع األخذ في االعتبار تبعات 

الجائحة وامتصاص صدماتها؟ وما 
هي تقديراتكم لنمو الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي لهذا العام 2021 
والعام المقبل 2022؟ 

المعراج: يقوم المصرف بمراجعة التدابير 
المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية التي 
تم إطالقها للتعامل مع تداعيات انتشـــار 
بشـــكل  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 
مســـتمر بنـــاًء علـــى التطـــورات الدوليـــة 
والمحليـــة للتخفيف من آثـــار التداعيات 
المالية على مســـتهلكي الخدمات المالية 
واســـتمرار  الســـيولة  توفيـــر  ولضمـــان 

المصارف بتمويل عمالئها.
البحرينـــي،  االقتصـــاد  ألداء  وبالنســـبة 
ا   فقـــد ســـجل االقتصـــاد البحرينـــي نمـــوًّ
بنســـبة %5.7 فـــي الفصـــل الثانـــي مـــن 
عـــام 2021 مقارنـــة بعـــام 2020 مدفوًعا 
بشـــكل كبيـــر بالنمـــو فـــي القطـــاع غيـــر 
وتعافـــي  أداء  تحســـن  بســـبب  النفطـــي 
القطاعات األكثر تضرًرا بســـبب الجائحة 
والســـياحة  واالتصـــاالت  كالمواصـــالت 
)الفنـــادق والمطاعـــم(. ومـــن المتوقـــع أن 
يســـتمر الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 
فـــي النمو في الفصل الثالـــث والرابع من 
عام 2021 نظًرا للنمو في القطاعات غير 
النفطيـــة إلـــى مســـتويات ما قبل تفشـــي 
الفيروس ومع الزيادة في أســـعار النفط، 
إجمالـــي  يرتفـــع  أن  التقديـــرات  وتشـــير 
الناتـــج المحلـــي الحقيقي بنســـبة 3.1% 

في عام 2021.
يعتمد مصرف البحرين المركزي على  «

مجموعة من األدوات المالية الحكومية 
من أذونات الخزانة وسندات التنمية 
الحكومية وصكوك السلم وصكوك 

اإلجارة لتمويل اإلنفاق الرأسمالي، 
هل لكم أن تطلعونا على ما تم 

إصداره وتغطيته في هذا الشأن 
خالل العام الجاري 2021 وغايات 

االستخدام؟

بهـــا  يقـــوم  التـــي  اإلصـــدارات  عمليـــة 
المصـــرف تنقســـم إلـــى جـــزء فـــي إعادة 
تجديد لإلصدارات التي تم اســـتحقاقها 
فـــي التواريـــخ المقـــررة، باإلضافـــة إلـــى 
إصـــدارات جديـــدة ليتـــم االتفـــاق فيهـــا 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  مـــع  مســـبًقا 

الوطني.

ويبلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات الخزانة 
2.110 مليـــار دينـــار بحرينـــي، والرصيـــد 
القائـــم لصكوك الســـلم 129 مليون دينار، 
والرصيـــد القائم لصكوك التأجير قصيرة 

األجل 156 مليون دينار.
كما تم تنفيذ 6 إصدارات لسندات التنمية 
الحكوميـــة المحليـــة بمجمـــوع 1 مليـــار 
دينـــار بحرينـــي، علًما بأنه تم اســـتحقاق 
700 مليـــون دينـــار بحريني من ســـندات 
 100 واســـتحقاق  الحكوميـــة  التنميـــة 
مليون دينار بحريني من صكوك اإلجارة 
طويلة األجل في عام 2021. هذا وقد تم 
تنفيذ إصدارات دولية بالدوالر األميركي 
االقتراضـــي  البرنامـــج  مظلـــة  تحـــت 
للســـندات والبرنامج التمويلـــي للصكوك 
لحكومـــة مملكـــة البحريـــن بمجموع 4.5 
مليـــار دوالر أميركـــي خالل عـــام 2021، 
علمًا بأنه تم اســـتحقاق إصدارات دولية 
أميركـــي  دوالر  مليـــار   1.475 بمجمـــوع 

