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زار عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، أمس، عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســـين، في 
مقـــر إقامة جاللته بحضـــور صاحبة الجاللة الملكة رانيا 
العبدهللا، والممثل الشـــخصي لجاللة الملك سمو الشيخ 

عبدهللا بن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر  بن حمد آل 
خليفة، والشـــيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة. 
وجرى تبـــادل األحاديـــث الودية واســـتعراض العالقات 
األخوية التاريخية الراســـخة والمتميـــزة، وتأكيد أهمية 
اســـتمرار التشـــاور والتنســـيق بما يعود بالخير والمنفعة 

على البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين. وثمـــن جاللة الملك 
الـــدور المحوري لـــألردن الشـــقيق بقيادة جاللـــة العاهل 
األردنـــي فـــي الدفاع عـــن القضايا العادلة لألمـــة العربية 
وعلى رأســـها القضية الفلســـطينية، ودعم العمل العربي 
المشـــترك، وإســـهاماته في تعزيز األمن واالســـتقرار في 

المنطقة والعالم.

تأكيد بحريني أردني الستمرار التشاور والتنسيق الثنائي
جاللة الملك: دور محوري لعبداهلل الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية

جاللة الملك يزور جاللة العاهل األردني بمقر إقامته

المنامة - بنا
اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
بقصـــر  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الرفاع أمس، القائم بأعمال سفير دولة 
إســـرائيل لدى مملكـــة البحريـــن إيتاي 

تاغنر بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشـــار ســـموه إلـــى مواصلـــة ترســـيخ 
العمل المشترك في ضوء توقيع إعالن 
تأييـــد الســـالم واتفاق مبـــادئ إبراهيم 
بمـــا يســـهم فـــي تعزيز أســـس الســـالم 
فـــي  واالســـتقرار  التنميـــة  ومســـاعي 

المنطقة والعالم. 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعزيز 
أسس السالم ومساعي التنمية

المنامة - بنا

)02(
)03(

فعاليات وطنية ودينية وحقوقية: البحرين عصية على المتربصين بأمنها

اإلرهاب اإليراني تجاوز كل الحدود والبد من ردعه دولًيا

أن  ودينيـــة وحقوقيـــة  فعاليـــات وطنيـــة  أكـــدت 
التدخـــالت اإليرانيـــة تجـــاوزت كل الحـــدود، وال 
بـــد من تحرك دولـــي للحد من تحركاتهـــا المخالفة 

لألعراف الدولية وحسن الجوار.
وأشـــادوا فـــي تصريحـــات باإلنجاز األمنـــي المهم 
الـــذي أعلنته وزارة الداخليـــة بالقبض على عناصر 
إرهابية شـــرعت في التخطيـــط واإلعداد لعمليات 
إرهابيـــة تســـتهدف األمن والســـلم األهلي، وضبط 

أســـلحة ومتفجـــرات مصدرهـــا إيـــران لـــدى تلـــك 
العناصـــر، المرتبطة بمجموعـــات إرهابية موجودة 
فـــي إيـــران، مؤكديـــن أن البحرين ســـتظل عصية 
علـــى كل مـــن يحاول النيـــل منها بوحـــدة وعزيمة 

شعبها وببسالة جنودها. 
وأكـــدت الفعاليـــات اســـتنكارها ورفضهـــا التدخـــل 
اإليرانـــي فـــي الشـــأن البحرينـــي الداخلـــي مطالبة 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الدوليـــة للرد علـــى التدخالت 

ومحاســـبة جميـــع المتورطيـــن وراءها مـــن خاليا 
إرهابيـــة نائمة تعبـــث بأمن المملكة وتضر بالســـلم 
األهلي وتهدف إلى نشر التطرف في المجتمع، كما 
شجبت اســـتمرار التدخالت اإليرانية السافرة في 
الشـــؤون الداخلية لمملكـــة البحريـــن، ومحاوالتها 
التـــي ال تتوقـــف لضـــرب أمـــن واســـتقرار البحرين 
والمنطقـــة، مـــن خالل دعـــم إرهابيين ومليشـــيات 

)06 - 07(مسلحة تهدف للقتل والتدمير.

واشنطن )أ ب(

استعانت دولة قطر بضابط سابق 
فـــي وكالـــة المخابـــرات المركزية 
األميركية )ســـي اي ايه( لسنوات؛ 
من أجل المساعدة في التجسس 
علـــى مســـؤولي كرة القـــدم ضمن 
جهـــد محمـــوم الســـتضافة بطولة 
كأس العالـــم 2022، وفقا لتحقيق 

أجرته األسوشيتدبرس.
اتجـــاه  مـــن  جـــزءا  هـــذا  ويمثـــل 

األميركيـــة  المخابـــرات  لضبـــاط 
الســـابقين للعمل لصالح حكومات 
أجنبية لها ســـجالت مشكوك فيها 
فـــي مجال حقوق اإلنســـان، األمر 
الـــذي يثير قلـــق المســـؤولين في 
واشنطن، ويؤدي إلى دعوات من 
بعـــض أعضـــاء الكونغـــرس لمزيد 
مـــن التدقيـــق فـــي هـــذه الســـوق 

الغامضة والمربحة.

 ”CIA“ قطر جندت ضابطا في
الستضافة مونديال 2022
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للمســـؤولية  “البـــالد”  بـــدرع  بالفائـــز  “البـــالد”  صحيفـــة  تحتفـــي 
االجتماعية في ذكرى الميثاق الوطني. 

وكانـــت الصحيفـــة قـــد أطلقـــت مبـــادرة لمشـــروع درع “البـــالد” 
إدارة  مـــن  إيماًنـــا  ســـابق،  وقـــت  فـــي  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية 
الصحيفـــة بأهميـــة تشـــجيع ومكافـــأة الجهات علـــى جهودها في 
الوفـــاء بمتطلبـــات واحتياجات المجتمـــع البحريني فـــي التنمية 

واالزدهار. 
وتشـــكلت اللجنـــة العليـــا للمبـــادرة برئاســـة رئيس مجلـــس إدارة 

الصحيفة عبدالنبي الشعلة. 
مـــن جهته، أشـــار الشـــعلة إلـــى مخاطبـــات جارية مع المرشـــحين 
لعضويـــة اللجنـــة العليـــا، إذ تـــم اقتراح بعـــض المعاييـــر التي بناء 
عليهـــا يمنـــح درع “البـــالد” للمســـؤولية االجتماعيـــة، ومنهـــا مدى 
تفاعل المؤسســـة مـــع متطلبـــات المجتمع، األفكار والمشـــروعات 

المنفـــذة مـــن قبل المؤسســـة في المجتمـــع، مدى اهتمام الشـــركة 
بقضايا البيئة، تخصيص نســـبة من صافي األرباح لدعم األنشطة 
الخيرية والثقافية واالجتماعية والرياضية، مســـاهمات الشـــركة 

ومبادراتها لدعم احتياجات موظفيها المهنية.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - دراسات

قـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركز 
“دراسات” الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة إن هنـــاك مجموعًة من 
التحديـــات التـــي تســـود المنطقـــة 
منها شـــح المياه، واألمن الغذائي، 
والصراعـــات،  المناخـــي،  والتغيـــر 
الـــذي  األمـــر  األوبئـــة،  وتفشـــي 
يتطلـــب أن تنهـــض مراكـــز الفكـــر 
بدورهـــا تجـــاه بلورة رؤى شـــاملة 
تتضمـــن حلـــواًل مبتكـــرًة للتعامـــل 
مع هـــذه التحديات علـــى المديين 
القريـــب والبعيـــد، مشـــيًرا إلـــى أن 

مراكز الفكر فـــي المنطقة تفاعلت 
تحـــدي  تجـــاه  عاليـــة  بمســـؤولية 
جائحـــة كورونـــا، ومثلـــت جســـًرا 
فكرًيـــا بيـــن المجتمعـــات وصانعي 

القرار.
أعمـــال  أمـــس  مســـاء  واختتمـــت 
ملتقـــى الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا لمراكز الفكـــر الذي ينظمه 
مـــع  بالتعـــاون  “دراســـات”،  مركـــز 
برنامـــج مراكـــز الفكـــر والمجتمـــع 
المدنـــي التابـــع لمعهـــد الودر فـــي 

جامعة بنسلفانيا األميركية.

عبداهلل بن أحمد: مراكز الفكر جسر 
بين المجتمعات وصانعي القرار

الكويت ـ كونا

أعلنت دولـــة الكويت عـــن تعيين 
الحمـــد  الخالـــد  صبـــاح  الشـــيخ 
الصباح، رئيًســـا لمجلـــس الوزراء 
بترشـــيح  وتكليفـــه  الكويتـــي 
أعضاء الوزارة الجديدة، استناًدا 

ألمر أميري.
وأفـــادت وكالة األنبـــاء الكويتية، 
أمـــر  بصـــدور  الثالثـــاء،  أمـــس 
الشـــيخ  بتعييـــن  يقضـــي  أميـــري 
الصبـــاح،  الحمـــد  الخالـــد  صبـــاح 
رئيًســـا لمجلس الـــوزراء الكويتي 
وتكليفه بترشـــيح أعضاء الوزارة 

الجديدة.

صباح الخالد رئيًسا 
للحكومة الكويتية 

الجديدة

)12(
)05(
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تل أبيب ـ وكاالت

اتهمـــت إســـرائيل، إيـــران، أمـــس، بشـــن 
هجمات على أهـــداف بحرية من قواعد 
في شبهار وجزيرة قشم. وقالت إن هذه 
المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات 

حربية مسيرة.
وجاء هذا على لســـان وزير الدفاع بيني 
غانتـــس، الـــذي أكـــد أن هذا أول كشـــف 
علني لألمـــر، وذلك في كلمـــة تلفزيونية 
فـــي مؤتمـــر أمنـــي اســـتضافته جامعـــة 

رايشمان.
إيرانيـــة  “طائـــرة  أن  غانتـــس  وكشـــف 
مسيرة تم اعتراضها قرب منطقة بيسان 
شمال شرقي إسرائيل بالعام 2018 كان 
قـــد تم إطالقها من مطـــار T-4 ]التيفور[ 
في سوريا، وكانت تحمل متفجرات من 
نـــوع )تـــي إن تي( ليس بغـــرض الهجوم، 
بـــل إلســـقاط هـــذه المـــواد وإيصالها إلى 

مختبرات في الضفة الغربية”.
وعرض غانتس في كلمته أساليب عمل 

إيـــران وأســـس تطلعهـــا إلـــى أن “تصبح 
أيديولوجيتهـــا  تفـــرض  عالميـــة  قـــوة 
الراديكالية”، مشددا على أهمية التعاون 
والتحالـــف مع الواليـــات المتحدة ودول 

العالم ضد إيران.
وأضـــاف غانتـــس أن “إيـــران تعمل أيًضا 
خـــارج المنطقة وتنقل النفط واألســـلحة 
إلـــى فنزويال وتشـــغل فيلـــق القدس في 
أميركا الجنوبية وتحاول بســـط نفوذها 

في أفغانستان”.

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس

)12(

البدء بمخاطبة المرشحين لعضوية اللجنة العليا

االحتفاء بالفائز بدرع “^” للمسؤولية االجتماعية في ذكرى “الميثاق”

إسرائيـــل تتهــم إيــران بشــن 
هجمات على أهداف بحرية

محرر الشؤون المحلية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال القائم بأعمال سفارة دولة إسرائيل

محرر الشؤون المحلية
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جاللة الملك يتلقى 
شكر سلطان عمان

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
شكر  برقية  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
جـــوابـــيـــة مـــن ســلــطــان عـــمـــان الــشــقــيــقــة 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق، 
بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ا  ردًّ وذلــك 
بمناسبة  بها جاللته ألخيه سلطان عمان، 
وأعـــرب  عــمــان.  لسلطنة  الــوطــنــي  الــعــيــد 
ســلــطــان عــمــان فــي الــبــرقــيــة عــن خالص 
الملك على مشاعر  شكره وتقديره لجاللة 
جاللته األخوية النبيلة ودعواته الصادقة، 
والسعادة  الصحة  موفور  لجاللته  متمّنًيا 
ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق مزيد من 
التقدم والرخاء واالزدهار في ظل قيادة 

جاللته الحكيمة.

المنامة - بنا

زار عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أمس عاهل 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحـــب الجاللة الملـــك عبدهللا الثاني 
ابـــن الحســـين، وذلـــك فـــي مقـــر إقامة 
جاللته، بحضور صاحبة الجاللة الملكة 
الشـــخصي  العبـــدهللا، والممثـــل  رانيـــا 

لجاللة الملك ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، وممثـــل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر  بن حمد آل خليفة، 
والشـــيخة نيلـــة بنت حمد بـــن إبراهيم 

آل خليفة.
وجـــرى خـــالل اللقاء تبـــادل األحاديث 
الودية واســـتعراض العالقات األخوية 
التاريخية الراســـخة والمتميزة وسبل 

دعم وتعزيز مختلـــف جوانب التعاون 
الثنائـــي بين مملكـــة البحرين والمملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف 
اســـتمرار  أهميـــة  وتأكيـــد  المجـــاالت، 
التشـــاور والتنســـيق بمـــا يعـــود بالخير 
وشـــعبيهما  البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة 
الشـــقيقين، كمـــا جـــرى بحث عـــدد من 
القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك على 
الصعيديـــن اإلقليمي والعربي. وأشـــاد 

صاحـــب الجاللة بهذه الزيـــارة المثمرة 
ألخيـــه جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحســـين لبلده مملكة البحرين، والتي 
تصـــب فـــي صالـــح البلدين الشـــقيقين 
وتســـهم في تعزيـــز روابطهما األخوية 
الوثيقـــة، مثمًنا جاللته الدور المحوري 
لألردن الشـــقيق بقيادة جاللـــة العاهل 
األردني في الدفاع عن القضايا العادلة 
لألمـــة العربيـــة وعلـــى رأســـها القضية 

العربـــي  العمـــل  ودعـــم  الفلســـطينية، 
المشـــترك وإســـهاماته في تعزيز األمن 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
مـــن جانبه، أعرب جاللة الملك عبدهللا 
شـــكره  عـــن  الحســـين  ابـــن  الثانـــي 
وتقديـــره لجاللـــة الملـــك علـــى حفاوة 
والتـــي  الضيافـــة  وكـــرم  االســـتقبال 
تجســـد عمـــق العالقـــات بيـــن البلديـــن 
بـــدور  مشـــيدا  وتميزهـــا،  الشـــقيقين 

جاللته وحرصه علـــى االرتقاء بها إلى 
مســـتويات متميـــزة وبمواقـــف مملكة 
متمنيـــا  األصيلـــة،  العربيـــة  البحريـــن 
لشـــعب البحريـــن الكريـــم دوام الرقـــي 
والتقدم واالزدهار تحت قيادة جاللته 
الحكيمـــة. بعـــد ذلك اصطحـــب جاللة 
الملك أخـــاه جاللة العاهل األردني إلى 

قاعدة الصخير الجوية.

جاللة الملك: دور محوري لعبداهلل الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية

تأكيد بحريني أردني الستمرار التشاور والتنسيق الثنائي

المنامة -بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  كان 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي مقدمـــة موّدعي 
عاهل المملكة األردنية الهاشمية 
الشـــقيقة صاحب الجاللـــة الملك 
الحســـين،  ابـــن  الثانـــي  عبـــدهللا 
لـــدى مغادرتـــه قاعـــدة الصخيـــر 
الجويـــة أمس بعد زيارة للمملكة، 
أجرى خاللها مباحثات مع جاللة 
الملك  تناولت العالقات األخوية 
األحداث  ومســـتجدات  الوطيدة 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى 

والدولي.
كمـــا كان فـــي الوداع، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وكبار المودعين.

العـاهـــل األردنــي يـغـــادر البحــريـــن
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس 
سفارة  بأعمال  القائم  الحسن،  طــارق  الفريق  العام  األمــن  رئيس  وبحضور 
دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين إيتاي تاغنر؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لجهود إيتاي تاغنر، ودوره خالل 
زيادة  في  ساهم  ما  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  في  عمله  فترة 

التعاون المشترك، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وتم خالل اللقاء، بحث مجاالت التعاون األمني وتبادل الخبرات، والمضي 

قدًما في تطوير العالقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

أدانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين واســـتنكرت بشـــدة ما قامت به ميليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة من إيران من اختطـــاف 3 موظفين إضافيين من 
طاقم ســـفارة الواليات المتحدة األميركية ووكالـــة التنمية الدولية في العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء، بعد أن قامـــت قبل أيام باقتحام مبنى الســـفارة، واحتجاز عدد 

من الموظفين المحليين العاملين فيها، ونهب وتخريب ممتلكات السفارة.
وأكدت وزارة الخارجية أن ما قامت به هذه المليشيات اإلرهابية انتهاك صريح 
التفاقيـــة فيينا للعالقات الدبلوماســـية ولألعـــراف والمواثيق الدوليـــة، واعتداًء 
على أمن وسالمة مبنى السفارة وطاقمها، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا 
العمل اإلرهابي الجبان، مطالبة جماعة الحوثي اإلرهابية إلى اإلفراج الفوري عن 

جميع المختطفين والمحتجزين.

زيادة التعاون المشترك مع إسرائيل

البحرين تدين اختطاف الحوثيين 3 موظفين 
إضافيين من مبنى السفارة األميركية بصنعاء

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة دعـــم مملكـــة البحرين 
للجهـــود الدوليـــة كافـــة؛ لتعزيـــز مســـاعي التنميـــة واألمـــن 
واالســـتقرار، مشيرا سموه إلى أن الشـــراكة الدولية أثبتت 
فاعليتهـــا فـــي التصـــدي لمختلف التحديات التـــي يواجهها 
العالم، وهي مرتكز لترسيخ دعائم األمن والسالم العالمي.

جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفاع أمـــس بحضور 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل 

ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
المديـــر العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراســـات 
اإلســـتراتيجية جـــون تشـــبمان، حيث نوه ســـموه بالتعاون 
القائـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن والمعهـــد الدولي للدراســـات 
اإلســـتراتيجية، وما حققـــه المعهد من نجاحـــات متواصلة 
فـــي اإلعـــداد والتنظيـــم لمنتـــدى األمـــن اإلقليمـــي “حـــوار 
المنامة”، ومنها النســـخة الســـابعة عشـــرة التي استضافتها 

مملكـــة البحرين حديثا، ومنوها ســـموه بمـــا يمثله المنتدى 
مـــن منصة عالميـــة فاعلة لتعزيـــز التواصل وتبـــادل الرؤى 
واألفـــكار فـــي القضايـــا ذات األبعاد المؤثرة على مســـارات 
األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة والعالم بما يعـــزز القدرات 
الدوليـــة فـــي التعامـــل مـــع التحديـــات األمنيـــة ومواجهـــة 

اإلرهاب.
وأشـــار سموه إلى أهمية الدراسات البحثية كقاعدة تستند 
إليهـــا اإلســـتراتيجيات الدوليـــة والجهود المبذولـــة لتعزيز 
أســـس األمن واالستقرار، منوها سموه بالدور الذي يضطلع 

به المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية في هذا الجانب.
مـــن جانبه، أعـــرب المدير العام والرئيـــس التنفيذي للمعهد 
الدولـــي للدراســـات اإلســـتراتيجيِة عـــن شـــكره وتقديـــره 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة 
البحريـــن والمعهـــد الدولـــي للدراســـات اإلســـتراتيجية وما 
وفرتـــه المملكـــة مـــن تســـهيالت إلنجاح النســـخة الســـابعة 
عشـــرة من “حـــوار المنامـــة”، متمنيا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.

اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بقصر 
الرفـــاع أمس، القائم بأعمال ســـفير دولة إســـرائيل لدى 

مملكـــة البحريـــن إيتـــاي تاغنـــر بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة 
عملـــه، حيـــث نـــوه ســـموه بالجهـــود التـــي قـــام بها في 
تعزيـــز العالقات بيـــن مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 
وتمنى سموه التوفيق والنجاح إليتاي تاغنر في مهامه 

المقبلة.
وأشـــار ســـموه، خالل اللقـــاء الذي حضره وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
إلى أهمية استمرار تعزيز عالقات التعاون بين البلدين 

على األصعدة كافة، ومواصلة ترســـيخ العمل المشترك 
فـــي ضوء توقيـــع إعالن تأييد الســـالم واتفـــاق مبادئ 
إبراهيم بما يســـهم في تعزيز أســـس الســـالم ومساعي 

التنمية واالستقرار في المنطقة والعالم.

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن الرعايـــة الفائقة 
التـــي يحظى بهـــا الشـــباب البحريني من 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة ســـاهمت في 
دعم اإلبـــداع والتميـــز والريادة للشـــباب 
إبـــراز  البحرينـــي وجعلتـــه يســـاهم فـــي 
االبتـــكارات واإلنجـــازات الشـــبابية التـــي 
تخـــدم المملكـــة، مبينا ســـموه أن اهتمام 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ومســـاندة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تؤكد الحرص 
البحرينـــي  الشـــباب  دعـــم  علـــى  الدائـــم 

واعتبـــاره جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن صياغـــة 
المستقبل للمملكة.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة عن شـــكره وتقديـــره إلى صاحب 
الســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بإقـــرار مجلـــس الـــوزراء يـــوم الخامـــس 
والعشـــرين مـــن مارس مـــن كل عام يوما 
للشـــباب البحريني، مؤكدا ســـموه أن هذا 
القرار يعد تكريمـــا للمبدعين والمتميزين 
مـــن الشـــباب البحرينـــي ويمثـــل اعترافا 
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  بـــدور  وطنيـــا 
وصياغـــة  للمملكـــة  الشـــاملة  النهضـــة 

مفردات التطور لها.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الشـــباب البحرينـــي يســـتحق 
أن يكـــون لـــه يـــوم تكريما لمـــا حققه من 

إنجازات تعكـــس روح اإلصرار والتحدي 
فـــي مختلف المجاالت ولعـــب دورا بارزا 
ومؤثـــرا علـــى أرض الواقـــع فـــي صياغة 
وبلـــورة مفاهيم التنميـــة في المملكة وما 

زال يعمـــل بـــكل عزم؛ من أجـــل الوصول 
إليهـــا واالرتقـــاء بالمملكـــة فـــي مختلـــف 
المجاالت. وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة إلى أن مملكـــة البحرين 
علـــى  فريـــدا  شـــبابيا  نموذجـــا  ســـجلت 
المســـتويين اإلقليمـــي والعالمـــي طـــوال 
الفترة الماضية تماشيا مع الرؤية الملكية 
من صاحب الجاللـــة الملك واهتمام ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، مبينا سموه 
حرصه الدائم على مواصلة دعم الشباب 
فـــي  لهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة  البحرينـــي 
مختلف الجوانب منهـــا العلمية والعملية 
مـــن  للتمكـــن  والتدريبيـــة؛  والمعرفيـــة 
اإلســـهام في تطويـــر الجوانـــب التنموية 

في المملكة.
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“حوار المنامة” يعزز القدرات في مواجهة التحديات األمنية واإلرهاب

ترسيخ العمل المشترك وفق اتفاق مبادئ إبراهيم

الشباب البحريني يستحق أن يكون له يوم إلبراز إنجازاته

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الشراكة الدولية ترسخ دعائم السالم العالمي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يودع القائم بأعمال سفارة إسرائيل

ناصر بن حمد: المملكة سجلت نموذجا شبابيا فريدا عالميا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل القائم بأعمال سفارة دولة إسرائيل بمناسبة انتهاء فترة عمله

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفى الســـيد عن خالص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس مجلس األمناء ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة على ما 
يوليـــه ســـموه مـــن دعـــم وتشـــجيع 
العمـــل  فـــي  للمســـاهمة  للشـــباب 
ومـــا  المجتمـــع  اإلنســـاني وخدمـــة 
يقـــوم به ســـموه من دعـــم لألعمال 
اإلنســـانية التي تقوم بها المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، حيث 
بالتبـــرع الســـتكمال  ســـموه  تكفـــل 
التوعويـــة  الحملـــة  تبرعـــات  مبلـــغ 
الســـكري(  )لنهـــزم  شـــعار  تحـــت 
لدعـــم مشـــروع الفـــارس وتوفير 3 
مضخات لألطفال المصابين بالنوع 

األول من داء السكر.
جاء ذلك بمناســـبة اســـتقبال السيد 
مجموعة مـــن طلبة جامعة الخليج 
الحملـــة  فـــي  المشـــاركين  العربـــي 
)لنهـــزم  شـــعار  تحـــت  التوعويـــة 
رئيـــس  تعـــاون   مثمًنـــا  الســـكري( 
خالـــد  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
العوهلـــي في إطالق هـــذه المبادرة 
الفعاليـــة  لهـــذه  الكريمـــة  ورعايتـــه 
وتشـــجيعه لطالب جامعـــة الخليج 
األعمـــال  فـــي  للمشـــاركة  العربـــي 
اإلنســـانية وخدمـــة المجتمع، ضمن 
يقـــوم  التـــي  التطوعيـــة  البرامـــج 

المجتمـــع  لتوعيـــة  الطـــالب  بهـــا 
بمختلـــف األمراض، مشـــيًدا بجهود 
طلبـــة جامعة الخليـــح العربي على 
مبادرتهم اإلنســـانية لدعم مشروع 

الفارس.
بخالـــص  الجامعـــة  طلبـــة  وتقـــدم 
الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشـــيخ 
علـــى  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 
دعم ســـموه الكبيـــر لهذا المشـــروع  
التطـــوع  علـــى  الشـــباب  وتحفيـــز 
وخدمة المجتمع، مشـــيدين بجهود 
المؤسسة الملكية في تقديم العمل 
الخيري واإلنســـاني داخـــل وخارج 
تشـــرفهم  عـــن  معربيـــن  البحريـــن، 
بالمشاركة في تنظيم هذا المشروع 
اإلنساني الذي ينمي روح اإلنسانية 
في نفوســـهم، ويدفعهم للعطاء من 
أجـــل المجتمـــع وينمـــي بهـــم حـــس 

المسؤولية المجتمعية.
وأطلقت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية مشـــروع الفارس لتوفير 
لألطفـــال  األنســـولين  مضخـــات 
داء  مـــن  األول  بالنـــوع  المصابيـــن 
الســـكر، وتـــم توفيـــر 131 مضخـــة 
لألطفـــال من عمر يـــوم واحد حتى 
14 سنة، بالتعاون مع المستشفيات 
الداعمـــة للمشـــروع، وهـــم )مجمـــع 
المستشـــفى   – الطبـــي  الســـلمانية 
العســـكري – مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي(، كما حاز مشروع الفارس 

على تقدير دولي.