خالل العام نفسه.
كم وصل إجمالي المؤسسات المالية  «

المرخصة في مملكة البحرين، ولماذا 
لم نعد نسمع كما في السابق دخول 

المزيد من المؤسسات المالية الجديدة 
إلى السوق المحلي؟ 

وصـــل إجمالي عـــدد المؤسســـات المالية 
مملكـــة  فـــي  لهـــا  والمصـــرح  المرخصـــة 
البحريـــن إلـــى 367 مؤسســـة مالية حتى 
للعـــام   370 بــــ  مقارنـــة   2021 أكتوبـــر 

المنصرم 2020.
االهتمام اآلن أكثر على شـــركات التقنية 
الماليـــة وليـــس علـــى الشـــركات القائمـــة 
علـــى الخدمـــات التقليديـــة، ولهـــذا فـــإن 
الزيـــادة المتوقعة في المســـتقبل هو في 
هـــذا االتجـــاه، وأن الصيرفـــة التقليديـــة 
واالســـالمية تواجـــه تحديا في منافســـة 

هذه الشركات المالية الجديدة.
ما هي قراءتكم للتصنيفات االئتمانية  «

األخيرة لوكاالت التصنيف الدولية على 
غرار فيتش وS&P وموديز سواء على 

مستوى النظرة المستقبلية بمنظورها 
الشمولي أو التفصيلية منها؟ 

اتخذتهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  أن  نأمـــل 
الحكومـــة مؤخـــًرا فـــي مراجعـــة خطـــة 
التوازن المالي واالقتصادي الجديدة مع 
بقيـــة اإلجراءات التي تمـــت خالل فترة 
الجائحـــة في توفيـــر قاعـــدة متينة لنمو 
االقتصاد المحلـــي وبالتالي ينعكس ذلك 

في مستوى التصنيف االئتماني.
إلى أين وصل مشروع االتحاد النقدي  «

الخليجي والبنك المركزي الخليجي 
والدينار الخليجي ضمن جهود التكامل 

الخليجي؟

يواصل المجلس النقدي الخليجي العمل 
مع الدول األعضاء على تنفيذ الخطوات 
والمهـــام  لألهـــداف  وفًقـــا  المطلوبـــة 
المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاقيـــة االتحاد 
النقـــدي، والعمـــل على تأهيـــل المنظومة 
المؤسســـاتية والتشريعية الالزمة والتي 

تأتي على مراحل.  
ماذا عن حجم احتياطي النقد األجنبي  «

للمملكة باألرقام وما مدى صحته من 
حيث النقصان أو الزيادة وفترة التغطية 

للتحويالت واحتياجات الواردات؟

بالعملـــة  االحتياطيـــات  إجمالـــي  ارتفـــع 
فـــي  دينـــار  مليـــار   1.63 إلـــى  األجنبيـــة 

سبتمبر 2021.
أما بالنسبة للنظرة المستقبلية الحتياطي 
النقد األجنبي للمملكة، فيتوقع المصرف 
اســـتمرار زيـــادة االحتياطـــي فـــي ضوء 
االرتفـــاع المتوقـــع لإليـــرادات مـــع زيادة 

أسعار النفط.
سجل عرض النقد M3  نموا ملحوظا  «

في النصف األول من العام الجاري، 
ما هي دالالت هذا االرتفاع؟ 

ســـجل عرض النقد M3 نموا بنســـبة 5.2 
بالعـــام  مقارنـــة   2021 ســـبتمبر  فـــي   %
الماضـــي ليصـــل إلى 14.75 مليـــار دينار، 