ناصر بن حمد يتبرع بـ 3 مضخات لألطفال المصابين بالسكري

تشجير شارعي الرفاع و16 ديسمبر
أعلنــت المبــادرة الوطنيــة لتنمية القطــاع الزراعي عن تلقي دعم كريــم للحملة الوطنية 
للتشــجير “ُدمــِت خضــراء”، من البنك األهلي المتحد لتشــجير شــارع الرفــاع بالمحافظة 
الجنوبيــة ومــن المدرســة األمريكيــة فــي البحريــن لتشــجير شــارع 16 ديســمبر، وذلــك 
انطالقــا مــن مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة نحــو كل مــا ُيعــزز توســعة الرقعــة الخضراء 

ومعالجة آثار التغيرات المناخية ضمن خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أمين عـــام المبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي الشـــيخة مرام بنت عيسى 
آل خليفـــة أن الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير 
“ُدمـــِت خضراء” جـــاءت انطالقـــا من رؤية 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، لتحقيق نهضة مستمرة 
للقطاع الزراعي وتنميته عبر إشـــراك جميع 
الجهـــات مـــن قطـــاع عـــام وخـــاص وأهلـــي 
بشـــكل تتضافر فيه الجهود لترســـم صورة 
وطنيـــة في البذل والعطاء من أجل ازدهار 
القطـــاع الزراعـــي، والغذائـــي والبيئـــي في 

المملكة، مشـــيرة للدور المهـــم والكبير الذي 
يلعبـــه القطاع الخاص في دعم الحملة عبر 
العطاء المستمر من الشركات الوطنية التي 
حملت على عاتقها تحقيق الهدف الســـامي 
بتوســـعة الرقعـــة الخضـــراء فـــي المملكـــة، 
اســـتجابة للتوجيهـــات الكريمـــة مـــن ولـــي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بضرورة 
تعزيز الشراكة بين القطاعين والتي أثمرت 
نتائجها حتى اليوم بتشجير 12 موقعا في 

مختلف محافظات المملكة.

وأقيمت مراسم تشجير شارع 16 ديسمبر، 
بحضـــور الشـــيخة مـــرام بنـــت عيســـى آل 
خليفـــة، ومدير عام بلديـــة الجنوبية عاصم 
عبـــد اللطيـــف كمـــا حضـــر مـــن “المدرســـة 
األمريكيـــة فـــي البحريـــن” ديف ماكماســـتر 
بمشـــاركة  للمدرســـة،  المؤســـس  المديـــر 
مـــن متطوعـــي جمعيـــة بصمـــة  مجموعـــة 
خيـــر وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة 
المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  بالجمعيـــة، 

البلدي بالجنوبية.
فيما أجريت مراســـم تشجير الموقع الثاني 
بشـــارع الرفـــاع بحضـــور رئيـــس االتصـــال 

المؤسســـي في البنك األهلي المتحد محمد 
أبـــو صقـــر، ورئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الخاصة نســـيمة حيدر، ومدير عالقات أول 
الخدمات المصرفية الخاصة بســـام التتان، 
ومديـــر اإلعـــالم واالتصال رنا رضـــا، وعدد 
مـــن ممثلـــي محافظـــة الجنوبيـــة وأعضاء 

المجلس البلدي.
وتم خالل التدشـــين شـــرح أهداف الحملة 

والمواقـــع التـــي تـــم رصدهـــا للتنفيـــذ فـــي 
المرحلـــة األولـــى بمـــا ســـيعود بالنفـــع علـــى 
البيئـــة في مختلـــف المناطق فـــي المملكة، 
وسيســـهم فـــي كبـــح اآلثـــار الناتجـــة عـــن 
زيـــادة  عـــن  الناتجـــة  المناخيـــة  التغيـــرات 
االنبعاثات الكربونية بشكل يعزز من جودة 
الهواء ويحافظ على اإلرث الزراعي لمملكة 

البحرين.
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“دمت خضراء” تحصد 
دعم 12 موقعا في 

مختلف المحافظات

الزياني يشيد باحترافية تشيـبمان في إدارة جلسات “حوار المنامة”

تعزيز الجهود التنسيقية في التصدي لإلرهاب

تعاون وتنسيق بين “الخارجية” و“الدولي للدراسات االستراتيجية”

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، فـــي مكتبه بمقر وزارة 
والرئيـــس  العـــام  المديـــر  الخارجيـــة، 
التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 

االستراتيجية جون تشيبمان.
وخالل اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بالجهـــود  مشـــيًدا  تشـــيبمان،  بجـــون 
اضطلـــع  الـــذي  والمتميـــزة  الكبيـــرة 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  بهـــا 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  االســـتراتيجية، 
والتنظيـــم  اإلعـــداد  فـــي  الخارجيـــة، 
لمؤتمر حوار المنامة في دورته السابعة 
عشرة بمشـــاركة رفيعة المستوى، وما 
قـــام به جـــون تشـــيبمان مـــن دور بارز 
فـــي إدارة الجلســـات والمحـــاور بـــكل 

احترافية وكفـــاءة عالية، مثمًنا جهود 
فريـــق العمـــل مـــن إدارة المعهـــد ومـــا 
قامـــوا به مـــن عمـــل احترافـــي منظم، 
معرًبـــا عـــن اعتـــزازه وتقديـــره للنجاح 
الكبيـــر الذي حققه المؤتمـــر هذا العام، 
ومواصلـــة  اســـتمرار  أهميـــة  مؤكـــًدا 
التعاون الثنائـــي بين الجانبين تحقيًقا 

لألهداف المشتركة.
بـــدوره، ثمن جـــون تشـــيبمان التعاون 
والتنســـيق الفعـــال القائـــم بيـــن وزارة 
الخارجيـــة والمعهد الدولي للدراســـات 
االستراتيجية، والدعم الملموس الذي 
يلقـــاه المؤتمـــر وضيوفـــه مـــن القيادة 
الحكيمـــة والحكومة الموقـــرة ووزارة 

الخارجية، مشـــيًدا بالتعاون والتنسيق 
المشترك بين الوزارة والمعهد وخاصة 
في فترة اإلعداد لمؤتمر حوار المنامة، 
معرًبـــا عـــن ارتياحـــه لمرونة وسالســـة 
اإلجـــراءات واالهتمام وكـــرم الضيافة 

الذي لقيته الوفود المشاركة.
حضر اللقاء، السير توم بيكيت، المدير 
التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط، 
والســـفير طالل عبدالســـالم األنصاري، 
مديـــر عـــام شـــؤون وزارة الخارجيـــة، 
والســـفير نانسي عبدهللا جمال، رئيس 
قطاع الشؤون االستراتيجية، وصالح 
محمـــد شـــهاب، القائـــم بأعمـــال رئيس 

قطاع المراسم بوزارة الخارجية.

الخارجيـــة عبداللطيـــف  اســـتقبل وزيـــر 
الزيانـــي، أمس، في مكتبـــه بمقر الوزارة، 
رئيـــس المجموعـــة االستشـــارية رفيعـــة 
اإلرهـــاب  بمكافحـــة  المعنيـــة  المســـتوى 
لالتحـــاد  التابعـــة  العنيـــف  والتطـــرف 
البرلمانـــي الدولي رينهولد لوباتكا، وذلك 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وخالل اللقاء، تم استعراض أوجه تعزيز 
التعاون والجهود التنســـيقية المشـــتركة 
في القضايا المتعلقـــة بمكافحة اإلرهاب 

والتصـــدي لمموليـــه، وتكثيـــف التنســـيق 
والتعـــاون فـــي مواجهة الفكـــر المتطرف 

والعنـــف بشـــتى صـــوره وأشـــكاله، لـــكل 
مـــا مـــن شـــأنه تعزيز األمـــن واالســـتقرار 

فـــي المنطقـــة ودول العالـــم، إضافـــة إلى 
مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات محـــل 

االهتمام المشترك.
النائـــب محمـــد إبراهيـــم  اللقـــاء،  حضـــر 
لجنـــة  رئيـــس  البوعينيـــن،  السيســـي 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 
والســـفير  النـــواب،  بمجلـــس  الوطنـــي 
نانســـي عبـــدهللا جمـــال، رئيـــس قطـــاع 
الشؤون االســـتراتيجية، وأحمد إبراهيم 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  القرينيـــس، 

األوروبية بوزارة الخارجية.
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الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
الشـــيخ  الركـــن ســـمو  أول  الفريـــق 
محمد بن عيســـى آل خليفة، رئيس 
للقـــوات  المشـــتركة  األركان  هيئـــة 
باكســـتان  بجمهوريـــة  المســـلحة 
رضـــا  نديـــم  الجنـــرال  االســـالمية 
والوفـــد المرافق لـــه، بحضور مدير 
أركان الحرس الوطني اللواء الركن 
آل  بـــن ســـعود  الشـــيخ عبدالعزيـــز 
خليفـــة، ومدير مكتب ســـمو رئيس 
الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس 
عبدالرحمـــن راشـــد الســـعد، وذلـــك 
صبـــاح أمـــس الثالثاء في معســـكر 

الصخير.
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  ورّحـــب 
األركان  هيئـــة  برئيـــس  الوطنـــي، 
المشتركة والوفد المرافق له، مؤكًدا 
المســـتويات المتقدمة التي وصلت 
إليهـــا العالقات الثنائية بين البلدين 

الشـــقيقين، وما أثمر عنها من زيادة 
مســـتوى تبـــادل الخبـــرات وتنفيـــذ 
التمارين والتدريبات المشتركة بين 
الحرس الوطني والقّوات المسّلحة 
الباكستانية، لرفع القدرات القتالية 

لدى المؤسستين العسكريتين.
هيئـــة  رئيـــس  عّبـــر  جانبـــه،  مـــن   
األركان المشتركة للقوات المسلحة 
االســـالمية  باكســـتان  بجمهوريـــة 
الشـــقيقة، عن شـــكره لســـمو رئيس 
حرصـــه  علـــى  الوطنـــي  الحـــرس 
مســـتويات  بتطويـــر  واهتمامـــه 
التعـــاون بيـــن الجيش الباكســـتاني 
علـــى  تأكيـــًدا  الوطنـــي،  والحـــرس 
العالقـــات الثنائيـــة الوطيـــدة بيـــن 

البلدين الشقيقين.
كمـــا شـــهد اللقاء، مناقشـــة عدد من 
المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك 

بين الجانبين.

تنفيذ مزيد من التمارين مع القوات المسلحة الباكستانية

سمو محافظ الجنوبية: متابعة سير المشروعات الصحية التي تلبي احتياجات األهالي أولوية 
خالل لقاء سموه الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية وعدد من المسؤولين

ضمن إطار الجهود الحثيثة في متابعة 
مع  والتنموية  الصحية  الــمــشــروعــات 
استقبل  الحكومية،  الجهات  مختلف 
الشيخ خليفة  الجنوبية سمو  محافظ 
من  كال  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن 
ــمــراكــز الــرعــايــة  ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ل ال
جــواد،  السيد  جليلة  األولــيــة  الصحية 
بمراكز  والــخــدمــات  العمليات  ومــديــر 
خليل  محمد  األولية  الصحية  الرعاية 
من  عــدد  حضور  جانب  إلــى  إبراهيم، 

المسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ 
الجنوبية  المحافظة  حرص  الجنوبية 
الــــدائــــم عـــلـــى مــتــابــعــة مــســتــجــدات 
ــات الــصــحــيــة  ــروعـ ــشـ ــمـ ســـيـــر عـــمـــل الـ
المستقبلية  الــتــطــلــعــات  تحقق  الــتــي 
بالتنسيق  والــمــقــيــمــيــن  لــلــمــواطــنــيــن 
الصحة،  وزارة  مع  المستمر  والتعاون 
ومقترحات  الحتياجات  تلبيًة  وذلــك 
األهالي والمواطنين المتعلقة بالجانب 
أن  سموه  مؤكدا  والتنموي،  الخدمي 
حصر  عاتقها  عــلــى  تــأخــذ  المحافظة 
طرحها  خالل  من  األهالي  احتياجات 
المجلس  اجتماعات  خالل  ومناقشتها 
الــتــنــســيــقــي والـــــزيـــــارات الــمــيــدانــيــة 
تحقيق  بــهــدف  التفقدية؛  ــجــوالت  وال
المحافظة  ألهــالــي  الــخــدمــات  أفــضــل 

الجنوبية.
ــع ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ مـــراحـــل  ــابـ كـــمـــا تـ

اســـتـــكـــمـــال الـــمـــشـــروعـــات الــصــحــيــة 
منها  المحافظة،  نطاق  فــي  تقع  التي 
مشروع “مركز مدينة خليفة الصحي” 
جميع  توفر  مــرافــق  مــن  يتضمنه  ومــا 
والصحية،  الطبية  الرعاية  مستلزمات 
“مركز  مشروع  متابعة  إلــى  باإلضافة 
ــن خــالــد آل خليفة  ب عــبــدهللا  الــشــيــخ 
الصحي” كونه أحد المشروعات البارزة 

التي تقدم الخدمات الطبية والصحية 
ألهالي المحافظة، مبينا سموه اهتمام 
تعكس  التي  بالمشروعات  المحافظة 
ــبــارز  الــــدور الــصــحــي واالجــتــمــاعــي ال
المنطقة من مشروعات  به  تتمتع  وما 
النمو  مع  تتماشى  شاملة،  مستقبلية 

العمراني.
ــام الــــلــــقــــاء، أشـــــــاد ســمــو  ــ ــت وفــــــي خــ

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خليفة 
ــذي  ــ ال الـــفـــاعـــل  ــدور  ــ ــالـ ــ بـ ــيــفــة  آل خــل
متابعة  فــي  الــصــحــة  وزارة  بــه  تــقــوم 
أبرز  تلبي  التي  المشروعات  مختلف 
واالجتماعية  الصحية  االحــتــيــاجــات 
الجنوبية،  المحافظة  مناطق  لجميع 
الــمــحــافــظــة  إلــــى أن  ــمـــوه  مــشــيــرا سـ
الرائدة؛  المشروعات  من  حزمة  تشهد 
والمقيمين  المواطنين  رؤى  لتحقيق 

بما يخدم حاجاتهم وتطلعاتهم.
التنفيذي  الرئيس  أشــادت  جانبها،  من 
البارز  بالدور  األولية،  الصحية  لمراكز 
الذي يوليه سمو محافظ الجنوبية في 
متابعة مستجدات مراحل سير العمل 
للمشروعات الصحية، في سبيل تقديم 
التي  واالجتماعية  الصحية  الخدمات 
تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين 

وتعود لهم بالخير والنفع.
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اســـتعانت دولـــة قطـــر بضابـــط ســـابق فـــي وكالـــة 
ايـــه(  اي  )ســـي  األميركيـــة  المركزيـــة  المخابـــرات 
لســـنوات؛ مـــن أجل المســـاعدة في التجســـس على 
مســـؤولي كرة القدم ضمن جهد محموم الستضافة 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، وفقـــا لتحقيـــق أجرتـــه 

األسوشيتدبرس.
ويمثـــل هـــذا جزءا مـــن اتجـــاه لضبـــاط المخابرات 
األميركية السابقين للعمل لصالح حكومات أجنبية 
لها سجالت مشكوك فيها في مجال حقوق اإلنسان، 
األمـــر الـــذي يثيـــر قلـــق المســـؤولين في واشـــنطن، 
ويـــؤدي إلى دعوات مـــن بعض أعضـــاء الكونغرس 

لمزيـــد مـــن التدقيـــق فـــي هـــذا الســـوق الغامضـــة 
والمربحـــة. ويعـــد كأس العالـــم البطولـــة الرياضيـــة 
األكثـــر شـــعبية فـــي العالـــم، وتعطـــي فرصـــة لقطر، 
إحـــدى أغنى دول العالم، لنيل مكانة على المســـرح 
العالمـــي. وخلص تحقيق األسوشـــيتدبرس إلى أن 
قطر ســـعت للحصول على ميزة فـــي تأمين حقوق 
اســـتضافة المونديـــال مـــن خـــالل توظيـــف كيفـــن 
تشـــالكر، الضابط الســـابق في )ســـي اي ايـــه( والذي 
تحول إلى مقاول خاص، للتجســـس على مسؤولي 
ملفات االســـتضافة المنافسة، ومسؤولي كرة القدم 
الذيـــن اختـــاروا الدولـــة الفائـــزة فـــي العـــام 2010. 
وعمل تشـــالكر أيضا لصالح قطر في السنوات التي 

تلـــت ذلـــك لمراقبة منتقـــدي الدوحة من مســـؤولي 
عالـــم كرة القدم. يســـتند تحقيق األسوشـــيتدبرس 
إلـــى مقابالت مع شـــركاء ســـابقين لتشـــالكر، فضال 
عن عقود وفواتير ورســـائل عبر البريد اإللكتروني، 

ومراجعة مستندات عمل.
تضمنـــت أعمـــال المراقبـــة جعـــل شـــخص يتظاهـــر 
بأنـــه مصور صحفـــي لمراقبة عرض دولة منافســـة، 
وكذلـــك تظاهـــر شـــخص علـــى موقع فيســـبوك بأنه 
امـــرأة جذابة لالقتراب من الهـــدف، وفقا للتحقيق. 
كما سعى مســـاعدون لتشالكر وقطر للحصول على 
سجالت مكالمات هاتفية ألحد كبار مسؤولي الفيفا 
قبل تصويت العام 2010، حسبما أفادت السجالت.

يـــرد مســـؤولون حكوميـــون قطريـــون علـــى  ولـــم 
رفـــض  كمـــا  للتعليـــق،  األسوشـــيتدبرس  مكالمـــات 
الفيفـــا التعليـــق. وقال تشـــالكر، الذي افتتـــح مكتبا 
في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني للحكومة 
القطريـــة، في بيان إنه وشـــركاته “لن ينخرطوا أبدا 

في مراقبة غير قانونية”.
مـــع  مقابلـــة  إجـــراء  طلبـــات  تشـــالكر  ورفـــض 
األسوشـــيتدبرس أو اإلجابـــة عـــن أســـئلة تفصيلية 
عـــن عمله مـــع الحكومة القطريـــة. وادعى أن بعض 
الوثائـــق التـــي راجعتهـــا األسوشـــيتدبرس مـــزورة. 
واســـتعرضت “األسوشـــيتدبرس” مئـــات الصفحات 
مـــن الوثائـــق المرتبطـــة بشـــركات تشـــالكر والتـــي 

تضمنـــت تقريـــرا عن مشـــروع العـــام 2013 يحتوي 
علـــى صور عـــدة الجتماع فريق تشـــالكر مع العديد 
من مســـؤولي كرة القدم. وقدمت مصادر عدة ذات 
صلـــة الوثائـــق إلـــى األسوشـــيتدبرس. وقالـــت تلك 
المصادر إنها منزعجة من عمل تشالكر لصالح قطر.
وأرســـلت وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة األميركيـــة 
خطابـــا إلـــى موظفيـــن ســـابقين أوائـــل هـــذا العـــام 
تحـــذر فيـــه مـــن “اتجـــاه ضـــار” لحكومـــات أجنبيـــة 
بتوظيف ضباط مخابرات سابقين “لتعزيز قدراتهم 
التجسســـية”، وفقـــا لنســـخة مـــن الرســـالة حصلـــت 
األسوشيتدبرس عليها، وكانت نيويورك تايمز أول 

من نشر هذه القصة.

اختتمـــت مســـاء أمـــس أعمـــال ملتقـــى 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا لمراكز 
البحريـــن  مركـــز  ينظمـــه  الـــذي  الفكـــر 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات”، بالتعاون مع برنامج 
مراكـــز الفكـــر والمجتمـــع المدنـــي التابـــع 
بنســـلفانيا  جامعـــة  فـــي  الودر  لمعهـــد 
“المراكـــز  عنـــوان  تحـــت  األميركيـــة، 
الفكريـــة: شـــراكات وآليـــات جديـــدة في 
مواجهـــة األزمـــات واألوبئة”، عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
وأكـــد الملتقـــى الـــذي شـــارك فيـــه نخبـــة 
مـــن مراكـــز الفكـــر وعـــدد مـــن الباحثيـــن 
والمختصين في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا، ضـــرورة إيـــالء مراكز 
الدراســـات مزيـــدا مـــن االهتمـــام بمجال 
دراســـة إدارة األزمات والكوراث وإعداد 
ســـيناريوهات مســـبقة تمكن الـــدول من 
التعامـــل مع هـــذه التحديات ويجعل من 
إدارتهـــا أكثر كفـــاءة وفعالية. كما شـــدد 
المشـــاركون على ضرورة استثمار الدول 
للمـــوارد الوطنيـــة كافـــة، بما فيهـــا مراكز 
تجـــارب  مـــن  واالســـتفادة  الدراســـات، 
الـــدول التـــي تميـــزت فـــي هـــذا المجال، 
وقـــد بـــدأ المنتـــدى أعمالـــه عصـــر يـــوم 
الثالثـــاء بكلمـــة افتتاحيـــة ألقاهـــا مدير 
برنامـــج مراكـــز الفكر والمجتمـــع المدني 
ماجـــان،  جيمـــس  الودر  لمعهـــد  التابـــع 
الســـتضافة  ســـعادته  عـــن  فيهـــا  أعـــرب 
مركـــز “دراســـات” لهـــذا الملتقى الســـنوي 
والمشاركة الواسعة من قبل مراكز الفكر 
فـــي المنطقة، وأكد فيها دور مراكز الفكر 
فـــي التعاطي مع القضايا الملحة وكيفية 
جائحـــة  تحـــدي  خصوًصـــا  مواجهتهـــا، 
كورونـــا، وغيرهـــا مـــن القضايـــا الملحـــة، 
إلـــى أن تحـــدي جائحـــة كورونـــا  ونـــوه 
غيـــرت نمط التحديات والصعوبات التي 
تتعلـــق بعمـــل المراكز البحثيـــة والفكرية 
طبيعـــة  علـــى  وتأثيرهـــا  العالـــم  حـــول 
حيـــاة المجتمعـــات بأكملها، وشـــدد مدير 
برنامـــج مراكـــز الفكر والمجتمـــع المدني 
على أهمية بحث قـــدرة المراكز البحثية 
واالســـتجابة  التكيـــف  علـــى  والفكريـــة 
للتغيرات التي طرأت على العالم، عالوًة 
على أهميـــة إظهار المرونة فـــي التعامل 

مـــع التحديـــات في ظـــل مـــا تعرضت له 
المؤسسات العالمية من تغييرات جذرية 

جراء الجائحة. 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
“دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، عـــن ترحيبـــه بالمشـــاركين فـــي 
الملتقى الذي تســـتضيفه مملكة البحرين 
ألول مرة، وأشـــار إلى أن هناك مجموعًة 
من التحديات التي تســـود المنطقة منها 
شـــح الميـــاه، واألمـــن الغذائـــي، والتغيـــر 
المناخـــي، والصراعات، وتفشـــي األوبئة، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب أن تنهـــض مراكـــز 
الفكـــر بدورهـــا تجـــاه بلورة رؤى شـــاملة 
تتضمـــن حلواًل مبتكـــرًة للتعامل مع هذه 
التحديات على المديين القريب والبعيد، 
مشـــيًرا إلى أن مراكـــز الفكر في المنطقة 
قد تفاعلت بمسؤولية عالية تجاه تحدي 
جائحة كورونا، حيث كانت تمثل جســـًرا 
فكرًيـــا بيـــن المجتمعات وصانعـــي القرار 
من خـــالل مخرجات عديـــدة تمثلت في 
فعاليـــات، وتقاريـــر، ودراســـات متنوعـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي  أســـهمت 
لمواجهـــة هـــذا التحـــدي فـــي جميع دول 

المنطقة. 
وذكر الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
أنه وبالرغم مما تحقق من منجزات على 
الصعـــد الوطنيـــة فإنهـــا يمكـــن أن تمثـــل 
أسًسا لشراكات جديدة تتضمن مقاربات 
جديـــدة للتعامـــل مع تداعيـــات الجائحة 
ومـــا قد يحمله المســـتقبل مـــن تحديات 

مستقبلية. 
وأكـــد وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
فـــي  الرئيـــس  المتحـــدث  المؤيـــد  أيمـــن 
الفكـــر  مراكـــز  دور  أهميـــة  الملتقـــى 
والبحـــوث في طرح البدائـــل أمام صناع 
القرار، مستعرضا أبرز مخرجات البحوث 
التي قام بها مركز “دراسات” خالل فترة 
الجائحـــة، مؤكـــدا أنها كشـــفت مقاييس 
جديدة ســـاعدت وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة في تقييم أوضاع الشباب في 

المملكة.
وأضـــاف أنـــه بناًء علـــى هذه الدراســـات 
تمخضـــت مجموعـــة مـــن المبـــادرات من 
بينهـــا تشـــكيل صنـــدوق األمـــل الحاضن 
يســـاهم  الـــذي  الشـــباب،  لمشـــروعات 
فـــي االســـتفادة مـــن الفـــرص المتوافـــرة 

وتحويلها إلى وظائف نوعية للمواطنين 
في المملكة.

وأشـــار وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
إلـــى أن دوال متقدمـــة عدة حرصت على 
التعـــرف علـــى تجربـــة البحريـــن، ونـــوه 
إلـــى اهتمام ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، بـــدور مراكـــز الفكر 
والبحـــوث في خدمة المجتمع في جميع 

المجاالت.
وتطرقـــت الجلســـة األولـــى مـــن الملتقى 
إلـــى أثـــر تحـــدي جائحـــة كورونـــا علـــى 
إقليم الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا: 
جيمـــس  برئاســـة  تغييـــر،  أم  اســـتمرار 
ماجـــان، وقد شـــارك فيهـــا كل من رئيس 
البعثة اإلقليميـــة للجنة الدولية للصليب 
األحمـــر لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة في دولـــة الكويت عمر 
عـــودة، وكبيـــرة االقتصاديين فـــي البنك 
الدولي في الواليات المتحدة األميركية 
روبرتا غاتي، والمديرة التنفيذية للمركز 
فـــي  االقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري 
جمهورية مصر العربية عبلة عبداللطيف، 
فـــي  األوســـط  الشـــرق  معهـــد  ورئيـــس 
الواليات المتحدة األميركية بول ســـالم، 
للشـــؤون  المصـــري  المجلـــس  ورئيـــس 

الخارجيـــة فـــي جمهورية مصـــر العربية 
منير زهران. 

وتركـــزت الجلســـة على ضـــرورة اهتمام 
مراكز الفكر باإلســـهام في صياغة خطط 
مســـتدامة  سياســـات  تتضمـــن  شـــاملة 
لتحقيـــق التوازن المنشـــود بيـــن الحفاظ 
علـــى األمـــن الصحـــي ومراعـــاة التأثيـــر 
علـــى البيئـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه تفعيل 
المختلفـــة  األنشـــطة االقتصاديـــة  عمـــل 
بمـــا يضمن ســـد االحتياجات األساســـية 
لمواطنـــي الـــدول، وناقـــش المشـــاركون 
تأثير الجائحة على بلدان الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيا، حيث أشاروا إلى تعدد 
تداعيات الجائحة في قطاعات مختلفة 

في المنطقة. 
كما شددت مخرجات الجلسة األولى من 
الملتقى على دور مراكز الفكر في دراسة 
تأثيـــر جائحـــة كورونـــا على أمـــن الدول 
التـــي تواجه صراعـــات داخليـــة، وتطور 
تلـــك الصراعـــات لتمثـــل تهديـــًدا لألمـــن 
اإلقليمـــي، الفتيـــن إلـــى أهميـــة دراســـة 
الســـبل الكفيلـــة بالحفـــاظ على اســـتمرار 
األنشـــطة التعليميـــة في المراحـــل كافة، 
استرشـــاًدا بتجـــارب بعـــض الـــدول التي 

نجحت في ذلك. 
تقاريـــر  الثانيـــة  الجلســـة  واســـتعرضت 
دول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
بشـــأن كيفيـــة تعاملها مع تحـــدي جائحة 

كورونا، برئاسة المديرة التنفيذية لمركز 
بلفر للعلوم والشؤون الخارجية بجامعة 
هارفارد في الواليات المتحدة األميركية 
نتالي كولبرت، وشـــارك في الجلســـة كل 
مـــن مديرة مركز مالكـــوم كير – كارنيغي 
للشـــرق األوسط في الجمهورية اللبنانية 
اإلمـــارات  مركـــز  رئيســـة  يحيـــى،  مهـــا 
للسياســـات فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
المديـــر  الكتبـــي،  ابتســـام  المتحـــدة 
التنفيـــذي للبرامج بالمنتـــدى االقتصادي 
المغاربـــي فـــي جمهوريـــة تونـــس نبيـــل 
بركاتـــي، رئيس مركـــز المعلومات ودعم 
اتخـــاذ القرار في جمهورية مصر العربية 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الجوهـــري،  أســـامة 
للمعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية 
اإلقليميـــة )ميتفيـــم( في دولة إســـرائيل 
غيل مرســـيانو، مساعدة مدير مركز فكر 
للدراسات والبحوث في جمهورية تركيا 
ســـهام دريســـي، مديـــر األبحـــات بمركـــز 
بروكنغـــز الدوحـــة فـــي دولـــة قطـــر نادر 
قباني، الرئيس المؤســـس للمعهد الدولي 
للدراسات اإليرانية )رصانة( في المملكة 
العربية السعودية محمد السلمي، ومدير 
فـــي  االســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز 
المملكة األردنية الهاشمية زيد عيادات. 

الجلســـة  فـــي  المشـــاركون  وعـــرض 
مجموعـــًة مـــن المقترحـــات التـــي تصب 
فـــي دعـــم خطـــط التعامل مـــع تداعيات 

بينهـــا  ومـــن  كورونـــا،  جائحـــة  تحـــدي 
مهمـــة مراكـــز الفكر فـــي صياغـــة خطط 
للطوارئ لإلســـتفادة من دروس مواجهة 
الوبـــاء، فضـــاًل عـــن االســـهام فـــي إعداد 
خطـــط للتعافـــي بما يحقق التـــوازن بين 
عمـــل القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفة 

وتحقيق األمن الصحي. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى أثيـــرت أفـــكار عـــدة 
اســـتقصائية  مســـوحات  إجـــراء  بشـــأن 
تأثيـــر  لمعرفـــة  للـــرأي  واســـتطالعات 
الجائحـــة علـــى القطاعـــات المختلفة في 
المنطقـــة بما يمكن من تحديـــد أولويات 
العمل خالل المرحلة المقبلة، عالوًة على 
طرح مجموعة من األفكار بشأن ضرورة 
إيجاد سبل لتحقيق التكامل االقتصادي 
اإلقليمـــي، يتم من خالله توظيف المزايا 

النسبية لكل دولة. 
وقدم المشاركون الشكر والتقدير لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
وشـــعب  وحكومـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
مملكـــة البحريـــن علـــى اســـتضافة هـــذا 
الملتقـــى، ودعـــم دور مراكـــز الفكـــر فـــي 
مواجهة تهديـــدات األمن الوطني للدول 
جائحـــة  تحـــدي  ومخاطـــر  عـــام  بوجـــه 
كورونـــا خصوصـــا، كما قدم المشـــاركون 
للدراســـات  البحريـــن  لمركـــز  الشـــكر 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات”، ممثـــاًل بالشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
أحمـــد آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس أمناء 
المركـــز على جهوده إلنجاح هذا الملتقى 
المهـــم، الذي مثل جســـًرا فكرًيا للتواصل 
بيـــن مراكـــز الفكـــر فـــي منطقـــة الشـــرق 
فـــي وقـــت  إفريقيـــا،  األوســـط وشـــمال 
دور  ومحوريـــة  أهميـــة  فيـــه  تتعاظـــم 
تلـــك المراكز في تحديـــد مهددات األمن 

الوطني وآليات التصدي لها. 
ومـــن المنتظـــر أن يعقـــب هـــذا الملتقـــى 
 7  -  6 فـــي  عالمـــي  ملتقـــًى  اإلقليمـــي 
ديســـمبر 2021م، فـــي فنـــدق ســـوفتيل 
الزالق، بمشـــاركة واســـعة من أبرز مراكز 
الفكـــر على مســـتوى العالم تحت عنوان: 
“المراكـــز الفكريـــة والمتغيـــرات العالمية 
بيـــن  بالتعـــاون  األزمـــات”،  عصـــر  فـــي 
مركـــز “دراســـات” وبرنامـــج مراكـــز الفكر 
والمجتمع المدني التابع لمعهد الودر في 

جامعة بنسلفانيا األميركية.

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أن موضوع صندوق التأمينات مهم 
للحكومـــة التـــي تعمـــل علـــى وضـــع 
مختلف الحلول لخدمـــة المواطنين 

جميعا والمتقاعدين تحديدا.
وأشـــار الوزيـــر، خـــالل مداخلته في 
أن  إلـــى  النـــواب،  مجلـــس  جلســـة 
للمصـــارف  مالـــي  مركـــز  “البحريـــن 
اإلســـالمية ومركـــز مالـــي مبتكر في 
التمويل اإلســـالمي وحســـب أنظمة 
الشـــريعة، ونستطيع أن نوجد حلوال 
مـــع  االســـتبدال  قـــروض  لموضـــوع 

هيئة التأمينات االجتماعية”.

موقـــع  نســـتغل  أن  “علينـــا  وتابـــع 
البحريـــن الريـــادي في هـــذا المجال 
لنـــرى ما هو أفضل للمســـتفيدين من 
نظـــام االســـتبدال لذلـــك هنـــاك عمل 
يمكـــن أن يتـــم بيـــن الهيئـــة العامـــة 
للتأمينات االجتماعية مع المصارف؛ 
لوضـــع حلـــول لهـــذا األمـــر”، مؤكـــدا 
للنـــواب أن “هنـــاك خيـــارات كثيـــرة 
مـــن  نصـــل  أن  ونســـتطيع  متاحـــة 
خاللهـــا إلى أفضـــل حـــل للمواطنين 
مـــن  لالســـتفادة  والمتقاعديـــن 

االستبدال”.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وترأســـت 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل جلســـة 
مجلس النواب التي عقدها المجلس 

صبـــاح أمـــس الثالثـــاء في جلســـته 
الثامنـــة، مـــن دور االنعقـــاد الســـنوي 
العادي الرابع، من الفصل التشـــريعي 

مناقشـــة  تمـــت  حيـــث  الخامـــس، 
تقارير اللجـــان البرلمانية، بخصوص 
المشـــروعات بقوانيـــن، وثـــم انتقـــل 

المجلس إلى مناقشـــة تقارير اللجان 
البرلمانيـــة، بخصـــوص االقتراحـــات 
المجلـــس،  ناقـــش  بعدهـــا  بقانـــون، 

بـــه عـــدد مـــن  الـــذي تقـــدم  الطلـــب 
النواب لطرح موضوع عام للمناقشة 
العامة الســـتيضاح سياسة الحكومة 
بشأن: األنشطة التجارية التي يجوز 
والشـــركات  لألجانـــب  الترخيـــص 
ومكافحـــة  بمزاولتهـــا،  األجنبيـــة 
المجلـــس  وقـــرر  التجـــاري،  التســـتر 

الموافقة على الطلب المقدم. 
وأعلن النائـــب األول لرئيس مجلس 
النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان عـــن رفع 
مجلس النواب دون استكمال جدول 
اســـتكمال  عـــدم  بســـبب  األعمـــال؛ 
النصاب القانوني في الجلســـة وذلك 

بعد استراحة صالة الظهر.

واشنطن )أ ب(

المنامة - دراسات

قطر جندت ضابطا في “CIA” الستضافة المونديال

عبداهلل بن أحمد: على مراكز الفكر بلورة رؤى وحلول مبتكرة للتحديات

وزير المالية: البحرين مركز مالي للمصارف اإلسالمية

تحول إلى مقاول خاص للتجسس على مسؤولي كرة القدم

ملتقى الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر يختتم أعماله بمشاركة إقليمية واسعة

رفع جلسة البرلمان لعدم عودة النواب بعد استراحة الصالة

جانب من الجلسة رئيسة المجلس

بدور المالكي



أكــدت فعاليــات وطنيــة ودينيــة وحقوقيــة أن التدخالت اإليرانية تجاوزت كل الحــدود، وال بد من تحرك دولي 
للحد من تحركاتها المخالفة لألعراف الدولية وحسن الجوار. وأشادوا في تصريحات باإلنجاز األمني المهم الذي 
أعلنته وزارة الداخلية بالقبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط واإلعداد لعمليات إرهابية تستهدف 
األمن والسلم األهلي وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية 
موجودة في إيران، مؤكدين أن البحرين ســتظل عصية على كل من يحاول النيل منها بوحدة وعزيمة شــعبها 

وببسالة جنودها. 
وأعــرب رئيــس مأتم العجم الكبير محمد بلجيك عن اســتنكاره الشــديد للتدخــالت اإليرانية وخالياها اإلرهابية 
النائمــة بهدف العبث بأمن المملكة، واإلضرار بالســلم األهلي ونشــر الفكــر االيديولوجي الديني المتطرف داخل 
األوســاط الشــبابية، وشــدد علــى أن هــذا يمثــل خطــًرا علــى األجيــال القادمــة، ولهــذا فــإن التصــدي لمــا تســمى 
بالجمهورية اإلسالمية واجب وطني على كل فرد لدرء ومكافحة اإلرهاب الذي يموله النظام اإليراني الغاشم.

وثمـــن بلجيـــك الجهـــود المســـتمرة التي 
تبذلها األجهزة األمنية بالتعاون مع جهاز 
المخابرات الوطني لحفظ األمن واألمان 
في المجتمع البحريني األصيل باإلضافة 
إلـــى حمايـــة الشـــعب حيـــال المخططات 
اإليرانية اإلرهابية السافرة والتصدي لها 

بكل عزم.
كمـــا أشـــاد رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر 
وزارة  بـــه  قامـــت  الـــذي  المهـــم  بالـــدور 
الداخليـــة بقيادة وزير الداخلية في ردع 
العناصر اإلرهابية المتخفية والمتطرفة، 
مشـــيرا إلـــى أن جميـــع أعضـــاء مجلـــس 
إدارة ومنتســـبي مأتـــم العجـــم الكبير قد 
نذروا أنفســـهم في خدمـــة الوطن وأهله 
البـــاد  قيـــادة عاهـــل  فـــي ظـــل  الكـــرام 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وحكومته برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما اســـتنكر رئيـــس مأتم الحالـــة محمد 
عبدالرضا باســـمه وباســـم أعضاء المأتم 
التدخـــات اإليرانيـــة والنهـــج اإليرانـــي 
فـــي زعزعـــة األمـــن والســـلم فـــي مملكة 
البحريـــن، موضحـــا أن “أبنـــاء البحريـــن 
تجمعهـــم المحبة والوئام والوالء لمليكنا 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه، وأنهم يقفون 
صفا واحدا في مواجهة أي اعتداء على 
أمنها واســـتقرارها”، مشـــيدا بدور وزارة 
الداخليـــة واألجهزة األمنيـــة في المملكة 
هـــذه  مثـــل  “مكافحـــة  فـــي  وبجهودهـــا 
الهجمـــات ودرء الخايـــا اإلرهابية لننعم 
جميعا بنعمة األمن والســـام في مملكتنا 

العزيزة”.

صمام األمان

كذلـــك، اســـتنكر رجـــل األعمـــال حســـين 
العويناتي التدخات اإليرانية الخارجية 
والعبـــث بأمـــن الوطـــن، مؤكـــدا االلتفاف 
والـــوالء لجالة الملك، فهو صمام األمان 

لهذا الوطن وشعبه العزيز.
وقـــال العويناتـــي “نحمـــد هللا علـــى مـــا 
أنعـــم علينا مـــن وحدة الصـــف والتكاتف 
والمحبة لجالة الملك وعلى نعمة األمن 
واألمان في هـــذا الوطن محافظين على 
مكتســـبات هذا الوطـــن العزيز وما قدمه 
اآلبـــاء واألجـــداد مـــن تضحيـــات لرفعـــه 
الوطن والحفاظ عليه، وإن قوتنا كشعب 
فـــي وحدتنـــا الوطنيـــة أخـــوة متاحبيـــن 

خلف قيادتنا الرشيدة”.

أعمال عدائية

مـــن جهته، أعـــرب عضو مجلـــس النواب 
الوطنـــي  المنبـــر  جمعيـــة  عـــن  الســـابق 
اإلســـامي علـــي أحمـــد عـــن اســـتنكاره 
وشجبه الشديدين الســـتمرار التدخات 
اإليرانية الســـافرة في الشؤون الداخلية 
لمملكـــة البحريـــن، ومحاوالتهـــا التـــي ال 
تتوقف لضـــرب أمن واســـتقرار البحرين 
والمنطقـــة، مـــن خـــال دعـــم إرهابييـــن 
تمـــارس  طائفيـــة  مســـلحة  ومليشـــيات 

القتل والتدمير.
وأضاف أن النظام اإليراني يمارس أعماال 
عدائيـــة تتنافـــى مـــع مبدأ حســـن الجوار 
واحترام سيادة الدول واستقالها وعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخليـــة وفقـــا 
لمبـــادئ ميثاق األمم المتحـــدة والقانون 
الدولـــي، مؤكًدا ضـــرورة وحدة الشـــعب 
البحرينـــي وتكاتفـــه خلـــف قيادتـــه فـــي 
مواجهة هذه األخطار المحدقة بالوطن.

وأكد أن المحاوالت اإليرانية المســـتمرة 
لزعزعة أمن واســـتقرار البحرين وضرب 
جبهتهـــا الداخلية لـــن يكتب لهـــا النجاح 
البحريـــن  وســـتظل  بالفشـــل،  وســـتبوء 
عصيـــة على كل مـــن يحـــاول النيل منها 

بوحدة وعزيمة شـــعبها وببسالة جنودها 
وأبطالهـــا في قـــوة الدفاع والمؤسســـات 
أشـــقائها  وبتضامـــن  المختلفـــة  األمنيـــة 
فـــي الخليـــج العربـــي والـــدول العربيـــة 

واإلسامية.
وشـــدد علـــى أن القـــرارات والتحـــركات 
العربيـــة والدولية التـــي تدين التدخات 
اإليرانيـــة في الشـــؤون الداخليـــة للدول 
كافيـــة  غيـــر  المنطقـــة  ودول  العربيـــة 
حتـــى اآلن دون تحـــرك جماعـــي عاجـــل 
وحاســـمة  واضحـــة  واســـتراتيجية 
لمواجهـــة الخطـــر اإليراني، الـــذي يهدف 
إلى الهدم والتخريب وزعزعة االستقرار، 
والذي ال يأخذ في االعتبار أســـس حسن 

الجوار وااللتزام بالمواثيق الدولية.

مآرب سياسية 

وقالـــت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقـــوق 
عبدالرحمـــن  دينـــا  المحاميـــة  اإلنســـان 
اللظـــي إن التدخـــات اإليرانية تجاوزت 
كل الحـــدود وال بد من تحرك دولي للحد 
مـــن تحركاتها المخالفة لألعراف الدولية 
وحســـن الجـــوار، وتعمدها المســـتمر في 
تجنيـــد عناصـــر إرهابيـــة وتدريبهـــا على 
لتحقيـــق  المتفجـــرات  وصنـــع  الســـاح 
مآربهـــا فـــي المنطقـــة، مشـــددة علـــى أن 
البحريـــن عصيـــة عليهـــا وليســـت كباقي 
الـــدول التي تعاني اليـــوم من التدخات 

اإليرانية.
وأكـــدت أن البحريـــن بوحدتهـــا الوطنية 
واحـــًدا  صًفـــا  تقـــف  طوائفهـــا  بجميـــع 
الملـــك،  خلـــف قيـــادة صاحـــب الجالـــة 
إذ يتمتـــع المواطـــن البحرينـــي بالحريـــة 
والديمقراطيـــة، ومكتســـبات وطنيـــة لم 
تتحقق في الداخل اإليراني الذي يعاني 
اليـــوم مـــن تمويـــل إيـــران لإلرهـــاب في 
مقابـــل ضعف التنمية لديها ومعاناة أكثر 
مـــن 60 % مـــن الشـــعب اإليرانـــي تحت 
خـــط الفقر، ومع ذلك فإن إيران تنشـــغل 
بالـــدول األخـــرى وتتدخـــل في شـــؤونها 
زالـــت  ومـــا  توســـعية  سياســـية  لمـــآرب 

تعيش على أطماعها.

أمر مرفوض

أما عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، 
فقال إن إيـــران لم تحترم مبادئ الجيرة 
والعاقات الســـابقة مـــع مملكة البحرين، 
متســـائا إلى متى سيستمر هذا التدخل 
في الشـــؤون البحرينيـــة ومحاولة النيل 
مـــن أمـــن المملكـــة، فخـــال 4 عقـــود لـــم 

توقـــف إيـــران تدخاتهـــا فـــي البحريـــن، 
مـــن  األمنيـــة  األجهـــزة  اكتشـــفت  فكـــم 
المؤامرات والمكائـــد التي تحيكها إيران 

ضد البحرين، وهذا األمر غير مقبول.
وأضاف عضو مجلس الشـــورى أن إيران 
يجـــب أن تـــدرك أن الشـــعب البحرينـــي 
بجميـــع أطيافه متمســـك بقيادته ووالئه 
لصاحـــب الجالـــة الملك، حيـــث أكد في 
مواقف عديدة التزامه بالقيم البحرينية 
الوطنيـــة الجامعة ووحـــدة الصف ليظل 
الوطـــن ســـًدا منيًعا يصد جميع مســـاعي 

الفتنة اآلثمة. 
وقـــال الحاجي إنـــه وبفضل قيادة جالة 
البحريـــن  مملكـــة  عرفـــت  فقـــد  الملـــك 
بأنهـــا الداعية والناشـــرة لألمن والســـام 
والمتطلعة دائًما لتثبيت أركان االستقرار 
داخلًيا وإقليمًيا ودولًيا، وهو ما يشهد له 
إســـهاماتها البارزة في الجهود الجماعية 
الســـاعية لتحقيق ذلـــك، فالمملكة تؤمن 
أن هـــذه المبـــادئ عناصر تضمـــن التنمية 
واالزدهـــار ومواصلـــة التطـــور لألوطان، 
مؤكـــًدا أن مـــن األولى بإيـــران أن تعتني 
بشـــعبها وتؤمـــن له مســـتقبًا أفضل بداًل 
من مواصلة التدخات في شـــؤون دول 

الجوار.
وأشـــاد المحامـــي حمـــد راشـــد بالجهـــود 
األمنية الحثيثـــة لرجال الوطن األوفياء 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  خصوصـــا 
علـــى  الحـــرص  كل  يحرصـــون  الذيـــن 
حفـــظ أمن وســـامة مملكتنـــا الغالية من 
جميع أشـــكال العدوان الداخلي، وآخرها 
عمليـــة اســـتثنائية وبالتعـــاون مـــع جهاز 
المباحـــث  “إدارة  الوطنـــي  المخابـــرات 
واألدلة الجنائية”، والتي تكللت بالنجاح 
بالقبض على عناصر إرهابية شرعت في 
التخطيـــط واإلعـــداد لعمليـــات إرهابيـــة 
تستهدف أمن وســـامة المملكة وشعبها 

الكريم. 
ونـــوه بنجاح هذه العملية، إذ قام أبطالنا 
ثـــم  بضبـــط أســـلحة ومتفجـــرات ومـــن 
تـــم التصريح بـــأن مصدر هـــذه المعدات 
“جمهورية إيران” وبهـــذا التصرف تكون 
أمـــام  تـــارًة  بإلتزاماتهـــا  مخلـــة  الدولـــة 
منظمـــة األمم المتحدة بشـــأن المحافظة 
على األمن والِســـلم في المجتمع الدولي 

وتارًة مع جيرانها إقليميا.

إخالص وطني

وقـــال راشـــد “إن اإلرهـــاب خطـــر يداهم 
جميـــع الـــدول دون اســـتثناء، ويتســـبب 
فـــي الكثير من المخاطـــر وأهمها زعزعة 

أمـــن واســـتقرار أي دولـــة، باإلضافة إلى 
حصد أرواح األبرياء، إال أن شعب مملكة 
البحرين ال يســـعه شـــكر كل عين ساهرة 
تكفـــل حمايـــة الشـــعب والمصالـــح العليا 
للملكـــة، فـــا تســـع كِلمـــات الشـــكر الثناء 
علـــى هـــؤالء األبطال، ولكـــن إن اجتمعنا 
على شـــيء، فإننا نجتمع على اإلخاص 
لوطننـــا الغالـــي مملكـــة البحريـــن وعلـــى 
حب قيادتنـــا الكريمة. حِفـــظ هللا وطننا 

وقيادتنا وشعبنا الِكرام”.

باعوا ضمائرهم

مـــن جانبـــه، أشـــار العضـــو البلـــدي أحمد 
إلـــى أن التدخـــات اإليرانيـــة  المقهـــوي 
الســـافرة في الشـــؤون الداخليـــة لمملكة 
البحرين تشـــكل إخـــاال بجميع المواثيق 
لمبـــادئ  صريحـــة  ومخالفـــة  والعهـــود 
العاقـــات  وقواعـــد  الدولـــي  القانـــون 
البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــدا  الدوليـــة، 
وتعيـــش  واالســـتقرار  باألمـــن  تنعـــم 
وتجربتهـــا  التنمويـــة  عصورهـــا  أزهـــى 
الديمقراطية الفريدة التي يقودها جالة 
ملتـــف  البحرينـــي  الشـــعب  وأن  الملـــك، 
حول قيادة جالة الملك، وهو ماض في 
مسيرته الوطنية لألمام استنادا إلى قيم 

الوالء واالنتماء.
وأضـــاف المقهـــوي أن تماســـك المجتمـــع 
البحريني حقيقة ثابتة يشهد بها التاريخ 
وهـــذه  مراحلـــه.  جميـــع  فـــي  الوطنـــي 
العناصـــر اإلرهابية التـــي باعت ضميرها 
كيانـــات  مـــع  تصرفاتهـــا  فـــي  وارتهنـــت 
ومجموعـــات إرهابيـــة خارجية ال تنتمي 

للوطن وال تشكل جزءا من نسيجه.
وأكد راعي الكنيســـة اإلنجيلية الوطنية 
رئيـــس جمعيـــة البيـــارق البيضـــاء القس 
هاني عزيز أن األمـــن واألمان يأتي على 
والـــدول،  المجتمعـــات  اهتمامـــات  رأس 
وال  حريـــة  توجـــد  ال  األمـــن  دون  فمـــن 
كريمـــة  حيـــاة  أو  اقتصـــادي  انتعـــاش 

للمجتمع.

تدمير المكتسبات

وقال القس هاني عزيز إن األمن والسلم 
المجتمعـــي مـــن أهـــم مـــا يميـــز مملكـــة 
البحرين فـــي ظل قيادة صاحب الجالة 
الملـــك والمنظومـــة األمنيـــة المتكاملـــة، 
بقيـــادة وزير الداخليـــة، والتي تعمل ليل 
نهار على صون مكتسبات الوطن وحفظ 

أمن مواطنيه والمقيمين فيه.
الســـماوية  الديانـــات  كل  أن  وأضـــاف 

أجمعت علـــى رفض اإلرهـــاب والتطرف 
بكل أشكاله ومسمياته، والذي يستهدف 
تدميـــر  فـــي  ويســـاهم  األبريـــاء  حيـــاة 
المكتســـبات وعرقلـــة التقـــدم اإلنســـاني، 
خصوًصـــا عندمـــا يكون مرتبًطـــا بجهات 
األمـــن  زعزعـــة  األول  هدفهـــا  خارجيـــة 
الشـــؤون  فـــي  والتدخـــل  واالســـتقرار 

الداخلية للدول.
 وشـــدد علـــى أن مملكـــة البحريـــن كانت 
للســـام  بـــارًزا  عنواًنـــا  الـــدوام  علـــى 
والتســـامح وقبول اآلخر، في ظل قيادة 
جالـــة الملـــك، حيـــث فتحـــت ذراعيهـــا 
الحـــب  بـــكل  فيهـــا  والمقيميـــن  ألبنائهـــا 
والخير، ووفرت الحياة الكريمة للجميع، 
لذلـــك فليـــس مـــن المعقـــول أن يـــرد هذا 
الجميـــل بالجحـــود والنكـــران مـــن قبـــل 
فئـــة صغيـــرة، ال تمثـــل ديًنـــا أو مذهًبا أو 
مجتمًعـــا، بـــل يســـعون لتنفيـــذ أجنـــدات 
خارجيـــة تعمل للنيل من ســـام البحرين 

ومن أمن شعبها.