مما يعكس ارتفاع السيولة المحلية.
وتعـــود الزيـــادة في عرض النقـــد للزيادة 
في ودائع القطـــاع الخاص. فقد ارتفعت 
demand depos-  ودائع تحـــت الطلـــب
 3.83 إلـــى  لتصـــل   %  14.8 بنســـبة   its
مليار دينـــار )ارتفعت ودائع تحت الطلب 
والعمـــالت   %  13.2 بنســـبة  بالدينـــار 
األجنبيـــة بنســـبة 18.0 %(.  كما ارتفعت 
ودائع التوفير saving deposits بنســـبة 

3.5 % لتصل إلى 3.84 مليار دينار.
ثمة حاجة ملحة إلضافة المزيد من  «

اإلدراجات الجديدة إلنعاش بورصة 
البحرين وتنويع قطاعاتها المدرجة 
وتقوية تداوالتها، فهل ثمة خطة 

موضوعة في هذا الشأن؟ 

لتشـــجيع  التنظيميـــة  البيئـــة  تتوفـــر 
اإلدراجات الجديدة، حيث يتم التنسيق 
البحريـــن  وبورصـــة  المصـــرف  بيـــن 

لتطوير التشـــريعات المناســـبة وتســـهيل 
عمليـــة اإلدراج وتطويـــر أنظمـــة التداول 

والتسويات والمقاصة.
ال يختلف اثنان على أن مصرف البحرين  «

المركزي كان سباقا في تبني أحدث 
السياسات للتحول الرقمي وإطالق 
البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، 

ولكن متى يمكن أن نرى “دينارا بحرينيا 
رقميا” مرتبطا سعر صرفه بالدوالر 

كحال عدد من العمالت المشفرة 
المتداولة على نطاق عالمي  مثل 

“تيثر” بعيدا عن تقلبات ومخاطر 
سلسلة الكتل Blockchain؟  

فـــي  المصـــرف  خطـــة  مـــن  جـــزء  هـــذا 
المســـتقبل بعد اســـتكمال كافة الجوانب 
الفنيـــة والقانونيـــة المطلوبـــة في إصدار 

الدينار الرقمي.
قررت الواليات المتحدة مؤخرا تداول  «

صندوق االستثمار القابل للتداول “برو 
شيرز بتكوين استراتيجي”، وهو أول 

صندوق قابل للتداول لالستثمار في 
عقود العملة الرقمية المشفرة بتكوين 

اآلجلة، أين موقع البحرين من هذا 
التوجه العالمي نحو تبني العمالت 

المشفرة وعلى رأسها البتكوين، وهل 
يمكن أن نرى صناديق استثمار بحرينية 

للعمالت المشفرة؟

جديـــدة  المنتجـــات  هـــذه  لكـــون  نظـــًرا 
ومازالـــت التشـــريعات الرقابيـــة المطلوبة 
لحمايـــة المتعاملين فـــي مراحلها األولية، 
هـــذه  ويـــدرس  يراقـــب  المصـــرف  فـــإن 
الترتيبـــات  التطـــورات وســـنقوم باتخـــاذ 
الالزمـــة متـــى مـــا توفـــرت كل المتطلبات 

القانونية والرقابية المناسبة.
أطلقتم مؤخًرا مشروًعا تجريبًيا لتسوية  «

العمالت الرقمية بالتعاون مع “جيه.
بي مورجان” وبنك المؤسسة العربية 

المصرفية )ايه.بي.سي(، ما هي 
تفاصيل هذا المشروع وما هي طبيعة 

المنافع المتحققة؟ 

لتســـوية  التجريبـــي  المشـــروع  يعمـــل 
تـــم طرحهـــا  والتـــي  الدوليـــة  المدفوعـــات 
مؤخرا كمنصة مبتكرة تدعم عمالت عالمية 
متعـــددة لتســـوية المدفوعـــات والمعامالت 
المصرفيـــة بشـــكل آمن وفـــوري وعلى مدار 
الساعة. وقد تم إطالق هذه المبادرة كجزء 
مـــن مســـاعي المصـــرف لتعزيـــز الخدمـــات 
المالية والمصرفية لكافة العمالء من خالل 

طرح حلول معاصرة مبتكرة.