 تصدير اإلرهاب

 كمـــا ثمـــن رئيـــس مجموعـــة “حقوقيون 
مســـتقلون” ســـلمان ناصـــر الجهـــود التي 
تبذلها وزارة الداخلية وجهاز المخابرات 
الوطنـــي، في التصـــدي للخايا اإلرهابية 
مـــن خـــال العمليـــات االســـتباقية التـــي 
تؤكـــد ما وصلت إليه مملكة البحرين من 
تقدم واحتـــراف عملياتي على مســـتوى 
مكافحـــة الجرائـــم االرهابيـــة، وجهودها 
الجماعـــات  مخططـــات  كشـــف  فـــي 
اإلرهابيـــة، ومنع وصـــول اإلرهابيين إلى 
أهدافهم الخبيثـــة، وردع الدول الداعمة 

لإلرهاب عبر اإلجراءات القانونية.
وشـــدد علـــى أن هـــذه العمليـــة الناجحـــة 
حـــول  والتفاتـــه  الشـــعب  لحمـــة  أكـــدت 
قيادتـــه ورفضه لألعمـــال االرهابية ومن 
يقوم بالتســـتر عليهـــم أو تبريـــر أفعالهم 
المجتمـــع  وعـــي  يؤكـــد  مـــا  االرهابيـــة، 

ووالءه لقيادته ووطنه.
وقـــال في تصريح لوكالة أنباء البحرين، 
إنه في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع 
الدولي التصدي للجريمة العابرة للحدود 
أشـــكاله  بجميـــع  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 
وصورة ويعمل على حفظ األمن والسلم 
الدولييـــن، مـــا زالـــت إيـــران تعمـــل علـــى 
تصدير اإلرهـــاب للمنطقة، خصوصا إلى 
مملكـــة البحريـــن عبـــر أذرعهـــا اإلرهابية 

وعمائها الخائنين ألوطانهم.
العناصـــر  هـــذه  عـــن  الكشـــف  أن  وأكـــد 
اإلرهابيـــة التـــي شـــرعت فـــي التخطيط 

إرهابيـــة تســـتهدف  لعمليـــات  واإلعـــداد 
األمـــن والســـلم األهلـــي، وضبط أســـلحة 
ومتفجـــرات مصدرهـــا إيـــران لـــدى تلك 
العناصـــر المرتبطة بمجموعـــات إرهابية 
موجودة في إيران، يؤكد أن هذا الكيان 
مـــا زال مســـتمرا فـــي تصديـــر اإلرهـــاب 
واســـتقرار  أمـــن  زعزعـــة  علـــى  ويعمـــل 
المنطقـــة عبـــر خاياها اإلرهابيـــة، إال أن 
يقظـــة رجـــال األمـــن وجهـــاز المخابرات 
الوطنـــي يقـــف بقوة فـــي مواجهـــة مثل 
هذه المحاوالت البائســـة، عبـــر العمليات 
االستباقية التي تقوم بتنفيذها للتصدي 
لمثل هذه األعمـــال التي يدينها المجتمع 

الدولي.
ونوه كذلك بجهود البحرين في التصدي 
لإلرهـــاب ومـــا كشـــفته فـــي مايـــو 2021 
عـــن جرائم غســـيل أمـــوال “ضخمة” في 
إطـــار التحقيقـــات المكثفة التـــي تجريها 
غســـل  جرائـــم  بشـــأن  العامـــة  النيابـــة 
األموال المنســـوبة لبعض مسؤولي “بنك 
المســـتقبل” بالبحرين والبنـــوك اإليرانية 

في الخارج المرتبطة بها.
وختـــم قائـــا “إننـــا كمؤسســـات مجتمـــع 
مدني نؤيـــد جميع اإلجـــراءات المتخذة 
والتـــي ســـتتخذ فـــي ســـبيل حفـــظ أمن 
واستقرار المجتمع، حيث ال يمكن للدول 
أن تحقـــق أهدافهـــا التنموية دون بســـط 
والتصـــدي  الجريمـــة  ومكافحـــة  األمـــن 
العابـــرة  والجريمـــة  اإلرهابيـــة  لألعمـــال 
بمفهومـــه  األمـــن  أن  ونؤكـــد  للحـــدود، 
الشـــامل يمـــس مجـــاالت مختلفـــة مثل: 
التربيـــة والصحـــة والصناعـــة واإلنتـــاج 
واالستهاك واســـتغال الموارد البشرية 
المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا  والطبيعيـــة 
الحيويـــة. وبهـــذا يتحـــول تأميـــن هـــذه 
المجـــاالت إلى مســـألة إســـتراتيجية عبر 
اســـتتباب األمـــن الوطنـــي والمجتمعـــي 

ومكافحة اإلرهاب وتمويله”.

حس أمني

كما أكد عبداللطيف آل محمود ما يتمتع 
به المجتمع البحريني من قيم إســـامية 
وإنسانية في رفضه لكل أشكال اإلرهاب 
والتطرف التي تســـتهدف حياة األبرياء 
اآلمنيـــن وتســـعى لتخريب المكتســـبات 
التـــي  الديمقراطيـــة  المســـيرة  وإعاقـــة 
تعيشـــها مملكتنـــا الغالية فـــي ظل قيادة 

صاحب الجالة الملك.
وأشـــاد آل محمـــود فـــي تصريـــح خاص 
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( بمـــا يتمتـــع 
بـــه منتســـبو وزارة الداخليـــة واألجهـــزة 
األمنيـــة من يقظة وحس أمني وســـرعة 
التعامـــل مـــع كل مـــا يهـــدد أمـــن وســـلم 
المجتمـــع والتصـــدي بـــكل حـــزم للفئـــات 

الضالة من المتطرفين واإلرهابيين.
وشدد على نبذ الدين اإلسامي الحنيف 
لكل فكر أو فعل يخالف الفطرة اإلنسانية 
السلمية وعلى رأسها التطرف واإلرهاب 
جميع أشكاله وأسمائه وخلفياته، مؤكًدا 
أن الديـــن اإلســـامي هـــو ديـــن وســـطية 
واعتدال، ويقوم على تعزيز قيم الســـلم 
واألمن داخل المجتمع، فالدين اإلسامي 
جـــاء لتحقيـــق الرحمـــة ليس للمســـلمين 
والمؤمنين به فحســـب وإنما جاء رحمة 
للعالميـــن، وهذا هدف أمة اإلســـام فهم 
خير أمة أخرجـــت لجميع الناس والحث 
علـــى التعاون بين األفـــراد لتعزيز حماية 

النفس اإلنسانية أيا كان معتقدها.
واختتـــم آل محمـــود تصريحـــه بتأكيده 
أن البحريـــن كانـــت ومـــا تزال وســـتبقى 
نموذًجـــا لألمـــن واألمـــان، وســـتقف صًفا 
واحـــًدا أمـــام جميـــع محـــاوالت زعزعـــة 
كانـــوا  البحريـــن  فأبنـــاء  اســـتقرارها، 
وسيبقون دوًما الجنود األوفياء لوطنهم 

ولقيادتهم.

إيران المارقة

كذلـــك أشـــادت المحاميـــة هـــدى المهزع 
بجهـــود رجال األمن في وزارة الداخلية، 
التـــي تمكنت من كشـــف آخـــر مخططات 
إيـــران تجاه مملكة البحريـــن، مؤكدة أن 
البحريـــن ســـتظل عصيـــة علـــى كل مـــن 

تسول له نفسه تهديد أمنها.
التـــي  اإلرهابيـــة  العمليـــات  إن  وقالـــت   
باتـــت  المارقـــة  ايـــران  دولـــة  تدعمهـــا 
تســـتهدف اليوم دوال كثيرة في المنطقة 
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وفـــي مقدمتهـــا مملكـــة البحريـــن بوابـــة محرر الشؤون المحلية
العدوانيـــة  الممارســـات  وهـــذه  الخليـــج، 

تستوجب المساءلة الدولية.
الفريـــق  إلـــى  تحيـــة  المهـــزع  ووجهـــت   
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخليـــة قائد جنـــود حماية األمن 
الداخلـــي للوطـــن، والـــذي يســـعى دومـــا 
إلـــى توفيـــر األمـــن واألمـــان للمواطنيـــن 

والمقيمين على أرض المملكة الغالية.
 وثمنـــت مـــا اتخذته الســـلطات القضائية 
مـــن إجـــراءات في ســـبيل حمايـــة مملكة 
البحريـــن من التهديدات االيرانية وتنفيذ 

العدالة الجنائية على المغرر بهم.
 وقالـــت إنـــه علـــى الرغـــم من محـــاوالت 
الدولـــة لتوعيـــة الشـــباب بمخاطـــر هـــذه 
الدولـــة الســـرطانية، إال أن هنـــاك بعـــض 
الشـــباب ال يدرك خطـــورة ما يحدث على 

وحدة وأمن وطنه وأهله.
 ونوهـــت بالجهـــود الحثيثـــة والمتواصلة 
التـــي تقوم بها األجهـــزة األمنية والعدلية 
والقضائية في المملكة لحماية المقدرات 

الوطنية.
وســـائل  بعـــض  مـــن  المهـــزع  وحـــذرت   
التواصل االجتماعـــي والتكنولوجيا التي 
باتـــت أكثـــر خطـــرا علـــى تفكيـــر وعقـــول 
الشباب، ويستخدمها اإلرهابيون لتجنيد 
الشباب للعمل على ضرب مصالح الوطن، 
الفتـــة إلـــى أن هذه الوســـائل تأخـــذ حيزا 
كبيـــرا من جهـــود إدارة مكافحـــة الجرائم 
مـــا  وهـــو  واإللكترونيـــة،  االقتصاديـــة 

يستوجب الثناء على هذه الجهود.
الـــدور  إبـــراز  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت   
اإلرهابـــي إليـــران فـــي المحافـــل الدولية 
والمجتمـــع  الحقوقيـــة  المنظمـــات  عبـــر 
المدنـــي الذي يمثـــل ذراعا للقـــوة الناعمة 
التي يمكن من خالها كشـــف المخططات 
فـــي  التخريبـــي  إيـــران  ودور  اإلرهابيـــة 

البحرين ودول المنطقة.

سياسات توسعية

واســـتنكر عضو مجلس الشـــورى الشـــيخ 
التدخـــات  اســـتمرار  بوحســـين  جـــواد 
اإليرانيـــة في الشـــؤون الداخليـــة لمملكة 
البحريـــن وإصرارهـــا الدائم علـــى زعزعة 
االستقرار في المملكة والدول المجاورة، 

دون احترام ألي مواثيق وعهود دولية.
ودعا بوحسين المسؤولين في إيران إلى 
إعـــادة النظـــر في سياســـاتهم التوســـعية 
والتي ال تأخذ في الحسبان أمن جيرانها، 
مشـــيرا إلـــى أن أمـــن الخليـــج والمنطقـــة 
مســـؤولية مشـــتركة ويجـــب أن تتضافـــر 
جهـــود جميع الـــدول في ســـبيل الوصول 

إليه.
وأشـــاد فـــي ذات الوقـــت بحـــرص أجهزة 
مملكـــة  واســـتقرار  ســـامة  علـــى  األمـــن 
الكبيـــرة  بجهودهـــا  منّوًهـــا  البحريـــن، 
وتضحياتهـــا لحمايـــة أمـــن المملكـــة مـــن 
أّيـــة عمليـــات إرهابية ال تريـــد الخير بهذا 
الوطـــن، مؤكًدا دعم الســـلطة التشـــريعية 
لجميـــع الجهـــود والمبـــادرات التي تهدف 
إلى حماية الوطن والذود عنه ضّد جميع 

المؤامرات التي تحاك ضّده.

إدانة العنف 

نائـــب  النائـــب أحمـــد الدمســـتاني،   أدان 
والبيئـــة  العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  رئيـــس 
العنـــف  أشـــكال  كل  النـــواب،  بمجلـــس 
وتصنيفاتـــه،  أشـــكاله  بـــكل  والتطـــرف 
مســـتنكرًا جميـــع محـــاوالت التدخـــل في 
الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من أي 

طرف كان.
وشـــدد الدمســـتاني فـــي تصريـــح خاص 
لوكالـــة أنباء البحرين )بنا( على أن مملكة 
البحريـــن في ظل قيـــادة صاحب الجالة 
الملـــك، ســـتبقى على الـــدوام واحـــة أمن 
والمقيـــم،  للمواطـــن  واســـتقرار،  وأمـــان 
ونموذجـــًا فريـــدًا فـــي التعايش والســـام 

الذي يجمع كل أبناء الوطن الواحد.
وأشاد النائب الدمستاني بالجهود الكبيرة 
بقيـــادة  الداخليـــة،  وزارة  تبذلهـــا  التـــي 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتســـبيها 
الوطـــن  أمـــن  علـــى  الســـاهرة  وعيونهـــم 
والمواطن وبما يتمتعون به من احترافية 
ومهنية في التعامل مع محاوالت زعزعة 

األمن واالستقرار.

واختتـــم الدمســـتاني تصريحـــه بتأكيده 
وميثـــاق  البحريـــن  مملكـــة  دســـتور  أن 
العمـــل الوطنـــي قـــد كفـــا حريـــة الـــرأي 
ضمـــن  المواطنيـــن،  لجميـــع  والتعبيـــر 
القواعد واألســـس الوطنية والقائمة على 
التشـــريعات والقوانيـــن العصرية، وهو ما 
يفتـــح البـــاب واســـعًا لكل فئـــات المجتمع 
البحرينـــي للتعبيرعـــن آرائهم بـــكل حرية 

وبما يخدم مملكة البحرين ومواطنيها.

 لن تجدي نفعا

 ثمن علي العرادي، عضو مجلس الشورى 
عضو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
الجهـــود  بالمجلـــس،  الوطنـــي  واألمـــن 
الداخليـــة  وزارة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
بجميـــع قطاعاتهـــا وأجهزتهـــا فـــي حفـــظ 
فـــي مملكـــة  المجتمعـــي  والســـلم  األمـــن 
البحريـــن، والتي أســـهمت وضمـــن عملية 
أمنيـــة اســـتباقية بالقبـــض علـــى عدد من 
فـــي  شـــرعت  التـــي  اإلرهابيـــة  العناصـــر 
األمـــن  تســـتهدف  لعمليـــات  التخطيـــط 

والسلم األهلي في المملكة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  العـــرادي  وعبـــر   
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنا( عـــن الرفض 
الشديد واســـتنكاره للممارسات اإليرانية 
البحريـــن،  مملكـــة  تجـــاه  العدوانيـــة 
ومحاوالتها البائســـة للعبث بأمن المملكة 
ومحاولة اإلضرار باألمن والســـلم األهلي، 
والـــذي مثـــل عبر ســـنوات طويلـــة حاجز 
الصـــد األول واألقـــوى ضـــد كل محاوالت 

التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
لـــن  المحـــاوالت  هـــذه  كل  أن  وأضـــاف   
تجـــدي نفعًا، ألن البحرين كانت وما تزال 
وســـتبقى عصية على كل مـــن يحاول أن 
يعبث بأمنها واستقرارها، بقيادة صاحب 
الجالـــة الملك، وتكاتف كل أهل البحرين 
فيمـــا بينهم ومع قيادتهـــم وبلدهم، وهي 
هـــذه  مثـــل  إلحبـــاط  األكيـــدة  الضمانـــة 

المحاوالت.
 وأشـــاد العـــرادي بـــدور األجهـــزة األمنية 
وجميـــع منتســـبيها مـــن ضبـــاط وضبـــاط 
صف وأفراد في الحفاظ على أمن الوطن 
وسامة المواطن والذين يواصلون الليل 
بالنهـــار ألجل أن يبقى هـــذا الوطن عزيزًا 
كريمًا وحفاظًا على مكتسباته وإنجازاته.

 ممارسات ضالة 

استنكر الشـــيخ عبدهللا عاشور البحراني 
اســـتهداف  اإليرانـــي  النظـــام  محـــاوالت 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والســـلم  األمـــن 
بهدف زعزعة األمن واالســـتقرار وإرهاب 

المواطنين والمقيمين.
هـــذه  أن  البحرانـــي  الشـــيخ  وأكـــد   
الممارســـات الضالـــة ترفضهـــا كل األديان 
الســـماوية والفطـــرة اإلنســـانية الســـلمية، 
كونهـــا مهـــددة لألمـــن وللحيـــاة البشـــرية 
رفـــع هللا مـــن مكانتها فـــي كتابـــه المبين، 
وقال: نعيش فـــي مملكة البحرين الغالية 
تحـــت راية حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل المفدى 
حفظه هللا ورعاه، حيث لم يدخر جالته 
وسعًا في الوقوف مع أبناء شعبه وتوفير 

جميـــع احتياجاتـــه، ومـــا نراه اليـــوم على 
أرض الواقـــع هو أكبر شـــاهد ذلك، مؤكدًا 
أن االنتمـــاء هو لمملكـــة البحرين والوالء 

لجالة الملك.
 وأضـــاف أن النهـــج الخطيـــر الـــذي يتبعه 
النظـــام اإليرانـــي يعكس النوايـــا الخبيثة 
الخليـــج  ودول  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 
العربـــي، وهو أمر أصبـــح واضحًا للجميع، 
مطالبًا النظام اإليراني بااللتزام بالقوانين 
الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم  الدوليـــة 
الداخليـــة للـــدول والتخلي عن سياســـية 
العدوان والتطرف والتي ال تجلب ســـوى 

الدماء وسفك الدماء البريئة.
تصريحـــه  البحرانـــي  الشـــيخ  واختتـــم 
باإلشادة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة 
الداخليـــة واألجهزة األمنية المختلفة في 
حفـــظ األمـــن والســـلم االجتماعـــي، ومنع 

وقوع مثل هذا الجرائم.

ال إلثارة الفتن 

أعـــرب النائـــب عمـــار قمبر عن اســـتنكاره 
الشـــديد الســـتمرار التدخـــات اإليرانيـــة 
فـــي الشـــؤون الداخلية لمملكـــة البحرين، 
ومحاوالتهـــا المســـتمرة فـــي إثـــارة الفتن 
واإلرهاب لضرب أمن واســـتقرار البحرين 

والمنطقة.
وأضـــاف قمبر أن النظام اإليراني يســـعى 
إلشـــعال نـــار الصـــدام بممارســـته ألعمال 
عدائيـــة تتنافـــى مع مبـــدأ حســـن الجوار 
واســـتقالها  الـــدول  ســـيادة  واحتـــرام 
وعـــدم التدخـــل في شـــؤونها، مؤكـــدًا أن 
النظام اإليراني يســـتهدف الدول العربية 
والخليجيـــة لزعزعـــة األمـــن واالســـتقرار 

بالمنطقة.
وأشـــاد النائـــب عمـــار قمبر بجهـــود وزارة 
الوطـــن  ســـامة  تأميـــن  فـــي  الداخليـــة 
المكتســـبات  وحفـــظ  والمواطنيـــن، 
الوطنية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في 
ظل التوجيهات السامية لصاحب الجالة 
الملك، وبدعم من الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، هـــذه الجهود التـــي يقودها وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، منوها في هذا الصدد 
بـــدور وزارة الداخلية وجميع منتســـبيها، 
عـــن  للدفـــاع  جاهديـــن  يســـعون  الذيـــن 

الوطن ببذل الغالي والنفيس. 

يقظة أمنية

وأكد النائب علي إســـحاقي الدور الفاعل 
والجهـــود الجبـــارة التـــي تبذلهـــا مختلف 
األجهـــزة األمنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
فـــي ســـبيل حفـــظ أمـــن الوطـــن، بقيـــادة 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبالتعاون 
فـــي  الوطنـــي  االســـتخبارات  جهـــاز  مـــع 
التصـــدي لإلرهـــاب وقطـــع الطريـــق على 
أي محـــاوالت قد تمس اســـتقرار المملكة 

وتضر بمصالحها.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  إســـحاقي  وأشـــاد 
لوكالـــة أنبـــاء البحرين )بنـــا( بيقظة رجال 

األمـــن بمختلـــف مواقعهـــم ونجاحهم في 
تنفيـــذ عمليـــات أمنيـــة اســـتباقية والتـــي 
تســـاهم في تعزيز بســـط األمن الداخلي، 
معبرًا عـــن الفخر بإنجازاتهـــم التي تبعث 
على نشـــر األمان واالطمئنـــان لدى جميع 
المواطنين والمقيميـــن على هذه األرض، 
ورادعـــًا لـــكل من تســـول له نفســـه العبث 

وزعزعة السام داخل مملكة البحرين.
وفـــي ختـــام تصريحـــه، أكد النائـــب علي 
إســـحاقي أن مملكـــة البحريـــن، فـــي ظل 
قيـــادة صاحـــب الجالـــة الملـــك، تمضـــي 
ملمـــوس  أثـــر  وذات  واضحـــة  بخطـــى 
فـــي تحقيـــق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة، وترســـيخ مزيد من سبل حفظ 

األمن واالستقرار.

تدريب الخاليا اإلرهابية

نـــدد الشـــيخ أحمـــد المخوضـــر واســـتنكر 
الممارسات غير المسؤولة للنظام اإليراني 
تجـــاه مملكة البحريـــن، ومحاوالته النيل 
مـــن أمـــن واســـتقرار المملكـــة عبـــر دعـــم 
وتدريب الخايا اإلرهابية. مطالبًا النظام 
اإليرانـــي بوقـــف هـــذه السياســـة العبثية 
السياســـة  أصـــول  مـــع  تتوافـــق  ال  التـــي 

الدولية وطبيعة العاقات بين الدول.
وأضـــاف المخوضـــر أن سياســـية مملكـــة 
البحريـــن الحكيمة، بقيـــادة جالة الملك، 
التزمت على الـــدوام باحترام المعاهدات 
والمواثيـــق الدوليـــة بعـــدم التدخـــل فـــي 
شـــؤون الغيـــر، حتـــى أصبحـــت نموذجـــًا 
التعايـــش والســـام واألمـــن  فـــي  فريـــدًا 

واألمان.
النظـــام  احتـــرام  وجـــوب  علـــى  وشـــدد 
فـــي  التدخـــل  عـــدم  لسياســـة  اإليرانـــي 
كل  ووقـــف  الداخليـــة،  الـــدول  شـــؤون 
واالســـتقرار  األمـــن  لزعزعـــة  محـــاوالت 
عبـــر المخططـــات اإلرهابيـــة ووقف دعم 
الخايـــا اإلرهابيـــة وتزويدهـــا باألســـلحة 

والمتفجرات.
واختتـــم الشـــيخ المخوضـــر بتأكيـــده أن 
مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة جالـــة الملـــك، 
كانـــت على الـــدوام مملكة الخيـــر والعدل 
واإلنســـانية، حيـــث قـــدم جالتـــه ألبنـــاء 
واالهتمـــام  العنايـــة  كل  الوفـــي  شـــعبه 
والرعاية، فبادله الشـــعب الحـــب بالوالء، 
لتواصـــل مملكـــة البحريـــن طريـــق الخير 
والعطاء في بناء الوطن وتعزيز مســـيرة 

التنمية الشاملة.

عودة المغرر بهم

مـــن جانبـــه، أدان عضـــو مجلس الشـــورى 
أحمد الحداد جميع التدخات في الشـــأن 
إيـــران  مـــن  ســـواء  الداخلـــي  البحرينـــي 
أو غيرهـــا مـــن الـــدول األخـــرى، موضحـــا 
أن سياســـة مملكـــة البحريـــن هـــي عـــدم 
التدخـــل في شـــؤون الـــدول األخرى وأن 
هذه السياســـة لطالما اتبعتها المملكة منذ 
زمـــن طويل، مطالبا الـــدول األخرى بعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤون المملكـــة الداخلية، 
واحتـــرام توجهات المملكة، مضيفا: نحن 
فـــي مملكـــة البحريـــن نحـــاول أن نحـــل 
والوديـــة،  الســـلمية  بالطـــرق  الخافـــات 

ونحن دعاة سام ومحبة وتسامح.
وقـــال لـ “البـــاد” إن المملكة قامت بجهود 
كبيـــرة الحتواء اإلشـــكاالت منـــذ أحداث 
2011 المؤســـفة، كمـــا أطلقـــت مبـــادرات 
مهمـــة لهـــا دور كبير لعبت فيهـــا الحكومة 
دورا مهمـــا جنبـــا إلـــى جنـــب مع الســـلطة 
البديلـــة  العقوبـــات  التشـــريعية، كقانـــون 
 3500 الـــذي أســـهم فـــي إطـــاق ســـراح 
ســـجين، وهو يعتبر تطورا مهما بالنســـبة 
للبحريـــن، كمـــا أن هنـــاك فكـــرة الســـجون 
المفتوحـــة وقانـــون العدالـــة اإلصاحيـــة 
لألطفال، وهي من األمور التي تصب في 

صالح الموقوفين في البحرين. 
هـــذه  نتيجـــة  تكـــون  أن  “نأمـــل   وأردف 
إلـــى  بهـــم  المغـــرر  عـــودة  اإلصاحـــات 
وبنـــاء  عمـــل  فـــي  لينخرطـــون  رشـــدهم 
الدولة بجهود جالة الملك والمســـؤولين 
والحكومـــة، فهـــم ال يدخـــرون جهـــدا في 
عمل المســـتحيل واألخذ باألفكار البناءة 
لمحاولـــة مســـاعدة هـــؤالء إلعادتهم إلى 

الطريق الرشيد”.

الميلشيات اإلرهابية

كما أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
محمد السيســـي البوعينين أن السياسات 
اإليرانية الامسؤولة بتبني نهج اإلرهاب 
األمـــن  وزعزعـــة  المنشـــآت  وتخريـــب 
والســـلم، عبـــر اســـتهدافها المباشـــر ألمـــن 
واســـتقرار دول الخليـــج العربـــي، تعكس 
الطبيعـــة العدائية إليران والفكر اإلرهابي 
بتصديـــر اإلرهاب وتعزيز انتشـــاره تحت 
مســـمى تصديـــر الثورة وهو نهـــج إيراني 
خاطـــئ، يتبنـــى رعايـــة وتمويـــل العديـــد 
من الميليشيات اإلرهابية التي تعمل في 
زعزعـــة أمـــن المنطقة، في حيـــن أنه كان 
مـــن األجـــدر على إيـــران ان تســـتفيد من 
الفـــرص المتاحة تحقيقا لمصالح شـــعبها 
بـــدال من التدخات في شـــؤون اآلخرين، 
الفتا لرســـالة حـــوار المنامـــة والتي كانت 
صريحة من قبل جميع األطراف بضرورة 
التزام إيران بالحصافة السياسية والكف 
عـــن تصديـــر األذى ومحاولـــة خلـــق بـــؤر 
للتوتـــر فـــي منطقـــة الخليـــج والـــذي لـــن 
يتحقـــق في ظل وجود منظومة خليجية 

متماسكة وأجهزة أمنية موحدة”.
وقـــال إن الجهود المســـتمرة التـــي تبذلها 
جهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  الداخليـــة  وزارة 
المخابرات الوطني لحفظ األمن وحماية 
وتدابيرهـــا  وخططهـــا  العامـــة  الســـامة 
لألعمـــال  للتصـــدي  االســـتباقية  األمنيـــة 
اإلرهابيـــة التـــي دحـــرت بفضـــل العمليـــة 
إجرامـــي  مخطـــط  االســـتباقية  األمنيـــة 
مدعـــوم وممول مـــن إيـــران لزعزعة أمن 
“أن  إلـــى  مشـــيرا  البحريـــن،  واســـتقرار 
العمليـــة األمنيـــة قدمـــت رســـالة واضحة 
أمـــن  زعزعـــة  بـــأن  المتربصيـــن  لجميـــع 
البحريـــن أمـــر لن يتحقق فـــي ظل وجود 
قيـــادة حكيمـــة وأجهـــزة أمنيـــة مخلصـــة 
تعمـــل ليل نهـــار؛ مـــن أجل الحفـــاظ على 
أمن واســـتقرار البحرين لتؤكـــد للعالم أن 

الفوضى لن تعود”.
وبين أن مملكة البحرين تمضي قدما في 

المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب 
الجالة الملـــك، وأن األعمال اإلرهابية لن 
تتمكـــن من عرقلة الجهـــود الوطنية، وأن 
الشـــعب البحريني الذي وقـــف مع قيادته 
وأحبـــط  األزمـــات،  جميـــع  فـــي  ووطنـــه 
بمؤسســـاتها  والفتنـــة،  الشـــر  مخططـــات 
األعمـــال  لجميـــع  ســـيتصدى  ومنابرهـــا، 
اإلرهابيـــة ومـــن يقـــف وراءهـــا ويحرض 

عليها.
وزيـــر  يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  “إن  وقـــال 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، ورجـــال الداخلية 
واعتـــزاز  فخـــر  محـــل  هـــي  المخلصـــون 
لجميع البحرينيين، فهم العيون الســـاهرة 

التي تحمي وطننا من عبث العابثين”.

دولة عدوة وخبيثة

وفي الســـياق ذاتـــه، قال الشـــيخ عبدهللا 
المقابـــي لــــ “البـــاد”: يأتـــي هـــذا التدخـــل 
الســـافر مـــن دولـــة تعتبـــر نفســـها جـــارة 
عـــدوة  دولـــة  وهـــي  بالســـام  وتتشـــدق 
بجميـــع أفعالهـــا وممارســـاتها الخبيثة، إذ 
نشـــجب ونســـتنكر هـــذه التصرفـــات مـــن 
دعـــم اإلرهـــاب واإلرهابييـــن وتحريـــض 
أوطانهـــم  معـــاداة  علـــى  المجتمعـــات 
أجســـاد  وتشـــكيل  األوطـــان،  وقيـــادات 
ضارة ال تنتمـــي للوطن وتفتك بالوطنية، 
ناهيـــك عـــن ضـــرب اللحمـــة االجتماعيـــة 
ونشـــر الرعـــب وزعزعـــة األمـــن والســـلم 

األهلي.
مصـــدر  اإليرانيـــة  “التدخـــات  وأضـــاف 
إزعـــاج للوطـــن وحـــان الوقـــت لتســـجيل 
ليعلـــم  الجميـــع  مـــن  وطنـــي  موقـــف 
اإليرانيـــون أن شـــعب البحريـــن لن ينهزم 
اإلرهابيـــة،  المخططـــات  مـــن  يخـــاف  أو 
وأننا متضامنون مع الشـــعب ونقف خلف 
قيادتنا الرشـــيدة الحكيمة، وأننا كشـــعب 
لن نقف مكتوفي األيدي، بل نعلن الرفض 
التـــام لجميـــع حمـــات الدعـــم المنتشـــرة 

لدعم اإلرهاب والمتورطين فيه”.
وأكـــد أن “التدخـــات الخارجيـــة ليســـت 
جديدة وشـــعب البحرين يقف صفا خلف 
الحكمـــة والعقـــل ويدعـــو الـــكل لتوخـــي 
الحـــذر واإلبـــاغ عـــن أي أعمـــال مشـــتبه 
بهـــا في أي مـــكان، فإيران تســـتهدف أمن 
الوطن وبحريننا عصية ضد كل عنصرية 

وإرهاب وتطرف”.
وأكمـــل “ال محـــل لإلرهابييـــن وال موقـــع 
للتطرف، فالبحرين موطن ســـلم وســـام 
وإيـــران  وتســـامح،  وتعايـــش  ومحبـــة 
تســـتهدف البحرين وأمن الخليج العربي، 
فمـــن المؤســـف أن تعود الذاكـــرة لما قبل 
6 ســـنوات بعـــد سلســـلة من االكتشـــافات 
األمنيـــة التـــي كشـــف فيهـــا رجـــل األمـــن 
لتلـــك  المتنبهيـــن  والواعيـــن  األوفيـــاء 
األعمـــال والمخططـــات والتـــي لـــم تكـــن 
فيهـــا الجهـــود الماضيـــة مـــن المغرضيـــن 
محـــل توفيق بفضـــل يقظة رجـــال األمن 
البواســـل، فالبحريـــن ظلـــت آمنـــة بفضل 
وعي وحرص القوات األمنية على متابعة 

كل التطورات وعلى جميع الحدود”.
وتابـــع “ليـــس بالجديد القبـــض على عدد 
مـــن مرتكبـــي األعمال اإلرهابيـــة وال على 
مـــن يخططون لألعمـــال اإلرهابية عماء 
إيـــران بالوكالـــة؛ لـــزرع الحـــروب األهلية 
وزعزعة أمن الباد والمنطقة، وهو تدخل 
إيراني ســـافر مستمر منذ ما يزيد عن 40 

سنة”.
وأردف “يفتـــح العالـــم عينه علـــى نبأ يهز 
أركان اإلنســـانية فـــي توقيـــت حـــرج بين 
حالة ســـكون االقتصـــاد وتعافي البحرين 
شـــيئا فشيئا من وباء أنهك الباد والعباد، 
بينمـــا الخايـــا النائمـــة تتصيـــد األوقـــات 
مســـتمرة في حربها على الســـام، الخايا 
اإلرهابيـــة التـــي ال يقف مشـــروعها لخلق 
زعزعـــة أمن البحرين وهـــو الجزء الخفي 

المعلن من حرب بالوكالة من إيران”.
وزارة  ونباهـــة  قـــدرة  “نثمـــن  وختـــم 
الداخليـــة وعلـــى رأســـها وزيـــر الداخليـــة 
ويقظـــة األمـــن وقدرتـــه وســـرعة تصرفه 
الحكيم، إنما يدل على القدرة والجهوزية 
واالستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، 
ونعلن التأييد لجميع اإلجراءات المتخذة 
مـــن الـــوزارة بهذا الشـــأن، مثمنيـــن لوزير 
الداخلية حرصه على ســـامة المواطنين 

والمقيمين والوطن وقيادته”.
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اســتنكر عــدد مــن كتــاب الــرأي والمحلليــن السياســيين فــي الصحــف المحلية، 
وعــدد مــن الفعاليــات االجتماعيــة فــي تصريحــات لوكالــة أنبــاء البحريــن “بنا” 
التدخالت السافرة إليران في الشأن البحريني، مستنكرين بشدة المخططات 
والعمليات اإلرهابية الموجهة من قبل دولة الماللي إلى مملكة البحرين؛ بهدف 

زعزعة أمنها واستقرارها، وتعريض سالمة أبنائها ومقيميها للخطر.

وأشادوا في الوقت ذاته، بجهود وزارة 
األمنيـــة  أجهزتهـــا  ويقظـــة  الداخليـــة 
فـــي التصـــدي لمثـــل هـــذه المخططات 
اإلرهابية، حيث أعلنت الوزارة حديثا، 
عـــن القبض على عناصـــر إرهابية على 
صلـــة بإيـــران كانـــت قـــد شـــرعت فـــي 
التخطيـــط واإلعداد لعمليـــات إرهابية 
بالبـــاد، فـــي عمليـــة أمنية اســـتباقية، 
مؤكديـــن كفـــاءة الجهـــات األمنية في 
رســـالة  وتوجيـــه  لإلرهـــاب  التصـــدي 
البحريـــن  شـــعب  بـــأن  إليـــران  مهمـــة 
قـــادر علـــى مواجهة كل من تســـول له 
نفســـه التعـــرض ألمن مملكـــة البحرين 

ولسامة مواطنيها والمقيمين فيها.

خونة ومرتزقة

وأشاد الكاتب الصحافي أسامة الماجد 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة الداخلية 
التصـــدي  فـــي  البواســـل  ورجالهـــا 
للمخططـــات اإلرهابيـــة اآلثمـــة، والتي 
كان آخرهـــا العمليـــة االســـتباقية التي 
تـــم اإلعـــان عنهـــا أمـــس بالقبض على 
عناصر إرهابية شـــرعت في التخطيط 
واإلعـــداد لعمليـــات إرهابية تســـتهدف 
األمن والســـلم األهلي، وضبط أســـلحة 
ومتفجـــرات مصدرها إيـــران لدى تلك 
العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية 

موجودة في إيران.
وأكد أن هذه ليســـت المرة األولى ولن 
تكون األخيرة التي تتجاوز فيها إيران 
“البلـــد المريـــض” القوانيـــن واألعـــراف 
الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بدعـــم اإلرهاب 
ودعم الفوضى واالضطرابات وتمويل 
النشـــاط الهـــدام الـــذي يســـتهدف أمن 

وسامة المجتمعات ودول المنطقة.
وقال “إن إيران دولة عنصرية إرهابية، 
ولـــن تتوقف عـــن مطامعها التوســـعية 
على حساب الباد الخليجية والعربية، 
كما لـــن يتوقف عدوانهـــا المتكرر على 
مملكة البحرين بشـــكل خاص، ونجاح 
الجهـــات األمنية في إحبـــاط المخطط 
دامغـــا  دليـــا  يعـــد  األخيـــر  اإلرهابـــي 
يكشـــف للعالم حجم وخطر التدخات 

اإليرانية في الشأن البحريني”.
وأضاف أن “هـــؤالء الخونة والمرتزقة 
لم يتعلموا الدرس، ولم يشـــاهدوا ماذا 
حـــدث لـــكل خائـــن لوطنـــه مرتميا في 
حضن المالي، ولألسف هؤالء ما زالوا 
يحلمـــون بالنفـــخ فـــي روح الفوضـــى 
والخـــراب لتعود البحرين إلـــى الوراء، 

وهو ما لن يحدث بإذن هللا”.
وأكد أن مملكـــة البحرين بقيادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومـــؤازرة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ســـتبقى شـــامخة كالجبـــل 
وســـيعيش أهلها في وئام وسام مهما 

فعلت إيران ومرتزقتها.
وشـــدد على أن األجهزة األمنية قادرة 
بفضـــل من هللا عز وجـــل التصدي لكل 
أشـــكال المؤامرات وســـتضرب بيد من 
حديـــد لمواجهة اإلرهـــاب وقطع دابره 

أيا كان مصدره.

صدام وفوضى

من جهته، أدان عضو مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي الشيخ صاح 
الجودر التدخـــات اإليرانية الســـافرة 
فـــي الشـــأن البحريني، ومنهـــا األعمال 
اإلرهابية األخيرة التي كشـــفتها وزارة 
الداخليـــة، والتي كانت تســـتهدف أمن 
الشـــكر  مقدًمـــا  البحريـــن،  واســـتقرار 
لرجال الشـــرطة واألمن على جهودهم 
الحثيثة لحفظ أمن وسامة المجتمع. 
وقـــال “إن التدخات اإليرانية تســـعى 
إلشـــعال نـــار الصـــدام والفوضـــى فـــي 
البـــاد، ولكـــن بفضـــل هللا تعالـــى ثـــم 
يقظـــة رجـــال األمـــن يتم إحبـــاط هذه 
المخططـــات اإلرهابيـــة”، مشـــددا على 
أن مثـــل تلـــك المحـــاوالت ال يمكـــن أن 
تنجح في البحرين، حيث يتميز شعب 
البحريـــن بالوعي الكبيـــر ويرفض تلك 
األعمال اإلرهابية وال يقبل أي مســـوغ 
لهـــا؛ ألنهـــا تحمـــل التدميـــر والضيـــاع 
وعصفـــت بالمجتمعـــات التـــي اكتـــوت 

بها.
وأكـــد أن النظـــام اإليرانـــي يســـتهدف 
العربيـــة والخليجيـــة إلشـــاعة  الـــدول 
الخراب والفوضى فيها، وأن ما يجري 
فـــي العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمـــن 
اليـــوم يأتي ضمن المخطط التوســـعي 
هـــذه  اإليرانـــي، وقـــد عانـــت شـــعوب 
الـــدول وال تـــزال مـــن آثـــار التدخـــات 

اإليرانية.
وأضـــاف أن من بين محـــاوالت النظام 
اإليرانـــي لزعزعـــة األمـــن واالســـتقرار 
بالمنطقة اســـتهداف الـــدول الخليجية 
بالخليـــج  البحريـــة  الماحـــة  وعرقلـــة 
العربـــي والبحر األحمر وقصف ناقات 
النفـــط والمنشـــآت النفطيـــة من خال 
أذرعه االرهابيـــة بالمنطقة، ويجب أن 
يكـــون المجتمـــع الدولـــي صارًمـــا وأن 
يتخـــذ مواقـــف أكثر جدية مـــع النظام 

اإليراني وسلوكه العدواني.

صف واحد 

بـــدوره، رفـــض الكاتـــب عادل عيســـى 
اســـتهداف  أو  تدخـــات  أي  المـــرزوق 
البحريـــن،  مملكـــة  واســـتقرار  ألمـــن 
والعمليـــات  المخططـــات  مســـتنكرا 
إلـــى  إيـــران  مـــن  الموجهـــة  اإلرهابيـــة 
مملكـــة البحريـــن، مـــا يعـــرض ســـامة 
أبنائهـــا ومقيميهـــا للخطـــر، مؤكـــدا أن 
أبناء البحرين يقفـــون صفا واحدا في 
مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها 

وهـــم ال يقبلـــون مثـــل هـــذه التدخات 
والسماح لوقوع هذه االعتداءات.

وأشـــاد الكاتب عادل المـــرزوق بجهود 
وزارة الداخلية ويقظة أجهزتها األمنية 
فـــي التصـــدي لمثـــل هـــذه المخططات 
اإلرهابية، وقال “بفضل هللا نحن ننعم 
باألمن والسام في مملكتنا الغالية في 
ظل العهد الزاهر لجالة الملك صاحب 
اإلنجازات والنهضـــة والرؤية الثاقبة”، 
داعيا هللا عـــز وجل أن يحفظ مملكتنا 

الغالية من كل مكروه.

استهداف ممنهج

الكاتـــب  أكـــد  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
أن  راشـــد  ســـعد  السياســـي  والمحلـــل 
القبـــض علـــى الخليـــة اإلرهابية حديثا 
هو تأكيد على االستهداف الممنهج من 
قبل إيران لمملكة البحرين، منوها بأن 
اليقظـــة األمنية لرجال وزارة الداخلية 
كانت صمام األمان في اســـتباق تنفيذ 
كل المخططـــات التي كان الهدف منها 
البحريـــن  واســـتقرار  بأمـــن  اإلضـــرار 

وشعبها.
األمنيـــة  المنظومـــة  إن  راشـــد  وقـــال 
واالســـتخباراتية لعبـــت دورا محوريـــا 
العمليـــات  مـــن  للكثيـــر  التصـــدي  فـــي 
اإلرهابيـــة، وإن األعمـــال العدائية التي 
تقـــوم بهـــا طهـــران يتـــم التصـــدي لهـــا 
بشـــكل حرفـــي وهـــذا مـــا شـــهدناه في 
األيام الماضية، حيـــث إن تلك الخايا 
بعـــد التحقيقـــات معهـــا تعتـــرف بأنهـــا 
تتلقى أوامرها مـــن إيران والتي باتت 
تشـــكل أحـــد المخاطـــر الرئيســـة التي 

تواجهها المملكة بشكل مستمر.
وأشـــار إلى أن شـــعب مملكـــة البحرين 
يرفـــض هـــذه األعمـــال والمخططـــات 
اإليرانية التي أضرت بالباد وتســـببت 
بالكثير من الخسائر البشرية والمادية، 
وأن القبـــض علـــى هـــذه الخليـــة تأتـــي 
بعـــد التطمينـــات التـــي بعث بهـــا وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة عندمـــا قال إن 

“الفوضى لن تعود”.

وثمن الكاتب الجهود التي يبذلها رجال 
المخابـــرات  وجهـــاز  الداخليـــة  وزارة 
الوطنـــي في التصدي لـــكل المؤامرات 
التي تحاك من الخارج والداخل لتؤكد 
مدى قـــوة ويقظـــة المنظومـــة األمنية 
وتفاعلها فـــي إحباط كل ما يخطط له 

أعداء البحرين

تدخل سافر

العربـــي  عيســـى  المستشـــار  وأشـــاد 
رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنسان 
رئيـــس جمعيـــة “معا” لحقوق اإلنســـان 
تأميـــن  فـــي  الداخليـــة  وزارة  بجهـــود 
ســـامة الوطـــن والمواطنيـــن، وحفـــظ 
المكتســـبات الوطنيـــة، مؤكـــدا أن هذه 
الجهـــود تأتـــي فـــي ظـــل التوجيهـــات 
الســـامية لجالـــة الملـــك وبدعـــم مـــن 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، والتـــي تنبـــع من حـــرص تام 
علـــى تطويـــر جميـــع األجهـــزة األمنية 
في المملكة، وضمانة عملها وفق أعلى 
المعاييـــر الدولية وتمكينهـــا من جميع 
القـــدرات واإلمكانـــات التي تســـهم في 
تعزيـــز كفاءتهـــا وضمانـــة عملهـــا علـــى 
النحو الذي يضعهـــا في صدارة الدولة 
والمؤشـــرات الدوليـــة المعنيـــة باألمـــن 

اإلنساني.
وفي ضوء ما أعلنتـــه األجهزة األمنية 
عـــن تمكنهـــا من كشـــف خليـــة إرهابية 
والقبض على عناصرها، أكد المستشار 
عيســـى العربي نبذ المجتمع البحريني 
اإلرهابيـــة،  األنشـــطة  لهـــذه  والدولـــي 
لمـــا تمثله مـــن تعد على أمن وســـامة 
الوطـــن والمواطنيـــن، ولخروجها على 
الســـامية  اإلنســـانية  والمبـــادئ  القيـــم 
التـــي يتمتع بها المواطنون والمقيمون 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيدا بدعـــم 
ومساندة جميع المواطنين والمقيمين 
لجهـــود وزارة الداخليـــة برئاســـة وزير 
تقـــوم  التـــي  ولإلجـــراءات  الداخليـــة، 
بها مـــع جميع األجهـــزة المعنية باألمن 

الوطني.

الوطنيـــة  التشـــريعات  أن  أكـــد  كمـــا 
والدولية كافة تنبذ اإلرهاب والتطرف، 
وتجـــرم جميع الممارســـات واألنشـــطة 
التي تســـتهدف أمـــن وســـامة الوطن 
وتهدد االســـتقرار والســـام وتتســـبب 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  ترويـــع  فـــي 
المقومـــات  تقويـــض  إلـــى  وتســـعى 
الوطنيـــة  والمنجـــزات  والمكتســـبات 

والحضارية للوطن.
العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأعـــرب 
لحقـــوق اإلنســـان رئيس جمعيـــة “معًا” 
لحقـــوق اإلنســـان، عـــن شـــجبه لجميع 
الممارســـات اإلرهابيـــة التي تقـــوم بها 
إيـــران وتهدد من خالها أمن وســـامة 
وبشـــكل  رافضـــا  والعالـــم،  المنطقـــة 
قاطع ســـعي النظام اإليراني المســـتمر 
لتهديـــد أمن وســـامة مملكة البحرين، 
وتدخله السافر والمستمر في الشؤون 
العربية وشـــؤون المنطقة كافة، مطالبا 
المجتمـــع الدولـــي بضـــرورة محاســـبة 
النظـــام اإليرانـــي علـــى تهديـــده لألمن 
والســـلم الدولي، وخروجـــه على القيم 
والمبادئ التي حث عليها ميثاق األمم 
المتحـــدة وجميـــع المواثيـــق الدوليـــة، 
وســـعيه الدائـــم إلـــى تقويـــض األمـــن 
والســـام الدولـــي بـــدول المنطقـــة من 
خال نشـــر خايـــاه اإلرهابية وســـعيه 
للحصـــول علـــى األســـلحة والتقنيـــات 
النووية والبالســـتية التي تهدد السام 
في المنطقة والمياه والممرات البحرية 
التي تعتبر من أهـــم مناطق العالم في 

توفير وتزويد العالم بالطاقة.

تالحم كبير

وأكد الكاتـــب والصحافي في صحيفة 
الدبـــو،  حذيفـــة  البحرينيـــة  الوطـــن 
المســـتمرة  اإليرانيـــة  المحـــاوالت  أن 
للتدخل في شؤون البحرين، ليست إال 
محاولـــة لتصدير األزمة التي تعيشـــها 
إيـــران مـــن الداخـــل، مشـــددا علـــى أن 
شـــعب البحرين يرفض ويستنكر مثل 

هذه التدخات.
وقـــال إن جميـــع المحـــاوالت اإليرانية 

فشـــلت عبـــر التاريخ، بالتاحـــم الكبير 
بيـــن القيادة وشـــعب مملكـــة البحرين، 
ويقظـــة رجـــال األمـــن، الذيـــن أحبطوا 
كل هـــذه المحاوالت اآلثمـــة، والتي لن 
تجـــد أي صدى لها داخـــل البحرين، بل 
ستجد كل التصدي والرفض والشجب 

واالستنكار.
وشـــدد على أن هذه المحاوالت ليست 
األولى التي تقوم بها إيران في تمويل 
وتدريب البعض مـــن ضعاف النفوس، 
وتصديـــر األســـلحة لخلق بلبلـــة داخل 
المملكة، مؤكدا ضرورة وجود مواقف 
دولية توقف هذه المحاوالت اإليرانية 

وتمنع استمرارها.
وبّيـــن أن رجـــال األمـــن وعلى رأســـهم 
منتســـبي  وجميـــع  الداخليـــة  وزيـــر 
األجهـــزة األمنيـــة، هم الـــدرع الحصين 
للبحريـــن، بعـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى، 
مـــن  البحريـــن  تمكنـــت  وبيقظتهـــم 
إحباط كافة المخططات الخبيثة التي 

تستهدف أمن واستقرار المملكة.

مصدر اإلرهاب

إلى ذلك، قـــال الكاتب الصحافي نبيل 
العســـومي إن محاولـــة إيـــران األخيرة 
لإلضـــرار بالبحرين من خال المخطط 
اإلرهابي الذي اســـتهدف األمن والسلم 
وتهديد االســـتقرار جـــاء بهدف إلحاق 
البحريـــن  بمملكـــة  األضـــرار  أفـــدح 
وشـــعبها المســـالم، فضـــا عـــن ضبـــط 
األســـلحة والمتفجـــرات التي مصدرها 
إيـــران الســـتخدامها من قبـــل العناصر 
اإلرهابيـــة الموالية إليران والتي تعمل 
علـــى تنفيذ األجنـــدة اإليرانية وتتلقى 
لنشـــر  وقـــم  طهـــران  مـــن  التعليمـــات 
الفوضى والعنف فـــي مملكة البحرين، 
مؤكـــدا أن إيران هـــي المصدر الرئيس 
لارهـــاب فـــي المنطقـــة وأن البحريـــن 
مســـتهدفة مـــن قبل نظـــام المالي في 

إيران.
نشـــجب  إننـــا  العســـومي:  وأضـــاف 
ونستنكر بأشد العبارات والكلمات هذه 
التدخـــات واالســـتفزازات اإلجراميـــة 
الوقحـــة وهـــذه المحـــاوالت االيرانيـــة 
واســـتقرار  أمـــن  لضـــرب  الســـخيفة 
بادنـــا، فعلـــى إيـــران الكـــف عـــن هـــذه 
األعمـــال التـــي تتعـــارض مـــع القانـــون 
الدولـــي واحترام ســـيادة الدول وعدم 
التدخل فـــي الشـــئون الداخلية للدول 
األخـــرى واحتـــرام حســـن الحـــوار وأن 
االفعـــال  هـــذه  مثـــل  فـــي  اســـتمرارها 
المخالفـــة للقوانين واألعـــراف الدولية 
يعد انتهاكا لسيادة الدول، وليست من 
مصلحـــة أحـــد في وقت يســـعى العالم 
الجســـيمة  التحديـــات  لمواجهـــة  فيـــه 
التـــي تواجـــه البشـــرية وتهـــدد حيـــاة 

مايين البشر.
وزارة  بجهـــود  العســـومي  وأشـــاد 
الداخلية وأجهزتها ورجاالت البواســـل 
التي اكتشفت هذا المخطط اإلجرامي 
العيـــن  فهـــي  وقوعـــه،  قبـــل  الدنـــيء 
الســـاهرة على حمايـــة البحرين وأهلها 
والتـــي تقف بالمرصاد لكل من تســـول 

له نفسه اإلضرار بالبحرين وأهلها.

المنامة -بنا

كتاب رأي: بواسل “الداخلية” صمام أمان ودرع حصين
البحرين شامخة كالجبل وخاليا إيران لن تقوى عليها

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيًا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية التي 
تنتهجها وزارة الداخلية وبالتنسيق مع 
وزارة التربية والتعليم، واصلت اإلدارة 
محاضراتهـــا  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
التوعويـــة لطلبـــة المـــدارس الحكومية 
والخاصة وريـــاض األطفـــال والهيئات 
التعليمية واإلدارية من خال الزيارات 
الميدانية وعبـــر تقنية االتصال المرئي 
بمناسبة عودة الطاب للمدارس، حيث 
تهدف هذه المحاضرات لنشر التوعوية 
مـــع بدء العـــام الدراســـي تفادًيا لوقوع 

الحوادث والحرائق ال سمح هللا.
وقـــد تـــم خـــال المحاضـــرات تقديـــم 
والتطبيقـــات  التوعويـــة  اإلرشـــادات 
طفايـــات  اســـتخدام  لكيفيـــة  العمليـــة 
عمليـــات  علـــى  والتعـــرف  الحريـــق، 
اإلخاء للمدارس، واإلسعافات األولية، 
والملصقـــات  المطويـــات  توزيـــع  كمـــا 

التوعوية.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن اإلدارة العامـــة 
للدفاع المدني مســـتمرة بشـــكل سنوي 
التوعويـــة،  المحاضـــرات  تنظيـــم  فـــي 
حيـــث بلغـــت عـــدد محاضـــرات مكتب 
خـــال  والتوعيـــة  العامـــة  العاقـــات 
العـــام الماضـــي 2020 للمـــدارس )439( 
محاضـــرة، وذلـــك بهدف رفع مســـتوى 
الوعـــي وثقافـــة الســـامة العامـــة لـــدى 

الطاب ومنتسبي الجهات التعليمية.
اإلدارة  احتفلـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي مـــع عـــدد مـــن 
ريـــاض األطفال بمناســـبة يـــوم الطفل، 
حيـــث يهدف مكتـــب العاقـــات العامة 
والتوعية باإلدارة إلى زيادة وعي هذه 
الشـــريحة مـــن المجتمع، وإنشـــاء جيل 
ملم ومطلع على مختلف أمور السامة 

العامة حفاظًا على سامة الجميع.