حوار: محمد الجيوسي

2.1 مليار دينار رصيد أذونات الخزانة.. 129 مليونًا 
لصكوك السلم.. و156 لصكوك التأجير

الناتج المحلي اإلجمالي مستمر في النمو بالربعين الثالث 
والرابع من العام الجاري

العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية 
الالزمة إلطالق مشروع االتحاد النقدي الخليجي

 تنفيذ إصدارات دولية بالدوالر األميركي بمجموع
4.5 مليار دوالر خالل 2021

تنفيذ 6 إصدارات لسندات التنمية 
الحكومية المحلية بمجموع 1 مليار دينار

االحتياطيات بالعملة األجنبية ترتفع الى 
1.63 مليار دينار

عدد المؤسسات المالية المرخصة في 
المملكة ينخفض إلى 367 مؤسسة

تنسيق بين “المركزي” وبورصة البحرين لتطوير 
تشريعات تسهل اإلدراجات وتحدث أنظمة التداول

انعكاس إيجابي لخطة التوازن المالي الجديدة 
على التصنيفات االئتمانية الدولية قريًبا 

استمرار زيادة االحتياطي في ضوء االرتفاع 
المتوقع لإليرادات مع زيادة أسعار النفط

“المركزي” يدرس تطورات صناديق االستثمار 
في عقود العمالت المشفرة اآلجلة

مراجعة مستمرة لتدابير السياسة النقدية لضمان 
توفير السيولة واستمرار المصارف بتمويل عمالئها

اهتمام أكثر بشركات التقنية المالية 
على حساب شركات الخدمات التقليدية

الصيرفة التقليدية واإلسالمية تواجه تحديا 
في منافسة الشركات المالية الجديدة



عقـــد مركز التحكيـــم التجاري لدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة )دار القـــرار(، فـــي إطـــار التعافـــي االقتصادي الذي تشـــهده 
منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون مـــن آثـــار جائحـــة كورونـــا، عدد من 
الجلســـات الحضوريـــة في الفترة األخيرة، وعقدت الجلســـات وفقًا 
لتوجيهـــات الفريـــق الوطني لمكافحـــة كورونا في مملكـــة البحرين 
بكافـــة اإلجراءات الطبيـــة اإلحترازية.وأوضح األميـــن العام لمركز 
التحكيـــم التجـــاري لـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
طارق يوسف الشميمري، بأن عودة الجلسات الحضورية هو مؤشر 
إيجابـــي نحـــو عـــودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا بشـــكل تدريجي، حيث 

كانـــت بعض هيئات التحكيم من خارج مملكة البحرين، ولقد كانت 
التســـهيالت المدروســـة التـــي تقدمهـــا مملكـــة البحريـــن والضوابط 
الصحيـــة عامـــل فـــي تيســـير إجـــراءات دخـــول الهيئة إلـــى مملكة 

البحرين ومزاولة مهامها من دون أي تعقيدات.
وأشـــار الشـــميمري إلـــى أن صـــدور حكـــم التحكيـــم يترتـــب عليـــه 
مجموعـــة مـــن اآلثار منها مـــا يتعلق بحكم التحكيم نفســـه وتتمثل 
فـــي حجية حكـــم التحكيـــم وإلزاميته، وتنصرف بعـــض هذه اآلثار 
لهيئـــة التحكيم من حيث إنتهاء إجراءات التحكيم ورفع يدها عن 

موضوع النزاع إال في حدود تفسير الحكم وتصحيحه.