استهداف الطلبة والهيئات التعليمية واإلدارية

محاضرات عن إخالء المدارس وطريقة استخدام طفاية الحريق

المنامة - جمعية التأمين البحرينية

أكـــد رئيس جمعيـــة التأميـــن البحرينية جواد محمـــد أن الحملة 
التوعوية لمشـــروع إسناد مباشـــرة الحوادث المرورية البسيطة 
المتصالـــح عليها إلـــى شـــركات التأمين، والتي تتم تحت شـــعار 
“بســـيطة ومتصالحيـــن”، ماضية وفـــق الخطة المعدة لها ســـلفا، 
فـــي إطـــار الوصول إلـــى الجمهـــور المســـتهدف وتعريفـــه بكافة 
اإلجـــراءات واألهـــداف المطلـــوب تحقيقهـــا فـــي غضـــون فتـــرة 

زمنية محددة.
وأوضـــح أنـــه في إطـــار التعـــاون والتنســـيق بيـــن اإلدارة العامة 
للمرور واإلدارة المعنية بوزارة المواصات واالتصاالت، وبهدف 
الوصـــول إلى أكبر عدد من الجمهور المســـتهدف، تم االســـتعانة 
بحافـــات النقـــل العـــام، ووضـــع إعانـــات الحملة علـــى جوانبها 

باستخدام لغات مختلفة.
وأضاف أن تنويع الوسائل اإلعانية، يعد أحد األساليب المتبعة 
فـــي تحقيـــق األهـــداف المطلوبـــة وخدمـــة الجمهـــور مـــن خال 

سرعة وسهولة إنجاز المعامات.
يذكـــر أن المضي قدما في تنفيذ المشـــروع، يتطلب من أطراف 
الحـــادث المروري، إبعاد المركبات عن الطريق لضمان انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة، وذلـــك لحين إنهـــاء إجـــراءات التبليغ. وفي 
حال تعذر ذلك، يمكن ألطراف الحادث طلب خدمة رفع المركبة 
باالتصـــال علـــى 17218700 - 65001318، مـــع تصوير األضرار 
الناتجـــة عـــن الحـــادث ألعمـــال تقييـــم األضـــرار من قبل شـــركة 

التأمين المختصة.

استغالل حافالت النقل العام للترويج لـ “بسيطة ومتصالحين”

جواد محمد
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 For Advertising
إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
17111504 - 17111444

التاريخ 21/11/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

 CR2021-172500 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدهللا جعفر عبدهللا الحداد
االسم التجاري الحالي : دانة المنامة للتجارة العامة

االســـــم التجـــاري الجديد : الدانة لمواد البناء والصيانة
قيد رقم : 31351-1

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

التاريخ :21/11/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 171950( إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :عيسى حسن علي بابا 

 االسم التجاري الحالي :مطعم ومشويات أمواج 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم كص كباب

قيد رقم : 37124-10

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 172541( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :محمود علي حسن ابراهيم الوسطي

االسم التجاري الحالي : رحيق الزهور
االســـــم التجـــاري الجديد : مركز رحيق الزهور

قيد رقم : 58543-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بيت اإلباء للسيراميك والرخام

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / MOHD ESSAM KAMOUR باعتباره المصفي 
القانوني لشركة بيت اإلباء للسيراميك والرخام ، والمسجلة بموجب 
القيد رقم 128342، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية( 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة االبداع الذهبي للدعاية واالعالن ذ.م.م

نايف  السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
نعمان احمد غانم نيابة عن السادة شركة االبداع الذهبي للدعاية واالعالن ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم 146091، طالبين تغيير اسم الشركة من:
االبداع الذهبي للدعاية واالعالن ذ.م.م

 GOLDEN CREATIVITY PUBLICITY AND ADVERTISING
GOLDEN CREATIVITY W.L.L الى: االبداع الذهبي ذ.م.م W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة بابا علي لخدمات السيارات والمملوكة للسيد/السيدة اكبر مال 
بيع  بطلب   ،13 الفرع  رقم105274  القيد  بموجب  والمسجلة  كل محمد  قاسم الل محمد 
المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
)المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   500 وقدره  برأسمال 
الفردية( عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا من صاحب المؤسسة 

السيد اكبر مال قاسم الل محمد كل محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

إليها  تقدمت  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ورثة مالك المؤسسة الفردية المسماة رتوش والمملوكة للسيد / )جميل احمد 
ميرزا علي عبدالرضا( والمسجلة بموجب القيد رقم 34466 بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره )50000( دينار بحريني، وذلك بعد وفاة مالك المحل 

التجاري )المؤسسة الفردية( لتصبح مملوكة للشركاء التالية أسماؤهم:
)محمد جميل أحمد ميرزا علي عبدالرضا( بنسبة )75.5( %

)محمود جميل أحمد ميرزا علي عبدالرضا( بنسبة )24.4( %

تاريخ :14/نوفمبر /2021   
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن تنازل
) CR2021- 168259 ( طلب رقم

تقدم إلينا السادة توفيق حسن جمعه علي الرقم الشخصي 760703825 طلب 
السيد  السيد   / السادة  الى  ادناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل  تنازل عن 
محمد عاشور شبر علي رضي الرقم الشخصي 901000965، فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: مطعم الديرة على كيفك

رقم السجل: 40806
الفرع: 9

تاريخ :22/نوفمبر /2021
) CR2021- 173139 ( طلب رقم
تنادل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ خلود عبدالنبي ابراهيم حسين بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ محمد عبدهللا علي عبدهللا.

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

االسم التجاري: خباز فريفخ
رقم السجل: 45519-2

االسم التجاري: خباز فريفخ
رقم السجل: 45519-3
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ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL  
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39108091  or  daralkaram77@gmail.com 

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

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

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

KARABAKH TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33783329  or  TAHMADOV1983@GMAIL.COM 

FLEX POINT ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39428835  or  FLEXPOINTBH@GMAIL.COM 

GULF PETRO ENERGY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33377738  or  INFO.AZAMAN@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

FAST WAY MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Wafa laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

17592016  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

ALFUDHALA BUILDING & ELECTRICAL CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17778832  or  alfadhala_bh@hotmail.com 

AL KHARDAWAI AUTOMATIC CAR WASH  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contac

39202038  or  ABONOOR75@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

MR. RANJ BROASTED  
has a vacancy for the occupation of

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

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MIRA PACKAGING FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13105639  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

YELLOW GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

FINE LAND AUTO PARTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39051550  or  aljo.joe@yahoo.com 

AL YOSR AUTO SERVESES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39130137  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33244699  or  IQBAL.MEHRU@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17253739  or  RAZACKSUPER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

LOGIC MARKAT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39985358  or  NABEELASD26@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Plant Cafe  
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

17530036  or  lourdes@plantcafe.co 

KOBRA GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  AYMAN@SEVENLEISURE.NET 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17785149  or  info@haiderwood.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

Delmon express factory  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

37700067  or  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

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

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

BETTER LUCK AC Service PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38410071  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

Maki Restaurants Group W L L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

36740269  or  AHMED2004BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35582922  or  N2222158@GMAIL.COM 

ABDULMOHSIN AHMED RADHI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550363  or  A.MOHSAN@HOTMAIL.COM 

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

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

BLUEBERRY CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

YOUR NIGHT PARTIES REQUIREMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37790030  or  yournight_bh@hotmail.com 

AL MASTOORA ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39842912  or  alii_4000@hotmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
38885838  or  K.ALMUTAWA3@GMAIL.COM 

Altufoof food stuff  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17763011  or  F25T@HOTMAIL.COM 

LAYLA ABDULHUSSAIN AHMED FARDAN  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17550871  or  HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.BH 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

SEVEN STARS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
33233083  or  younisaleker@gmail.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

AL FANOOS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17555666  or  middleeastaluminim@gmail.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

MAIZA  REAL ESTATE & CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34184541  or  ARAHMANRUH050@GMAIL.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66666081  or  info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33933899  or  info@sitalsham.com 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33071383  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

ARABIAN STAR BROASTED W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

JANET ALREDAH FOR visits  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac
36664467  or  zuhairalqubiti@gmail.com 

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

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

ELEGANT NAILS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33375557  or  ELEGANTNAILSBH@GMAIL.COM 

SALEH AHMED K.JUMA(SROOR ALKHATER-10864)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

DIGITAL ROUND COMPUTER CONSULTANCY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35619326  or  digitalround98@gmail.com 

Dar Aldallal Abayat  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36202303  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

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

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

ALABUL RESTAURANT AND GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM 

Al Hajees gate cars auto spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39619678  or  BUHUSAYYEN9@hotmail.com 

ISHRAT CONS AND PROPERTIES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

34436505  or  NAVAKTR@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAMEED & A.RASOOL S/O ALHAJ KHALIL ALHALWACHEE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17251971  or  HALWACHI9898@HOTMAIL.COM 

SIAM GARAGE- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BEHBEHANI BROS.LTD  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36022682  or  info@gcs.bh 

EURO MOTORS CO. s p c  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

AHMED QASSIM CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17715158  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

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

EASTERN BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

LAST ELEVEN AUTO CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

Westec safety items  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

USMAN GHANI BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35301525  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ALNEMRAN CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

SMH EQUIPMENT AND BUILDING MATERIALS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
39372567  or  HANIFA_SM@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER(GAS COOKER FILLING & REPAIRING) 
 suitably qualified applicants can contac

17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

ZAM ZAM TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
39982239  or  ZAMZ5652@GMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

MEDIA FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17877999  or  md@amg.bh 

B F G INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

KALAAM TELECOM BAHRAIN B.S.C (C)  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

16168609  or  A.SANAD@KALAAM-TELECOM.COM 

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

  REINFORCING WORKER (WIRE JOINER) 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

AL EKBAR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

FIXER FOR MAINTENANCE AND REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

38881038  or  SHEHABI4U@HOTMAIL.COM 

TAIBAH PICKLES PLANT  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39457556  or  MOHDALJASIM24@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contac

17515056  or  ALSHARIF@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AVENUES CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

FEDORA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  RECLAIMING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17530702  or  RAJAB@ARIG.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17000347  or  AZIZ65211@GMAIL.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BUALQASIMI Restaurant & Grill  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

ALAMAR OVERSEAS TRADING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SUPER X SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33878746  or  SUPERXBH.321@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Horse and Hound Feed & Supply W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17001761  or  fouadrayes@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

AL ANOOD CAR ACCESSORIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17400885  or  ALANOOD-CAR-ACC@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BEACH ROSE TOWER  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33005576  or  RRBUESSA@ICLOUD.COM 

VICTORIA CAFE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17400506  or  ALABBASYME@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SOLAS MARINE SERVICES (FOREIGN BRANCH)  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac
17466859  or  gshetty@solasmarine.com 

ABDULLA HASAN AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36659366  or  TTVV9@HOTMAIL.COM 

KINGDOM PLASTIC PRODUCTS CO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17341070  or  H_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

ALI MANSOOR ALI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39840374  or  SPEEDTUCH192@GMAIL.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

BAIG 85 OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35411081  or  BAIG.CLC@GMAIL.COM 

AMNA PATISSERIE  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39944999  or  NANASCAFE.BH@GMAIL.COM 

Al Tizihbong For Cars spare parts Trading W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34332051  or  JOSHIBROWN894@GMAIL.COM 

START FLAG TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
36098192  or  YASEEN.H.N@GMAIL.COM 

ALMAHRA CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17258881  or  M.ABDULLA.6@GMAIL.COM 

ALWARDAN AUTO SPAREPARTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39077204  or  ZAIN33476101@YAHOO.COM 

PIZZA HUT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

PIZZA HUT  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Devore Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669649  or  SLHAHUSSAIN@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

CERAMIC GALLERY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17624276  or  admin@haikalbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  SENIOR INSTRUCTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17704040  or  recruitment@bapco.net 

KABUKI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

MAJESTIC HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17510120  or  INFO@IMPERIALGROUPBH.COM 

JITTY ALHIDD FOR MARINE ENGINES REPAIR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36669267  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

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

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

Al Kahf Glass  
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contac

39714747  or  mzaya@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

UNLIMITED FOOD STUFF EMPORT AND EXPORT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39666700  or  hussain366133@gmail.com 

MIMI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33331807  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

THE GRUB SHACK GRILL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39674740  or  RNAKFOUR1@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

Fameeda electronics  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33405485  or  FAMEEDABH@GMAIL.COM

 AL BARQ ALUMINUM KITCHENS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39830639  or  ALBARQALUMINUM@GMAIL.COM
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REAL TEASTE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

NABI SUPER MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33332219  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

FAREEDA TRAVEL W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL AGENCY CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17240030  or  BUALIGROUP@GMAIL.COM 

BLACK SAND CONTARUCTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33859167  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac
32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

SIAM GARAGE- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MOHMMED S JANAHI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contac

39440920  or  MOHAMEDSALEH.JANAHI@GMAIL.COM 

AHMED AL MAGHREBI PERFUME MANUF W.L.L - FOREIGN BRANCH COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM 

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

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

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALAMEER RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

ALFAHAD TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17243820  or  Azizniazi@niazitrading.com 

Bowshar Real Estate Office  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
33692959  or  GRAVEL7099@GMAIL.COM 

Rozeel Beauty Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

37799274  or  AMMARSHAWQI@OUTLOOK.COM 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36612135  or  JFK8METALS@GMAIL.COM 

TEA SQUARE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

INTECO Management Company WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Boot Camp Gym  
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contac

33280003  or  SALMAN.DSMILE@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

BLUE COAST ADVISORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17580262  or  NAFFAY@INFINIGENCE.ME 

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

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contac
17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM 

APTEX TRADING Services EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39332451  or  ROYCOLLS@GMAIL.COM 

TECHNO GRAPHICS PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

39163478  or  MSHAMEER.MS@GMAIL.COM 

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

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

CIGALAH PHARMACY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17232170  or  HANY@CGMED.COM 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ELAF BEAUTY CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17259995  or  nhbahain@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

MADEENA BAZAR TRADING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34156666  or  zamzamwll@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

RAWAFID AL  HAYA TRADING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38018754  or  BASHEERTVR123@GMAIL.COM 

AL ROMOOZ ALUMINIUM WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39861914  or  alromuser@yahoo.com 

ANSTM Marketing and Promotion W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK FILE 
 suitably qualified applicants can contac
13648225  or  hradwan573@gmail.com 

Janahi laundry  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39882229  or  TURNOVER78@GMAIL.COM 

FRESH TECH AIR CONDITIONING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33948809  or  Bilalwaheedahmed@yahoo.COM 

Distinguish Ladies Masssage  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

35169301  or  AUSHI@MAIL.RU 

FLEXI  MULTIPLE EXPRESS SERVICES CO - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17231248  or  ASHIALLU@GMAIL.COM 

KOHINOOR COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

NOOR ALSEHLA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39113198  or  ALKHABBAZQ@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BUGHAMMAR GENTS TAILORING CLOTHS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17341512  or  M.ALHAMMAD55555@GMAIL.COM 

ALBAROON AIR CONDITIONING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17681757  or  XBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

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

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
77890025  or  samaha@vidahotels.com 

Gulfar Advertising and Technical Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35353060  or  JASHIRVALAPPIL@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Alamani flour mill  
has a vacancy for the occupation of

  SPICE MILLER 
 suitably qualified applicants can contac

17257300  or  SH_ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MATHIAS UNIFORMS  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
17736969  or  SAMI9591@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ARSHAD BASHIR BASHIR CAR MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17710533  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

BURJ AL NADA MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39455224  or  YASRI79@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33106499  or  ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.COM 

A.R. BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

SUHAD BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17691132  or  LAYLARADHI83@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BIN MATAR GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38838907  or  MEDITECHWLL@BATELCO.COM.BH 

3lines Restaurant S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

HILTI BAHRAIN CO WL L  
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17811675  or  SAGER@SHAHEENGROUP.COM 

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BUILDING GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contac

77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

TANWEER CARGO CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33689726  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

VANTECH STAR CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
33021436  or  K.SIRAJ.BH@GMAIL.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35356790  or  EHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
39689985  or  TALEEM_AL_ABNA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17740920  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Visma construction Est.  
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

Penne napoli palace cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

ALQASWA CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33461748  or  JEANSHOUSESKT1@GMAIL.COM 

ALBAL RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

LAZURD  SERUISE  
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

Blue Leaf Property Management Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33631948  or  MUNEEBOTHAYOTH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33461748  or  JEANSHOUSESKT1@GMAIL.COM 

PRINCE BAKARY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39960552  or  MOHDUNION@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SEWER AND EMBROIDERER 
 suitably qualified applicants can contac
33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

3lines Restaurant S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

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

BAHRAIN BEACH BAY  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

Bhanwariya Building Construction  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac
37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

AYTAROUN BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33944236  or  bshuwaikh@gmail.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Q1 FRESH AND FROZEN  MEAT & FISH WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33367000  or  WADYALSAIL1@GMAIL.COM 

JABAL SAND BUILDING CLEANING CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33007733  or  SNAKE007_3@HOTMAIL.COM 

NES Bahrain W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENTS OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

36742383  or  BAHER.HAMDAN@NESFIRCROFT.COM 

ALRAZI PHARMACY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17556000  or  INFO@ALRAZIPHARMACY.COM 

AL AJWAD GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

Al Adil Super Market Co Wll  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17295879  or  BLIS@ARABASIAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

32183200  or  EXXONFACILITIESCO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company)  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

SILVER CITY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

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

  MAINTENANCE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  LINESPACEBH@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

JASIM MIAH REPAIR OF ELECTRONIC, ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L   
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

SHAHI CARPENTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

PLANET STAR HOLLYWOOD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

33383940  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

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

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

TRISTAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

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

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

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

FISH BASKET RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33533322  or  YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 

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

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

MOHAMED SULTAN JUMAAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35306735  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

GOLDEN LIGHTING FOR ELECTRICAL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33054122  or  JAMALALTHAWADIZALLAQ@GMAIL.COM 

TRISTAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

TRISTAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

MARAYEM FOODSTUFF  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39651351  or  MOHD.FARAJ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33612587  or  MOHAMMADIKRAM978@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

34640000  or  roozy86@hotmail.com 

Body Works Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 
 suitably qualified applicants can contac

17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17252683  or  jpd@cactus.bh 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17220068  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHRAIN JEWELLERY CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17520052  or  hr@bjc.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

Dohat Galali Stationary And printing services  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34333111  or  SALMANKA81@HOTMAIL.COM 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

Cool vape tobacco trading  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
36665566  or  DRWEJDANI@GMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Nitro Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39881866  or  kamc.bh@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AL FAJER ALSADIQ COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39456173  or  SARHANJA@GMAIL.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

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

FAIRMECH WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500794  or  myra@sevenleisure.net 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

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

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

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

JASIM MIAH REPAIR OF ELECTRONIC, ELECTRICAL EQUIPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

CLIFTON MENS TAILORING co bahraini partnership co  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36500862  or  KAVILVALAPPIL3@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

TRISTAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

AVENUES CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

CARPET LAND CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

FASHION FIT WOMENS BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 



international@albiladpress.com 12
األربعاء 24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الثاني 1443 - العدد 4789

أبوظبي ـ وام

الشـــيخ  أبوظبـــي  ولـــي عهـــد  يـــزور 
محمد بن زايد تركيا، اليوم األربعاء، 
تلبيـــة لدعوة الرئيـــس التركي رجب 
عـــن وكالـــة  نقـــًا  اردوغـــان،  طيـــب 

األنباء اإلماراتية “وام”.
العاقـــات  الطرفـــان  وســـيبحث   
الثنائية، وســـبل تعزيـــز التعاون بين 

البلدين في مختلف المجاالت.
وســـتكون زيـــارة ولي عهـــد أبوظبي 
الرسمية إلى تركيا األولى له منذ 10 

سنوات.
التركيـــة،  الرئاســـة  بيـــان  وبحســـب 
ستشـــهد االجتماعـــات التي ســـتعقد 
فـــي أنقـــرة بين بـــن زايـــد واردوغان 
اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 

تركيا واإلمارات بجميع أبعادها.
وستتم مناقشـــة الخطوات الواجب 
اتخاذها لتحســـين التعـــاون، إضافة 
إلى العاقات الثنائية. ومن المنتظر 
أيًضـــا تبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول 
القضايـــا اإلقليمية والدولية الجارية 

خال المحادثات.
وقالـــت مصـــادر تركيـــة تعليًقـــا على 
الزيـــارة األســـبوع الماضـــي، إن ولي 
عهد أبو ظبي ســـيبحث مع اردوغان 
العديد من المشـــروعات االقتصادية 
اإلماراتية في تركيا، وتعزيز التعاون 
االقتصـــادي، ورفع مســـتوى التبادل 
التجاري، وفتـــح طرق جديدة للنقل 

البحري بين البلدين.

محمد بن زايد يزور تركيا اليوم

أديس أبابا ـ أ ف ب

الـــوزراء اإلثيوبـــي  أعلـــن رئيـــس 
آبـــي أحمـــد، أمـــس الثاثـــاء، أّنـــه 
لقيـــادة  الجبهـــة  إلـــى  ســـيتوّجه 
قـــوات  يقاتلـــون  الذيـــن  جنـــوده 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي، في 
وقـــت تقتـــرب فيـــه المعـــارك أكثر 
فأكثـــر مـــن العاصمة أديـــس أبابا، 
وســـط أنبـــاء عـــن اقتـــراب قوات 
جبهـــة تيغراي من الســـيطرة على 
مدينـــة دبر برهان، علـــى بعد 130 

كلم من العاصمة األثيوبية.
بيـــان  فـــي  أحمـــد  آبـــي  وقـــال 

نشـــره علـــى حســـابه فـــي موقع 
إلـــى  “ســـأتوّجه  “تويتـــر”: 

الجبهـــة لقيـــادة قواتنا 
المسّلحة”.

مخاطبـــًا  وأضـــاف 
شـــعبه: “أولئـــك الذين 

يكونـــوا  أن  يريـــدون 

مـــن أبنـــاء أثيوبيا الذين ســـيفتح 
التاريـــخ ذراعيه لهـــم، دافعوا عن 

البلد اليوم. القونا في الجبهة”.
وفـــي تغريدة أخـــرى، كتب يقول: 
“لدينـــا تاريخ مـــن المحافظة على 

اسم أثيوبيا”.
وأسفرت الحرب التي اندلعت في 
4 نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي 
)شـــماال( بيـــن القـــوات االّتحاديـــة 
تيغـــراي  شـــعب  تحريـــر  وجبهـــة 
تحريـــر  جيـــش  مـــن  المدعومـــة 
أورومو عن مقتل اآلالف وتشريد 

أكثر من مليوني شخص.
ويأتـــي بيان رئيـــس الوزراء 
في وقت أّكدت فيه جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي 
تقّدمهـــا  مواصلـــة 

باتجاه أديس أبابا.

معارك أثيوبيا تقترب من العاصمة
واشنطن ـ وكاالت

اعتبـــرت وزيرة الداخلية اإلســـرائيلية 
أيليت شـــاكيد أن الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني غير قابل للحل، في حين 
يتطلب توسيع عملية التطبيع العربي 
مع إســـرائيل تقديم واشـــنطن حوافز 

للدول المرشحة.
ِهـــل”  “ذا  موقـــع  مـــع  حـــوار  وفـــي   
األميركي خـــال زيارتها إلى الواليات 
اليمينيـــة  الوزيـــرة  قالـــت  المتحـــدة، 
المتشـــددة المعروفـــة بتأييدهـــا لضـــم 
الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات 
هنـــاك ورفض إقامة دولة فلســـطينية 
حقيقـــي  حـــل  يوجـــد  “ال  مســـتقلة: 

اإلســـرائيلي  للصـــراع 
الفلسطيني.. يجب علينا 

وليـــس  النـــزاع،  إدارة 
حله”.

شـــاكيد  وأكـــدت   
ضرورة التـــزام الحكومة 

أعلنتـــه  الـــذي  بالمبـــدأ  اإلســـرائيلية 
عند تشـــكيل االئتـــاف الحاكم الهش 
الصيـــف الماضـــي، وهـــو التركيز على 
عليهـــا  االتفـــاق  يمكـــن  التـــي  األمـــور 
القضايـــا  أو حتـــى تجاهـــل  وتأجيـــل 
األكثر خافية، ال سيما كيفية التعامل 

مع الفلسطينيين.
وقالت: “يجب أن نركز على ما يمكننا 
القيـــام بـــه، وأال نذهب فـــي مغامرات 
نعلم أنها ستؤدي إلى طريق مسدود”.
 وفـــي تصريحات لموقـــع “تايمز أوف 
إســـرائيل” اعتبـــرت شـــاكيد أنـــه مـــن 
التطبيـــع  اتفاقيـــات  توســـيع  أجـــل 
اإلســـرائيلية مـــع الـــدول العربية 
التـــي بـــدأت العـــام الماضـــي، 
الواليـــات  علـــى  ســـيتعين 
تقديـــم  المتحـــدة 
الخاصـــة  حوافزهـــا 

للدول المرشحة.

وزيرة إسرائيلية: ال حل لصراعنا مع الفلسطينيين
موسكو ـ وكاالت

الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  قـــال 
الروســـية دميتـــري بيســـكوف إن 
روســـيا ال تنوي مهاجمة أوكرانيا 
عدوانيـــة  خطـــط  أي  تضمـــر  وال 

تجاه هذه الدولة.
وأضاف بيسكوف: “من سيعتدي 
على مـــن- روســـيا علـــى أوكرانيا 
أو أوكرانيـــا علـــى روســـيا؟ تزعم 
األميركيـــة  اإلعـــام  وســـائل 
واألوكرانيـــة بأن روســـيا تســـتعد 
لشـــن  أوكرانيـــا،  علـــى  للعـــدوان 
هجـــوم. ونحن نؤكـــد أن أوكرانيا 

تخطـــط ألعمـــال عدوانيـــة ضد 
دونباس وضد جمهوريتي 

لوغانسك ودونيتسك. 
هـــذه  فهـــم  يجـــب 
وتفســـيرها  النقطـــة 
صحيـــح.  بشـــكل 

مـــرات  التأكيـــد  تـــم 

عديدة، على مســـتويات مختلفة 
لـــن تهاجـــم أي أحـــد،  أن روســـيا 
ال تضمـــر أي خطـــط عدوانيـــة. ال 
تحـــركات  أي  ربـــط  بتاتـــا  يجـــوز 
للجيـــش الروســـي داخـــل أراضي 

بادنا بمثل هذه الخطط”.
ووفقا له، تبدي روسيا قلقا شديدا 
بخصـــوص اســـتفزازات الجيـــش 
األوكراني علـــى خط التماس في 
دونبـــاس، وتحضيـــر كييـــف لحل 

عسكري محتمل للمشكلة.
وأشار بيسكوف، إلى أن الواليات 
الناتـــو  ودول  المتحـــدة 
أوكرانيـــا  تـــزود  األخـــرى، 
وبالمستشارين  بالساح 
العســـكريين وكل هذا 
يؤدي إلـــى مزيد من 

التصعيد.

الكرملين: روسيا ال تنوي مهاجمة أوكرانيا

بينيت: في العقد األخير إيران طوقت إسرائيل بميليشيا وصواريخ

إسرائيل تتهم إيران بشن هجمات على أهداف بحرية
اتهمـــت إســـرائيل، إيـــران، أمـــس 
علـــى  هجمـــات  بشـــن  الثاثـــاء، 
أهـــداف بحريـــة مـــن قواعـــد في 
شـــبهار وجزيـــرة قشـــم. وقالـــت 
إن هـــذه المواقع تســـتخدم أيضا 

لتخزين طائرات حربية مسيرة.
وزيـــر  لســـان  علـــى  هـــذا  وجـــاء 
الدفـــاع بينـــي غانتـــس، الذي أكد 
أن هـــذا أول كشـــف علنـــي لألمر، 
وذلك خـــال كلمة تلفزيونية في 
مؤتمـــر أمني اســـتضافته جامعة 

رايشمان.
“طائـــرة  أن  غانتـــس  وكشـــف 
تـــم اعتراضهـــا  إيرانيـــة مســـيرة 
شـــمال  بيســـان  منطقـــة  قـــرب 
شـــرقي إســـرائيل عام 2018 كان 
قـــد تـــم إطاقهـــا مـــن مطـــار في 
ســـوريا، وكانت تحمل متفجرات 
من نوع )تي إن تي( ليس بغرض 
الهجوم، بل إلســـقاط هذه المواد 
فـــي  مختبـــرات  إلـــى  وإيصالهـــا 

الضفة الغربية”.
كلمتـــه،  فـــي  غانتـــس،  وعـــرض 
وأســـس  إيـــران  عمـــل  أســـاليب 

قـــوة  “تصبـــح  أن  إلـــى  تطلعهـــا 
أيديولوجيتهـــا  تفـــرض  عالميـــة 
الراديكالية”، مشـــددا على أهمية 
التعـــاون والتحالف مـــع الواليات 
المتحدة ودول العالم ضد إيران.

وأضـــاف غانتس أن “إيران تعمل 
وتنقـــل  المنطقـــة  خـــارج  أيًضـــا 
النفـــط واألســـلحة إلـــى فنزويـــا 
وتشـــغل فيلق القدس في أمريكا 
الجنوبية وتحاول بســـط نفوذها 

في أفغانستان”.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي 
التزام باده بالتعاون مع الواليات 

المتحـــدة والـــدول األخـــرى فـــي 
مواجهـــة إيـــران، مضيفا “ال شـــك 
فـــي أن الحـــل الدبلوماســـي هـــو 
يجـــب  بجانبـــه  ولكـــن  األفضـــل 
الطاولـــة  علـــى  هنـــاك  يكـــون  أن 
اســـتخدام للقـــوة، وهو اســـتمرار 

للدبلوماسية بوسائل أخرى”.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــال رئيس 
وزراء إســـرائيل، نفتالـــي بينيت، 
أمـــس الثاثـــاء، إنـــه “فـــي العقـــد 
إيـــران بتطويـــق  األخيـــر قامـــت 

إسرائيل بميليشيا وصواريخ”.
وتابـــع: “نأمل أال يتســـاهل العالم 

مـــع إيـــران، نحـــن نواجـــه فتـــرة 
معقـــدة، وقـــد تكـــون هنـــاك أيًضا 
خافـــات مـــع الطيبيـــن، حتى لو 
كانت هناك عودة لاتفاق النووي، 
فإن إسرائيل بالطبع ليست طرًفا 
في االتفاقية وإســـرائيل ليســـت 
ملزمـــة بها. لن نكـــرر الخطأ الذي 
النـــووي  االتفـــاق  بعـــد  ارتكبنـــاه 

األول في 2015”.
وذكر رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
أن “النظـــام اإليراني يمـــر بعملية 
الجـــدوى،  عديـــم  وهـــو  تـــآكل، 
الهمجيـــة  بالقـــوة  ويحكـــم 

وبالترهيب”.
وعلق: “نأمل بـــأن العالم ال يتردد 
فـــي نضالـــه ضـــد طهـــران، لكـــن 
حتى إذا تردد، فنحن لسنا بصدد 

التردد”.
ودعا بينيت إلى “توسيع الفارق” 
بــــ “األعـــداء”،  مـــع مـــن وصفهـــم 
و”زيادة االستثمار في الصواريخ 
وشـــتى  والليـــزر  والســـايبر 

التكنولوجيات”.

تل أبيب ـ وكاالت

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس

عواصم ـ وكاالت

أفـــادت وكالـــة األنبـــاء الســـورية، أمـــس 
الثاثـــاء، بتعـــرض قاعـــدة أميركيـــة فـــي 
مطار خراب الجير بريف الحسكة لهجوم 

بالقذائف الصاروخية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصـــادر محليـــة لم 
تســـمها قولهـــا إن 5 صواريخ اســـتهدفت 
المطـــار العســـكري، الـــذي تتخـــذه القوات 
األميركية قاعدة لها، دون ورود معلومات 

عن سقوط قتلى أو جرحى.
وأضافـــت المصـــادر أنـــه فـــور اســـتهداف 
القاعدة، شـــهدت المنطقة تحليقـــًا مكثفًا 
للطائـــرات المروحيـــة والحربيـــة التابعـــة 

للقوات األميركية.
وبحســـب وكالـــة “ســـانا”، فقـــد تعرضـــت 
العمـــر  حقلـــي  فـــي  األميركيـــة  القواعـــد 
النفطـــي وكونيكـــو للغاز بالريف الشـــرقي 
لدير الزور وخراب الجير بريف الحســـكة 
لعدة هجمات صاروخية خال الشـــهرين 

الماضيين.

وكان المرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
قـــد أفاد فـــي 9 نوفمبـــر الجاري بتســـيير 
القـــوات األميركيـــة دورية عســـكرية في 
بلـــدة تـــل تمـــر بريف الحســـكة الشـــمالي، 
حيث قـــام الجنود األميركيـــون بالتجول 
داخل البلدة سيرًا على األقدام، باإلضافة 
إلـــى اســـتطاع المنطقة بحثًا عـــن موقع 
لقاعـــدة عســـكرية جديـــدة تنـــوي القوات 

األميركية إنشاءها في المنطقة.
وبحســـب “ســـانا”، فقـــد “تعرضـــت قواعد 
االحتـــال األميركـــي فـــي حقلـــي العمـــر 
النفطـــي وكونيكـــو للغاز بالريف الشـــرقي 
لدير الزور وخراب الجير بريف الحســـكة 
لعدة هجمات صاروخية خال الشـــهرين 
قـــوات  مـــن  تعتيـــم  وســـط  الماضييـــن 

االحتال على خسائرها”.

استهدف مطار في شرقي سوريا

هجوم صاروخي على قاعدة أميركية بريف الحسكة

قوات أميركية في الحسكة

الرياض - وكاالت

قالـــت وســـائل إعـــام رســـمية فـــي وقت 
مبكـــر الثاثـــاء إن التحالـــف العربي الذي 
تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثي 
في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية على 
أهـــداف عســـكرية فـــي العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء، وحـــّذر المدنيين مـــن التجمع أو 

االقتراب من المواقع المستهدفة.
 وقال ســـكان إن انفجـــارات عنيفة هزت 
األحيـــاء الشـــمالية لصنعـــاء ذات الكثافة 
الغـــارات.  عقـــب  المرتفعـــة  الســـكانية 
وأضافوا أن الضربات استهدفت موقعين 
عسكريين، بحسب وكالة رويترز لألنباء.

عبـــر  هجمـــات  مـــراًرا  الحوثيـــون  وشـــّن 
باســـتخدام  الســـعودية  علـــى  الحـــدود 
طائرات مســـيرة وصواريخ منذ مشاركة 
التحالـــف فـــي حـــرب اليمـــن فـــي مـــارس 
2015. وقالـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنية 
المتحالفـــة مع إيران الســـبت إنها أطلقت 
مـــدن  عـــدة  علـــى  مســـيرة  طائـــرة   14

ســـعودية. واعترف الحوثيون بالضربات 
التـــي شـــنها التحالف على شـــمال صنعاء 
دون ذكـــر تفاصيـــل عن ســـقوط قتلى أو 
وقوع أضـــرار. وقـــال التحالف فـــي بيان 
نشـــرته وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
إنه “بدأ تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف 

عسكرية مشروعة في صنعاء”.
 وذكـــر أن “العمليـــة اســـتهدفت ودمـــرت 

الباليســـتية  للصواريـــخ  ســـرية  مواقـــع 
بينهـــا هدف عالي القيمـــة في حي ذهبان 

)شمالي صنعاء(”.
اتخـــذت  الســـرية  “المواقـــع  وأضـــاف: 
مستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين 
كدروع بشـــرية. اتخذنا إجراءات وقائية 
المدنيـــة  واألعيـــان  المدنييـــن  لتجنيـــب 

األضرار الجانبية للعملية”.

تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية

التحالف يدك أهداًفا عسكرية للحوثيين في صنعاء

الضربات استهدفت موقعين عسكريين لميليشيا الحوثي

طهران ـ وكاالت : التقى رافاييل  «
غروسي، رئيس الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التابعة لألمم 
المتحدة، أمس الثالثاء مع 

مسؤولين إيرانيين للضغط 
من أجل رفع القيود على دخول 

مفتشي الوكالة المنشآت النووية، 
مع اقتراب استئناف المحادثات 

الدبلوماسية بشأن اتفاق طهران 
النووي مع القوى العالمية. 

ويعقد غروسي محادثات شاقة 
مع المسؤولين اإليرانيين حيث 

ال يزال مفتشو الوكالة غير 
قادرين على الوصول إلى كاميرات 

المراقبة ويواجهون تحديات 

أكبر في محاولة مراقبة مخزون 
طهران من اليورانيوم. وزار 

غروسي أمس منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية في طهران، في 

ثالث زيارة من نوعها منذ فبراير 
الماضي.  وذكرت وكالة “إرنا” 

الرسمية أن غروسي بدأ محادثات 
مع رئيس المنظمة اإليرانية 

للطاقة الذرية محمد إسالمي. 
وبعد اللقاء مع إسالمي، قال 

غروسي إنه يريد تعزيز التعاون 
مع إيران خالل محادثاته في 

طهران، مضيفًا: “نسعى للتوصل 
إلى أرضية مشتركة مع إيران”. 

وأضاف غروسي: “الوكالة تسعى 
لمواصلة وتعميق الحوار مع 

الحكومة اإليرانية.. اتفقنا على 
مواصلة عملنا المشترك بشأن 

الشفافية، وسيستمر ذلك”.

رئيس الذرية يضغط على إيران للوصول للمنشآت النووية

رافاييل غروسي مع محمد إسالمي

صباح الخالد رئيًسا للحكومة 
الكويتية الجديدة

الــشــيــخ صباح  تعيين  الــكــويــت  دولـــة  أعــلــنــت 
الوزراء  لمجلس  رئيًسا  الصباح،  الحمد  الخالد 
الـــوزارة  أعــضــاء  بترشيح  وتكليفه  الكويتي 

الجديدة، استناًدا ألمر أميري.
ــالـــة األنـــبـــاء الــكــويــتــيــة، أمــس   وأفــــــادت وكـ
الــثــاثــاء، بــصــدور أمــر أمــيــري يقضي بتعيين 
رئيًسا  الصباح،  الحمد  الخالد  صباح  الشيخ 
بترشيح  وتكليفه  الكويتي  الـــوزراء  لمجلس 

أعضاء الوزارة الجديدة.
وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، قد قبل استقالة رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء، األسبوع الماضي.

الكويت ـ كونا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لإلرهابيين.. لقد وضعتكم إيران على طريق الهالك المبكر
ال تزال مملكة البحرين تواصل معركتها الشـــريفة ضد اإلرهاب اإليراني 
والعمالء بفضل من هللا تعالى، ثم بفضل رجال أمنها الميامين ودورهم 
البطولي في حماية أمننا واستقرارنا، وتأتي العملية األمنية االستباقية 
في القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط واإلعداد لعمليات 
إرهابيـــة تســـتهدف األمن والســـلم األهلـــي، وضبط أســـلحة ومتفجرات 
مصدرهـــا إيـــران لـــدى تلـــك العناصـــر المرتبطـــة بمجموعـــات إرهابيـــة 
موجـــودة في إيران، كما أعلنت المباحث واألدلة الجنائية، كدليل قاطع 
على القدرة الفائقة لألجهزة األمنية وتنفيذ كامل المهمات للحفاظ على 

األمن والتصدي للمخاطر وأي نوع من أنواع التهديد.
هذه العملية اإلرهابية ليســـت عملية آنية وســـهلة، ألن منهجية التحليل 
تتيـــح لنـــا معرفـــة طبيعة الحركـــة، ألن االســـتراتيجية الشـــاملة لمثيري 
زعزعـــة أمـــن البحريـــن قـــد تخصصـــت فـــي إثـــارة القالقـــل بيـــن فتـــرة 
وأخـــرى، ويمكننا أن نؤكـــد بديهيا أن النجاح الـــذي حققته البحرين في 
رســـم خريطة الســـالم في المنطقة وتعميق قواعد التفاهم والســـلم بين 
األمـــم والتقـــارب بيـــن الثقافات على مســـتوى العالم، ودورهـــا الطليعي 

الرائـــد فـــي محاربة اإلرهـــاب وتحقيق االنتصـــار، كل ذلـــك جعلها هدفا 
للجماعات اإلرهابية التي تتخذ من إيران قواعد لها، حيث المخططات 

والتطبيقات المنحرفة التي ال يقبلها دين أو مذهب.
إن هذه المحاوالت الغبية والمنحرفة لن تستطيع تعطيل مسيرة مملكة 
البحريـــن في مختلـــف الميادين وعرقلـــة تقدمها، ومنجزاتهـــا العظيمة، 
ولن تســـتطيع بلد التخلف إيـــران أن تنال من جبهتنا الداخلية ووحدتنا 
وتالحـــم البيت البحرينـــي، ونقول للذين تبنوا في نفوســـهم المؤامرات 
اإليرانيـــة وأخلصـــوا لها كشـــعارات دائمـــة وركبوا موجـــة الغباء بموقف 
عدائـــي صريـــح، ســـيفتت قلوبكـــم الســـوداء اليـــأس مجانـــا، ألن إيـــران 
وضعتكـــم علـــى طريق الجوع والموت والهالك المبكـــر، وال أعلم لماذا ال 
يزال فيكم أغبياء على شكل خطوط ودوائر يرسمكم خامنئي وأتباعه 
بعد كل ما حصل، والتجارب التي كان يفترض أن تكون لكم درسا وبابا 

للتأمل ومراجعة النفس.
لقد وضعتكم إيران في معمل بركاني كتجارب، إلنتاج الســـلع اإلرهابية 

مملوكة ملكية تامة لها.. فأي غباء هذا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــرة أخرى يعاود الفيروس الشـــائه كوفيد - 19 مهاجمة البشـــرية، وها هي 
أرقام اإلصابات ترتفع إلى عنان الســـماء في العديد من الدول حول العالم، 
شـــرقا وغربا. ولعل المدهش إلى حد المثير للكثير من عالمات االســـتفهام، 
هو كيف يتفشـــى الفيروس من جديد وســـط شعوب تلقت لقاحات متميزة، 
وحصـــل المالييـــن منهـــا علـــى الجرعات المطلوبـــة، ومع ذلك لم يعـــد أمامها 
ســـوى إعادة إغالق أوجه الحياة بهدف تقليل حدة اإلصابات، كما جرى مع 
روســـيا، والنمســـا مؤخرا، وهناك العديد من الدول مرشحة في أوروبا بنوع 

خاص.
الحقيقـــة الوحيـــدة المؤكـــدة أن أحدا حتى الســـاعة غير قـــادر على تحديد 
األبعـــاد الخفيـــة لهـــذا الفيروس، وكيف أنـــه ال ينتهي رغم مليـــارات جرعات 
اللقاحـــات التي تم حقن البشـــر بهـــا؟ أخفقت أجهزة االســـتخبارات الغربية، 
واألميركية في مقدمتها في تحديد الخلفية التي جاء منها الفيروس، وهل 
هـــو فيروس مخلق أي مصنـــع معمليا، ما يمكن أن يندرج في إطار الحروب 
البيولوجية التي يتحســـب لها العالم منذ زمن بعيد، أم أنه فيروس طبيعي 
تسلل من حيوان إلى البشر، وقد كان حسم هذه المسألة أمرا مهما وحيويا 
بهدف معرفة المصدر األول لحامل الفيروس وكيف نقله للبشر، لكن هذا لم 

يقدر للبشـــرية حتى الســـاعة، وعليه فالرهان لم يعد ســـوى على المزيد من 
البحث العلمي. 

في هذا الســـياق يمكننا اإلشـــارة إلى البرنامج الطموح الذي أطلقته الوكالة 
األميركيـــة للتنميـــة الدولية لالســـتعداد للتهديـــدات الصحيـــة المحتملة في 
المســـتقبل.. يعـــن لنا التســـاؤل لمـــاذا.. وما هـــي أهمية مثل هذا المشـــروع؟ 
المتابعـــون لألخبـــار العميقة في األســـابيع األخيـــرة تلفت انتباهـــم أحاديث 
جاريـــة عن احتماالت واســـعة لظهور فيروس آخر أشـــد فتـــكا بعد أن ينهي 
كوفيـــد - 19 دوره، وال أحـــد يعلم إن كانت تلك األخبار حقيقية بالمطلق، أم 
أنها تنبؤات ذاتية من نوعية ما يســـمى بالـ Self prophecy ، أي التهديدات 
التـــي تحقـــق ذاتهـــا بذاتها، وعادة مـــا تكون وراءهـــا أياد خفية تســـعى في 
طريـــق معين لتحقيق أهـــداف ما ورائية بذاتها، على أنـــه مهما يكن من أمر 
أحاديـــث األوبئـــة المســـتقبلية، فـــإن أفضـــل طريق للتنبـــؤ بالمســـتقبل وكما 
يقول الفيلســـوف الروســـي األصل البلجيكي الجنسية، إيليا بريغوجين، هو 
صناعتـــه، ومـــن هنا يبقى البحث العلمي وســـيادته وريادته طريق البشـــرية 
الوحيـــد المنقـــذ من الفخاخ المنصوبة في الطريق. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

إميل أمين

عودة كورونا واألوبئة المستقبلية

فـــي الواقـــع كل من يتأمل الخطة الممنهجة لنشـــر الشـــذوذ الجنســـي في 
العالـــم يجـــد أن المســـألة وراءهـــا أيدي خفيـــة تلعب بخبـــث لتغيير هوية 
البشـــر، وإفســـاد فطرتهـــم، والقضـــاء على األســـرة كنبع للرحمـــة والمحبة 
واأللفة في المجتمع، والموضوع لم يأِت صدفة! بل هناك محاوالت كثيرة 
ومتكررة يجري بعضها تحت مظلة أممية بدعوى حقوق اإلنسان وغيرها 

من الشعارات الرنانة التي يسُهل تقبلها!
ومن ذلك على ســـبيل المثال وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان )عام 1994م(، 
ووثيقـــة المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع للمرأة المنعقـــد في بكين )عـــام 1995م( 
جت لمصطلح “الجندر” والهدف الظاهري  وغيرهـــا من المؤتمرات التي روَّ
هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لكن الهدف الخفي الذي صاحب 
ذلك هو الترويج لما ُسمي بأشكال االقتران الجنسي خارج إطار الزواج!

ولتســـويق مصطلح “الجندر” وفرضه في مختلف المجتمعات دعا مؤتمر 
الهاي )عام 1999م( إلى إنشـــاء جهاز خاص في كل مدرســـة في كل دولة 
مـــن دول العالـــم، يهدف إلـــى تحطيم الصـــورة التقليدية الســـلبية للهوية 
الجندرية للشـــخص )ويعني ذلك العمل على نشـــر فكرة الميول الجنسية، 

والتشـــجيع علـــى تغييـــر الهويـــة الجنســـية(، وتعليـــم الناشـــئة خصوصـــا 
المراهقيـــن والشـــباب حقوقهـــم الجنســـية، ودعـــا المؤتمـــر حكومات دول 
العالـــم إلى ســـن قوانين جديدة تتناســـب مع حقوق المراهقين والشـــباب 
لالستمتاع بحقوقهم الجنسية خارج إطار الزواج، ودون التفرقة بين ذكر 

أو أنثى!
ن يقف وراء ترويج “الشـــذوذ الجنسي”  في الواقع هناك أســـئلة كثيرة عمَّ
في العالم؟ ولماذا يتم الترويج له تحت مزاعم جينية كاذبة؟ وما المغزى 
من الدعوة إلى التعامل مع الشـــذوذ على أنه من قبيل الحرية الشـــخصية 
وليس على أساس أنه يتعارض مع األديان والفطرة السوية التي فطر هللا 
ا وبشـــكل  ج للدول التي تســـمح بالشـــذوذ قانونيًّ الناس عليها؟ ولماذا ُيروَّ
علنـــي على أنهـــا دول عصرية متحضرة تحترم حقوق اإلنســـان، وال تحد 

من حريته؟ وهل الشذوذ الجنسي حقٌّ إنسانيٌّ فعاًل؟!
ومن الذي يقف خلف الشـــواذ ويساعدهم على نشر سلوكياتهم من خالل 
الدراما والبرامج اإلعالمية المختلفة؟ ولماذا تدعمهم عدد من الحكومات 

واألحزاب الغربية؟ أال تستحق كل هذه األسئلة التفكير والتأمل؟!.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

ا؟! من يقف وراء حمالت الترويج للشذوذ الجنسي عالميًّ

“البحريني كفو”
في البحرين كفاءات شـــبابية بحرينيـــة، وخريجون جامعيون بمعدالت 
عاليـــة، لكـــن المعضلـــة تكمـــن فـــي توزيـــع وظائـــف ال تالئـــم تخصصات 
الخريجيين وبشكل يخالف الدستور. إن حاجة البحرين لأليدي العاملة 
تفرضها الكثير من النواحي والضوابط، وال نريد أحدا ينافس البحريني 
فـــي رزقه، لذا يجب إعطاء األفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه 

ليكون الخيار األول في التوظيف في سوق العمل.
“البحريني كفو” وأثبت كفاءته في كل الوظائف، وال يوجد عذر مقبول 
بعدم إلزام الشركات بتوظيف البحريني.. لألسف ال نزال في مرحلة لم 
نحقـــق فيها المســـتوى المطلوب للمواطن، فال يـــزال يبحث عن وظيفة 
تناســـب مؤهالته العلمية وخبراته، يجب وضع األولوية للمواطن، لدينا 
خطط مســـتقبلية تبشـــر بالخير، ونأمل أن تسخر لصالحه، خصوصًا أننا 
نعيش مرحلة ال تحتمل المزيد من فتح أبواب المنافسة والتفضيل في 
الوظائـــف والخدمات لألجانب، تفضيل قد يســـلب مـــن المواطن راحته 

وحقوقه.
الكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف 
متواضعـــة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهالتهم، وجل من تم توظيفهم 
مـــن األجانـــب لهـــم بدائل محليـــة، وال يغيب عنا أن توظيـــف األجنبي ال 

يقتصر على الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه. 
إن تأثيـــر هـــذا األمـــر حتمًا ســـينعكس على عدد الســـكان الذي ســـيؤدي 
إلـــى عجـــز الدولـــة عن توفيـــر الخدمات، فضـــالً عن التحويـــالت المالية 
والمســـاوئ الكثيرة جدًا! إن نسبة العمالة السائبة في تزايد وعلى هيئة 
تنظيم سوق العمل تكثيف وتشديد الرقابة، كما نطالب بتعاون الجهات 
بشـــكل جيد فـــي حل المشـــكلة، فقـــد أصبحت ظاهـــرة مقلقـــة ومؤرقة 

بسبب المرونة التي يحصل عليها العامل األجنبي.
نأمـــل أن تصبـــح مملكـــة البحريـــن بيئـــة مالئمـــة، فالقريـــب هـــو األولى 
بخيـــرات البـــالد وفـــرص الوظائف فيهـــا، فمـــازال هناك من يســـتمر في 
التحايل على األنظمة والقوانين والدخول في مشـــاريع غير مشـــروعة، 
يجـــب إيقافهم والمســـاهمة في حل المشـــكلة وتطبيق القانـــون عليهم، 
والتكاتـــف بيـــن الســـلطة التنفيذيـــة والتشـــريعية، هناك جهـــود ال يمكن 
إغفالها، إنما المشكلة بحاجة إلى جهود أكبر وتعاون من جميع الجهات، 
فمـــازال التنســـيق ضعيفا وغيـــر مجد، ولم نتمكن حتـــى اآلن من وضح 
حلـــول جذريـــة.. نتمنى حـــل ملف البطالة بشـــكل جـــذري وزيادة فرص 

العمل للمواطنين.
نســـبة البطالـــة اليـــوم ال تـــزال بحاجة إلـــى وقفة ووضع خطـــط جديدة 
وحلـــول بديلـــة تتيح المزيد مـــن الفرص للمواطن، يجـــب تدخل الدولة 
لضبط التوازن االجتماعي وتنظيم اســـتقدام العمالة األجنبية للحد من 

نسبة البطالة وإنقاذ العديد من المتضررين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

السعودية تخطف األنظار
يخطـــف أنظـــار العالـــم في هـــذه الفتـــرة التاريخية ما تشـــهده الشـــقيقة 
المملكـــة العربية الســـعودية من تطورات وتغييرات نوعية ليســـت على 
المســـتوى المنظور وحســـب، بل على مســـتوى الرؤية المســـتقبلية التي 
لم ينفك عن تبيانها صاحب الســـمو الملكي ولي العهد الســـعودي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان في تصريحاتـــه العديدة، وباإلشـــارة إلـــى أن ما نراه 

يتحقق ما هو إال اليسير مما يأمله للشقيقة الكبرى.
هذا التغيير في الرؤى، والغايات الطموحة ســـتجعل المملكة الســـعودية 
بدون أدنى شك جديدة بتفردها، ومختلفة اختالفًا جذريًا في المرحلة 
المقبلة، وهو ما ســـيحققه بالفعل استشرافها النوعي للمستقبل، بخطى 

واثقة ودعم من القيادة.
نثـــق بأن هذا التطور المتســـارع فـــي الحياة العامة وســـبلها في المملكة 
الشـــقيقة، ليســـت مجـــرد تطـــورات عاديـــة، بـــل إنهـــا تأكيـــد لالختـــالف 
النوعـــي يومـــًا بعـــد يـــوم، والقـــدرة متناهيـــة التفـــرد، ما يجعـــل األعناق 
تشـــرئب نحوهـــا، فالكل يتحدث اآلن عن انبهـــاره بما يجري في الجوار، 
واســـتطاعة المملكـــة في فترة وجيزة أن تحدث تغيـــرًا كان يحتاج إلى 
فترة زمنية طويلة على المستوى الواقعي والفعلي، وهو ما سيبرز ثقل 
المملكـــة أكثر علـــى الخارطة العالمية، بســـبب التغييـــرات صعبة المنال، 
لكن بفضل الحراك النشـــط غدت ســـهلة، وباتت ممكنـــة مع هذه الجهود 

الصادقة والمتفائلة والمدعومة من الحكم ووالية العهد.
إن هذه الخطى الحثيثة، الطامحة، يجدر أن يتخذ منها نبراس يحتذى 
به، وينهل من تجربتها، ونأمل الخير لألشقاء والموعد القريب جدًا بأن 

تتربع المملكة على عرش تحقق طموحاتها وتجدد اآلمال.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



أشــار رئيس نادي النبيه صالح صادق درويش إلى اللقاء الذي جمّع ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامة للرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينيــة، بمجلس 
إدارة ناديــه، يعتبــر مثمــًرا للغايــة فــي ظــل المخرجــات التــي آلت إليه زيارة ســموه. وقــال درويش في تصريح لـــ “البالد 
سبورت” إن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أكد هدفه من زيارته لألندية الرياضية ومن ضمنها نادي النبيه صالح، 

وهو اطالع سموه على احتياجات ومتطلبات النادي، والعمل عليها مستقباًل من أجل اكمال المسيرة الرياضية”.