جلسات تحكيم  حضورية بـ”دار القرار” مع إجراءات احترازية
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رئيس التحريرمؤنس المردي

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة ديار المحــرق أحمد العمــادي إن جميع 
الطاقــة  الســتخدام  جاهــزة  المحــرق”  “ديــار  بـــ  الســكنية  الوحــدات 
المتجــددة، كونهــا مــزودة باألمتــار الكهربائيــة التــي تســهل على مالك 
الوحــدة الســكنية اســتخدام الطاقــة الشمســية عبــر تركيــب األلــواح 
الشمســية فقــط، مؤكدا أن “ديار المحرق” تراعــي دائما تزويد المنازل 

ببدائل لتسهيل توظيف الطاقة المستدامة في الوحدة السكنية.

وأضـــاف العمادي “نؤكد مســـاعينا 
الحثيثة لتبني مبادرات مستدامة 
من شأنها أن تساهم بإثراء القطاع 
العقـــاري في مملكـــة البحرين، مما 
ُيســـاهم بخلق مســـتقبل اجتماعي 
واقتصـــادي أكثـــر إشـــراًقا، وتعـــد 
االســـتدامة أحـــد الركائـــز المهمـــة 
الرئيـــس لمدينـــة ديـــار  للمخطـــط 
فـــي  مدرجـــة  وهـــي  المحـــرق، 
البيئيـــة  المدينـــة  جميـــع جوانـــب 

واالجتماعية واالقتصادية”.
وأضاف “تم تطبيق حلول خضراء 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  ومســـتدامة 
المخطـــط الرئيس بدًءا من عملية 
التخطيـــط ومـــروًرا بوضـــع البنية 
التكنولوجيـــا.  وحتـــى  التحتيـــة 

نهايـــة  فـــي  ســـينعكس  مـــا  وهـــو 
المطـــاف إيجابـــا علـــى المقيميـــن 
والمســـتثمرين ومملكـــة البحريـــن 
ككل. نحـــن نتطلـــع لتوفيـــر مدينة 
نموذجية متعددة االســـتخدامات 

ومتكاملة تماًما”.
توظيـــف  أهميـــة  العمـــادي  وأكـــد 
والتنميـــة  المتجـــددة  الطاقـــة 
المشـــروعات  فـــي  المســـتدامة 
“ديـــار  أن  موضحـــا  العقاريـــة، 
إحـــراز  علـــى  تعمـــل  المحـــرق” 
المتعلقة  والمتطلبـــات  اإلجراءات 
باالســـتدامة في كل المشـــروعات 
بخطـــوات  عليهـــا  تعمـــل  التـــي 
تـــدرس  الشـــركة  وأن  اســـتباقية، 
حاليا تطويـــر اإلجراءات المتعلقة 

بتحقيق االســـتدامة فـــي عدد من 
المشـــروعات علـــى الصعيد البيئي 
أو االجتماعي أو الصحي وغيرها.
الموضـــوع  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
البحرينـــي  للمجتمـــع  بالنســـبة 
وبالنســـبة للعالم، خصوصا أنه بدأ 
يأخـــذ منحى أكثـــر جدية من قبل 
المسؤولين في الشركات والبنوك، 
مبينا “بالنسبة لنا في ديار المحرق 
تقـــدم  إلحـــراز  باســـتمرار  نســـعى 
في إضافـــة مزيد مـــن الخصائص 

فـــي  باالســـتدامة  المتعلقـــة 
المشروعات المستقبلية أيضا”.

وعـــن مشـــروعات “ديـــار المحرق” 
االستثمارية قال العمادي “سنطرح 
عـــددا مـــن المشـــروعات الســـكنية 
المســـاحات  وكذلـــك  والتجاريـــة 
المكتبيـــة في العـــام المقبل 2022، 

وسيتم اإلعالن عنها الحقا”.
وُتعـــد مدينـــة ديـــار المحـــرق أحد 
الســـكنية  المشـــروعات  أكبـــر 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  المتكاملـــة 
فهـــي تحتضـــن مزيًجا فريـــًدا من 
والترفيهيـــة  التجاريـــة  المرافـــق 
ُيســـاهم  مـــا  الصحيـــة،  والرعايـــة 
العائليـــة  القيـــم  علـــى  بالحفـــاظ 
وتقديـــم  البحرينـــي  للمجتمـــع 
الحلـــول  مـــن  مجموعـــة متنوعـــة 
الســـكنية المناســـبة للحصول على 
نمـــط حياة عصـــري. وهي مجهزة 
بمرافق متنوعة تلبي االحتياجات 
علـــى  منهـــا  للقاطنيـــن،  اليوميـــة 
ســـبيل المثال ال الحصر: المساجد 
والحدائـــق والمجمعـــات التجارية 

والفنادق والمدارس والجامعات.

العمادي: وحدات “ديار المحرق” جاهزة للعمل بالطاقة الشمسية
إطالق مشروعات تجارية وسكنية في العام 2022

أحمد العمادي

دبي - مباشر

تراجعـــت تحويـــالت العمالـــة الفلبينيـــة 
خـــالل التســـعة أشـــهر األولى مـــن العام 
2021، مـــن 4 دول خليجية على رأســـها 
 166.68 لتبلـــغ   % بــــ4.25  البحريـــن 
مليـــون دوالر، وتتبعها ُعمـــان بـ2.67 % 
لتبلـــغ 282.58 مليون دوالر، ثم الكويت 
 % و0.71   %  1.23 بنســـبتي  وقطـــر 
علـــى التوالي، بينما تلقـــى إجمالي هذه 
التحويـــالت دعمـــا من  الســـعودية التي 
تشـــكل أكبـــر قيمـــة تحويـــالت للعمالـــة 
دوالر  مليـــار   1.32 بقيمـــة  الفلبينيـــة 
مســـجلة نمـــوا ســـنويا بــــ1.74 %، كمـــا 
ارتفعـــت تحويالت العمالة الفلبينية من 
اإلمارات  بـ0.73 % عند 952.82 مليون 

دوالر.
العمالـــة  تحويـــالت  قيمـــة  وارتفعـــت 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  الفلبينيـــة 
الخليجـــي إلـــى الخـــارج خالل التســـعة 
أشـــهر 2021 هامشـــيا بنســـبة 0.13 % 
على أســـاس ســـنوي، بدعم مـــن ارتفاع 
أســـعار النفـــط الـــذي نجـــم عنه تحســـن 

النشاط االقتصادي.
وســـجلت تحويـــالت العمالـــة الفلبينيـــة 
مـــن دول الخليـــج بالفتـــرة مـــن مطلـــع 
يناير إلـــى نهاية ســـبتمبر الماضي 3.74 
مليـــار دوالر، مقارنة بــــ3.73 مليار دوالر 
بالفترة المناظرة من 2020، وذلك وفق 
إحصائية لـ “مباشـــر” استنادا إلى بيانات 

البنك المركزي الفلبيني.
وأرجـــع البنك الدولي فـــي أحدث تقرير 
لـــه ارتفاع التحويـــالت من دول مجلس 
التعاون الخليجي وروســـيا، إلى ارتفاع 
دوالرا  الــــ80  متجـــاوزة  النفـــط  أســـعار 
للبرميـــل، ومـــا نتج عنه من تحّســـن في 
النشـــاط االقتصادي إلى تســـهيل زيادة 

التحويالت إلى الخارج.
 ووفقـــا لبيانات المركـــزي الفلبيني، فإن 
دول  مـــن  الوافـــدة  العمالـــة  تحويـــالت 
الخليـــج شـــكلت 16.18 % مـــن إجمالي 
تحويـــالت العمالة الفلبينية من مختلف 
دول العالـــم والبالغة 23.12 مليار دوالر 

في التسعة أشهر األولى من 2021.

تراجع تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين بـ 4.25 %
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