النبيـــه  نـــادي  أن  درويـــش  وبيـــن 
محدوديـــة  مـــن  يعانـــي  صالـــح 
تتبـــع  أرًضـــا  يمتلـــك  وال  مســـاحة 
ملكية النادي لكي ينفذ من خاللها 
يســـعى  التـــي  وأهدافـــه  خططـــه 
لتحقيقهـــا وتضمـــن التوســـع فـــي 
عملـــه وتحقيـــق النتائـــج المرجوة 
علـــى صعيد المنطقة بأكملها، ومن 
ضمنهـــا إنشـــاء ملعب لكـــرة القدم، 
فـــي وجـــود فئـــة كبيـــرة تمـــارس 

هذه اللعبة ولكن ال تجد المســـاحة 
لذلـــك، باإلضافة إلى إنشـــاء صالة 
أخرى للكـــرة الطائرة وهـــي اللعبة 
بالنـــادي،  توجـــد  التـــي  الوحيـــدة 
ومقاييـــس  بمواصفـــات  تكـــون 
رســـمية، مـــن أجـــل بث االســـتقرار 
للفئـــات  التدريبـــي  الجانـــب  فـــي 
العمريـــة كافـــة، وتعزيـــز المواهب 
وصقلها بالشـــكل الصحيـــح، كوننا 
عانينـــا كثيـــًرا فـــي هـــذا الجانـــب 

ولجأنـــا مـــراًرا لالســـتعانة بصاالت 
أخرى من أجل التدرب عليها”.

وأكد درويش أن زيارة سموه تمثل 
دافًعا لمجلس اإلدارة الســـتمرارية 
العمـــل بصـــورة أكبـــر وأقـــوى ممـــا 
عليها في تنفيذ البرامج الرياضية 
كـــرة  فـــي  المختصـــة  وأهدافهـــا 
الطائرة، وخصوًصا أن نادي النبيه 
للمنتخبـــات  رافـــًدا  يعتبـــر  صالـــح 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  الوطنيـــة 

الســـابقة، وهم يأملون ويتطلعون 
خيًرا من سموه في تذليل العقبات 

والتحديات التي يواجهونها.

علي مجيد

صادق درويش

جانب من منافسات التصفيات التأهيلية

اتحاد الرماية

انطلقـــت بطولة المغفور لـــه بإذن هللا 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد بن 
سلمان آل خليفة للرماية في نسختها 
الثالثة، وشهد اليوم األول من البطولة 
انطـــالق التصفيـــات المؤهلـــة لألدوار 
النهائيـــة، حيـــث انقســـمت التصفيات 
إلى ثالث فئات وهي سكيت سيدات 
والتـــي حققـــت فيهـــا الراميـــة لطيفة 
الناجـــم النتيجة األكبـــر بواقع 46 من 
50، وســـجل الرامي تمار علي الوطاه 
أعلـــى معـــدل في منافســـات ســـكيت 
رجـــال بواقـــع 49 مـــن 50، فـــي حيـــن 

شهدت مسابقة تراب مشترك تحقيق 
الراميـــة فاطمة نصـــرهللا أعلى معدل 

بواقع 66 من 75.
البطولـــة  منافســـات  وتشـــهد  هـــذا،   
المقامـــة على ميادين رماية الشـــوزن 
للرمايـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  بمقـــر 
رامًيـــا   15 مشـــاركة  الرفـــة  بمنطقـــة 
المراكـــز  علـــى  يتنافســـون  وراميـــة 
مســـابقات  ثـــالث  فـــي  المتقدمـــة 
مختلفة، وتســـتمر البطولة من الثاني 
والعشرين وحتى الخامس والعشرين 

من شهر نوفمبر الجاري.

انطالق بطولة سلمان بن محمد للرماية

اتحـــــاد اليــــد يكشـــف عن برنامــــج إعداد “األحمـــر”
أعلــن االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد المشــاركة بمنتخبيــن، األول لــدورة األلعــاب 
األولمبية الخليجية والتي ســتقام في دولة الكويت الشــقيقة في األســبوع األول 
من شهر يناير المقبل، والمنتخب الثاني للبطولة اآلسيوية التي ستقام في مدينة 
الدمــام بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة منتصف شــهر ينايــر، والمؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2023.

رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال   
لجنـــة المنتخبـــات فهد الخثالن “ســـيتم 
اإلعـــالن قريًبـــا عـــن قائمـــة المنتخبيـــن 
بعـــد اعتمادهما مـــن قبل مجلـــس إدارة 
االتحـــاد، ومـــن المنتظـــر دخول أســـماء 
جديـــدة بناء علـــى مســـتويات الالعبين 
حظيـــت  والتـــي  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي 
للمنتخـــب”،  الفنيـــة  األجهـــزة  بمتابعـــة 
فـــي  مضيًفـــا “ســـتكون بدايـــة اإلعـــداد 
الســـابع والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري 
وبعـــد انتهـــاء منافســـات القســـم األول 

لدوري خالد بن حمد لكرة اليد”. 
مـــن  الهـــدف  أن  الخثـــالن  وأكـــد   
المشـــاركة في دورة األلعـــاب الخليجية 
هـــو المنافســـة، وأن الثقـــة كبيـــرة فـــي 
العبـــي المنتخـــب لتقديـــم المســـتويات 
الجيدة والمنافســـة علـــى البطولة، مبيًنا 
حـــرص مجلـــس االتحاد فـــي المحافظة 
علـــى الســـمعة التـــي تمتلكهـــا كـــرة اليـــد 
الخليجـــي  المســـتوى  علـــى  البحرينيـــة 
والظهور بأفضل صورة ممكنة لتشريف 
أسم البحرين في هذا التجمع األخوي. 

  وحـــول برنامج اإلعداد، قـــال الخثالن 
“بالنســـبة إلى بطولة آسيا فإن المنتخب 
سيشـــارك في بطولة دولية ودية ستقام 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية منتصـــف 
منتخبـــات  فيهـــا  ويشـــارك  ديســـمبر 
الســـعودية، ومصـــر والمغـــرب باإلضافة 
إلى منتخبنا الوطني، ومن ثم المشاركة 
فـــي بطولـــة ودية ســـتقام فـــي البحرين 
تضم منتخبـــي اإلمـــارات والمغرب، كما 
مباراتيـــن  الثانـــي  المنتخـــب  ســـيلعب 
وديتين مع المغرب واإلمارات، باإلضافة 
إلـــى عدد من المباريـــات التجريبية قبل 

سفره إلى الكويت”. 
 وأكـــد الخثـــالن أن المنتخـــب المعتمـــد 
لبطولة آســـيا سيتوجه بعدها إلى المجر 
فـــي األول مـــن شـــهر ينايـــر للمشـــاركة 
فـــي بطولـــة دوليـــة أخـــرى تضـــم أربعة 

منتخبـــات أوربيـــة ومن ثم العـــودة إلى 
البحريـــن وقبل التوجه إلـــى الدمام في 
الســـادس عشر من الشـــهر نفسه لخوض 

غمار التصفيات اآلسيوية.
 مـــن جانـــب آخـــر، وصـــل إلـــى البحرين 
الســـولفيني  البدنيـــة  اللياقـــة  مـــدرب 

دوميـــن والـــذي تـــم التعاقد معـــه لتولي 
مهمـــة إعـــداد المنتخبيـــن مـــن الناحيـــة 
البدنيـــة، كما ســـيتم العمل علـــى تجهيز 
الالعبين المصابيـــن مع أخصائي العالج 
وقبـــل  الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  الطبيعـــي 

انطالق البرنامج الفعلي للمنتخبين.

المركز اإلعالمي

المشاركة بمنتخبين 
لألولمبياد الخليجية 
والبطولة اآلسيوية

رئيس “النبيه صالح”: إنشاء ملعب كروي وصالة إضافية
أكد أن خالد بن حمد يسعى لتذليل العقبات التي يواجهها النادي

منتخب البحرين 
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار3723النجمة

دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي

النصر

6 مساًء

7.30 مساًء

داركليب

النبيه صالح

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

وّجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، الهيئة العامة للرياضة إلطالق “المجلس الرياضي”، في واحدة من مبادرات ســموه الهادفة إلى تعزيز التواصل مع جميع الفئات الرياضية، لحلحلة 
التحديات وتحقيق التقارب مع الجهات الرياضية، لدعم الجهود في تطوير منظومة العمل الرياضي من أجل االرتقاء بمستوى الرياضة البحرينية، ودفعها 

إلحراز مزيد من المنجزات الحضارية. 

بإطـــالق  “وجهنـــا  ســـموه:  وقـــال   
المجلـــس الرياضي إيماًنـــا منا بأهمية 
الدفـــع بتعزيـــز العالقـــات بيـــن جميع 
شـــرائح المجتمع الرياضي، والســـعي 
نحو إشـــراكها فـــي العمليـــة التنموية 
التـــي تشـــهدها الرياضـــة البحرينيـــة، 
بفضـــل رعايـــة ودعـــم ســـيدي الوالـــد 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، واهتمام صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيـــس الوزراء 
حفظـــه هللا، والجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة”. 
 وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “نهدف من خالل هذا المجلس 
الرياضي، لتســـليط الضوء على كافة 
الرياضـــة  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
البحرينية، والسعي لمناقشتها ووضع 
اســـتضافة  عبـــر  المناســـبة،  الحلـــول 
منتســـبي المجتمع الرياضي في هذه 
المنصـــة الحواريـــة، واالســـتفادة مـــن 
خبـــرات االختصاصييـــن والنخبويين 
فـــي مختلف مجـــاالت الرياضة، على 
الشـــكل الذي يعـــود بالفائـــدة الكبيرة 
فـــي تطوير المنظومـــة بالصورة التي 
تخـــدم تطلعاتنـــا في الوصـــول ألعلى 
والجـــودة  األداء  مـــن  المســـتويات 
موّجًهـــا  النتائـــج”،  أفضـــل  وتحقيـــق 

سموه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
المجلـــس  هـــذا  إلـــى عقـــد  للرياضـــة، 
بشـــكل شـــهري ابتداء من مطلع شهر 
نقـــاط  واختيـــار  المقبـــل،  ديســـمبر 
ومحـــاور للنقاش أثناء عقد المجلس، 
إلـــى  المشـــاركة  دعـــوات  وتوجيـــه 
ممثلي االتحادات الرياضية، واألندية 
الوطنية، ومنتسبي اإلعالم الرياضي، 

والحـــكام  الرياضييـــن،  وقدامـــى 
والمســـتثمرين،  والرعـــاة  الدولييـــن، 
واألكاديمييـــن الرياضييـــن، وأعضـــاء 
لجـــان الشـــباب والرياضـــة بمجلســـي 
واإلدارييـــن،  والنـــواب،  الشـــورى 
الطـــب  واختصاصيـــي  والمدربيـــن، 
األكاديميـــات  وأصحـــاب  الرياضـــي 

الرياضية.

يعقد شهريا لمناقشة الملفات الرياضية

خالــد بن حمـد يوجـــه إلطالق المجلـــس الرياضــي

سمو الشيخ خالد بن حمد 

لقاء النجمة وباربار في دوري خالد بن حمد لكرة اليد

فهد الخثالن



 16 دور  إلـــى  المتأهليـــن  عقـــد  اســـتكمل 
بطولـــة  فـــي  والفتيـــات  األوالد  لفـــردي 
االتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 
ســـنة، التي تقـــام منافســـاتها على مالعب 

االتحاد البحريني للتنس.
وشـــهدت مباريـــات دور الــــ 32 مواجهـــات 
قويـــة لالعبي البحرين الذيـــن بذلوا جهدا 
كبيـــرا؛ من أجـــل تحقيق االنتصـــارات، إال 
أن الفـــارق العمـــري والبدنـــي كان لصالـــح 
المنافســـين، لتســـفر نتائـــج المباريات عن 
إقصـــاء العبـــي البحريـــن مـــن هـــذا الدور، 
حيث خســـر شـــادي خليل أمام البلجيكي 
وخســـر  و6/0،   6/0 كريســـتيان  ديفيـــد 
فـــارس التوبلـــي أمـــام الفرنســـي جبرييل 
عيســـى  خســـر  كمـــا  و6/1،   6/1 غوميـــز 
القطان أمـــام التركي إيجـــي توبكوج 6/3 
و6/1، فيمـــا خســـر جابـــر عبدالعـــال أمـــام 
األســـترالي كريســـتيان كير 6/0 و6/1. أما 

بقية مباريات هذا الدور، فقد شـــهدت فوز 
دانيل ساركســـيان على اريان جيت سينغ 
1/6، 6/2 و6/0، وتغلـــب اريـــان نانـــدا على 
ايزمال محمد فاروق 6/1 و6/2، كما تغلب 
شـــون مـــور علـــى بـــاران سيفاســـلي 2/6، 
6/3 و6/2، وفـــاز روكيش ســـوناواني على 
الســـعودي محمد ســـعد الديـــن 7/5 و7/5، 
تـــوم  وتفـــوق غليـــب سيكاتشـــوف علـــى 

ســـورين 6/4، 2/6 و7/6، كما تفوق كريش 
كاربي على عيســـى علي 6/2 و6/1، وفوز 
محمـــد الكوتوب على أميت شـــاماش 6/3 
و6/4، وشـــون مـــور على باران سيفاســـلي 
2/6، 6/3 و6/2، وتغلـــب بوغوتـــش أرتيـــم 
علـــى ماتيجـــان كاك 6/1 و7/5، وفيفيـــك 
كولـــورو علـــى هينـــري هاوبـــت 7/6 و6/1، 
وروي ليشيم على كايموس هي تونغ 7/5 

و6/4.
وفـــي فئـــة الفتيـــات، خســـرت البحرينيـــة 
هاجر زيدان أم الجورجية آنا كافيزهنديز 
6/1 و6/0، كما خســـرت البحرينية صوفيا 
دي بـــور أمام ســـيلين ابســـاوي 6/0 و6/1، 
وفـــازت المصرية تيـــا دراج علـــى الهندية 
ثانيا ســـاراي 6/2 و6/4، وفازت الكســـندرا 
غومبيتوفا علـــى الفلبينيـــة ايريا جبرييل 

6/0 و6/0، كمـــا تغلبـــت تمـــاال ايرماكوفـــا 
6/0 و6/4، ونجحـــت  تامســـي  ديـــا  علـــى 
مارتا هالبرسزتا في تخطي الالعبة اديتي 
جوالتـــي بنتيجـــة 6/1 و6/2، وفـــازت آدي 
بيتـــون على ادريانـــا بيليـــزاري 6/1 و6/1، 
كما فازت ايفانا جومبيتوفا على ســـوكايا 
جادام 6/2 و6/3، وتغلبت الســـعودية يارا 
الحقبانـــي علـــى الروســـية كيـــرا ماالكوفـــا 

جورينـــا  ســـتيال  واأللمانيـــة  و6/0،   6/1
علـــى الفلبينية لين ســـينوكروز 6/0 و6/0، 
ونجحـــت الجزائرية فـــرع حيدر في الفوز 
األمريكيـــة ســـاهانا ســـانجيف 7/6 و6/4، 
علـــى  ســـاركار  عـــل  والهنديـــة ساميكشـــا 
التركية رونا مودرســـي أوغلو، وفازت مي 
فاديـــدا على رينـــي ميكشـــوف 6/0 و6/1، 
والمصريـــة لينـــا ســـرحان علـــى المصريـــة 
ليـــكا 2/6، 6/3 و6/4، ومايـــان الرون علـــى 

ميسان بن حسين 6/1 و6/1.  

انطالق الزوجي وربع النهائي

وكانـــت مباريـــات الزوجـــي لفئتـــي األوالد 
والفتيـــات انطلقت يـــوم أمس أيضـــا، كما 
 16 الــــ  الـــدور  منافســـات  اليـــوم  تنطلـــق 
النهائـــي للفردي، وتقـــام جميـــع المباريات 
على مالعب االتحاد البحريني للتنس في 
جامعـــة بوليتكنـــك، وتبـــدأ المباريـــات في 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

اتحاد التنس

استكمــال عقـــد المتأهليـــن لثمــن النهــائــي
انطالق زوجي األوالد والفتيات ببطولة االتحاد الدولي للتنس

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

بحـــث رئيس االتحـــاد البحريني لفنون 
القتـــال المختلطـــة محمـــد علـــي قمبـــر 
مع مديـــر مركز ناصـــر للتدريب المهني 
عبـــدهللا ناصـــر النعيمي، ســـبل التعاون 
في مجال الذكاء االصطناعي وتطبيقه 

في رياضة فنون القتال المختلطة. 
جـــاء ذلك خـــالل االجتماع الـــذي عقد 
بيـــن الطرفين بمشـــاركة وفـــد االتحاد 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  العمـــل  وفريـــق 

االصطناعي بالمركز. 
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، نقـــل رئيـــس 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
المختلطة تحيات النائب االول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ونائب 

رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس 
المجلـــس البحريـــن لأللعـــاب القتاليـــة 
بـــن محمـــد آل  الشـــيخ ســـلمان  ســـمو 

خليفة. 
وخالل االجتماع، أشـــاد قمبر بالجهود 
الكبيرة التـــي يبذلها المركز في تطوير 
الكـــوادر الشـــبابية، والـــذي مـــن شـــأنه 

تكوين جيل يســـاهم فـــي نهضة ورقي 
مملكـــة البحريـــن. بعدهـــا تم مناقشـــة 
ســـبل إنشـــاء أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي 
تســـاهم فـــي تطويـــر أداء العبي فنون 
القتال المختلطـــة وإمدادهم بالبيانات 
البدنـــي  المســـتوى  لرفـــع  الالزمـــة؛ 

لالعبين.

إنشاء أنظمة الذكاء االصطناعي لتساهم في تطوير أداء الالعبين

تعاون بين اتحاد فنون القتال ومركز ناصر للتدريب المهني

جانب من اللقاء

وزارة التربية والتعليم

أكدت األستاذة كفاية العنزور الوكيل 
الُمســـاعد للخدمـــات التعليمية أهمية 
الرياضـــة المدرســـية لتعزيز المســـيرة 
الرياضيـــة الناجحـــة لمملكـــة البحرين 
والتـــي باتـــت عالمة فارقـــة بفضل ما 
وإنجـــازات  نجاحـــات  مـــن  حصدتـــه 
ساهمت في ترســـيخ المكانة العالمية 
العاليـــة التـــي تحتلها مملكـــة البحرين 

في المجال الرياضي.
جـــاء ذلـــك خـــالل رعايتهـــا لنهائيـــات 
بطولة تنس الطاولـــة لجميع المراحل 
التعليمية للبنين والبنات، حيث قامت 
الوكيل الُمســـاعد للخدمات التعليمية 
بتتويج مدرسة التعاون بكأس المركز 
للمرحلـــة  البنيـــن  بطولـــة  فـــي  األول 
الثانوية، وتقليد مدرســـة الشـــيخ عبد 
الجابريـــة  ومدرســـة  الصناعيـــة  هللا 
الصناعيـــة بميداليـــات المركـــز الثانـــي 

والثالث على التوالي لنفس المرحلة.
عالـــي  مدرســـة  حققـــت  ذلـــك،  إلـــى 
اإلعداديـــة للبنين بطولة كرة الطاولة 
للمرحلة اإلعداديـــة وذلك بعد فوزها 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة على مدرســـة 
الخليـــل بـــن أحمـــد اإلعداديـــة للبنين 
فـــي البطولـــة. وتـــوج الدكتـــور نـــادر 
جمالي رئيس قسم التربية الرياضية 

ســـلم  حيـــث  الختـــام  فـــي  الفائزيـــن 
الكأس الى مدرســـة عالـــي اإلعدادية 
مـــع الميداليـــة الذهبيـــة، فيمـــا نالـــت 
مدرســـة الخليـــل بـــن أحمـــد المركـــز 
الثاني والميدالية الفضية، وحصدت 
االبتدائيـــة  الســـيل  وادي  مدرســـة 
االعداديـــة المركز الثالـــث والميدالية 

البرونزية.

توجت الفائزين ببطولة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية بنين

العنزور: الرياضة المدرسية قاعدة مهمة لتحقيق التفوق

جانب من التتويج

شهدت األدوار النهائية لفئتي الزوجي والفردي إثارة وتنافًسا كبيرين ضمن منافسات بطولة 
وزارة الداخليــة تشــالنجر للتنــس التــي تقــام تحــت رعاية وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وذلك في المباريات التي أقيمت على مالعب نادي ضباط األمن 

العام بالقضيبية.

وقدم البحريني يوسف قائد إلى جانب زميله 
اإلســـباني إيفان ماريرو كوربيـــو مباراة كبيرة 
أمام الثنائي المولدوفي أليكساندر كوزبينوف 
والتشـــيكي ماريـــك جينجيـــل فـــي لقاء شـــهد 
تنافًســـا بين كال الطرفين، حيث خســـر الثنائي 
البحريني اإلسباني اللقاء بنتيجة )4-6 و6-2(

 فيما خســـر الشـــقيقان البحرينيان عبدالكريم 
عبدالرضـــا وحســـن عبدالرضـــا مـــن الهنديـــان 
سيريرام باالجي وديفيج شاران بنتيجة )6-1 
و0-6(، وتفوق الثنائي من الصين تايبيه هشيو 
هســـو وزميله األوزبكـــي كوميون ســـلطانوف 
على الثنائي الروســـي إيفان غاكوف ومواطنه 

إيفجيني كارلوفسكي بنتيجة )4-6 و6-3(.

 وأقيمت 16 مبـــاراة لفئة الفردي في البطولة، 
حيـــث نجـــح الفرنســـي جيفـــري بالنكانيكـــس 
ماريـــو  إيفـــان  اإلســـباني  علـــى  التفـــوق  فـــي 
كوربيـــو بنتيجة )3-6 و2-6(، وتغلب الكرواتي 
دوجـــي أجدوكوفيتـــش على الهنـــدي موكوند 
ساســـيكومار بنتيجـــة )4-6 و4-6(، والروســـي 
ايفجينـــي كارلوفســـكي علـــى البوســـني ميرزا 
باســـيتش )2-6 و3-6(، وفـــاز البريطانـــي جاي 
كالرك علـــى البحرينـــي حســـن عبدالرضا )6-0 

و6-0(.
 فيمـــا تغلـــب البريطانـــي ريان بينســـتون على 
بنتيجـــة  أوكونيـــل  كريســـتوفر  األســـترالي 
ايلكيـــل  ســـيم  والتركـــي  و7-6(،  و6-3   6-7(

علـــى مواطنـــه إيرجـــي كيركيـــن )4-6 و6-2(، 
والبلغـــاري أليكســـاندر الزروف علـــى التركـــي 
وتفـــوق  و6-3(،   6-2( تشـــيلكبيك  التـــوغ 
التركـــي يانكـــي إيريل على الهنـــدي براجنيش 

غانيسواران )3-6 و6-3(.
 فيما انتصـــر الهندي راموكومار راماثنان على 
األوكراني فالديســـالف أورلـــوف بنتيجة )6-2 
و4-6(، والبرتغالـــي نونـــو بورغيس تفوق على 

الروماني فيليب كريستان جيانو )4-6 و7-6(، 
مـــع انتصـــار الفرنســـي أنتوين إســـكوفيه على 
النمســـاوي ماكســـيميليان نيتشرويســـت )6-3 
و4-6(، وعبور البوســـني نيرمان فاتيش للدور 
المقبـــل بتغلبه على النمســـاوي لوكاس ميلدير 

بنتيجة )3-6 و6-3(.
 وتواصلت منافســـات الفـــردي بتأهل األلماني 
هيرتيـــك جوهانـــس علـــى حســـاب النمســـاوي 
أليكســـاندر إيرلير بنتيجة )3-6 و4-6(، وكذلك 
اليابانـــي هيروكـــي موريا علـــى الفنلندي أوتو 
جونكالـــو  والبرتغالـــي  و6-2(،   6-3( فيرتنـــن 
أوليفيرا على التشـــيكي ماريك جينجيل )6-4 
و4-6(، واإليطالـــي ماتيـــو فيوال على منافســـه 
من الصين تايبيه يو هشيو هسو )4-6 و7-5(.

 وســـتتواصل األربعـــاء منافســـات دور الســـتة 
عشر للفردي، إذ سيتنافس الالعبون المتأهلون 
ضمن األدوار النهائية، فيما تتواصل منافسات 
دور الســـتة عشـــر للزوجي بخمـــس مواجهات 
الستكمال ركب المتأهلين ضمن دور الثمانية.

اللجنة اإلعالمية

16 العبــا مــن الفــردي يتـأهلــون لــربــع النهــائــي
بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس

جانب من المنافسات
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عــلــى رغــــم الــنــتــائــج 
ِقبل  مــن  المنتظرة  غير 
الـــديـــر فـــي دوري  نــــادي 
اليد،  لــكــرة  بــن حمد  خــالــد 
 1 الــرقــم  هــو  يعتبر  جــمــهــوره  أن  إال 
ناحية  من  الحصم،  أم  مــدرجــات  في 
حضوره ومؤازرته العبي فريقه، وهذا 
على  يــدل  فإنما  شـــيء،  على  دل  أن 
بأهمية  يعي  الــديــراوي  الجمهور  أن 
ــوف خــلــف فــريــقــه فـــي الــســراء  ــوقـ الـ

والضراء.

ــم مــن  ــرغــ ــ عـــلـــى ال
 2021 الـــعـــام  بــلــوغــنــا 
بعض  عــقــلــيــة  أن  إال 
الكروية  األندية  إدارات 
ما زالت تبحث عن جلب المحترف 
الــذي ال يقدم  والــقــوي”،  “الرخيص 
عالة على  بل ويكون  إضــافــة،  أيــة 
أمام  نفسها  اإلدارة  لتجد  الفريق، 
بسبب  جماهيرها  مــع  كبير  حــرج 

سوء المستويات والنتائج.

حـــــادثـــــة مـــشـــاركـــة 
فــريــق الــمــحــرق لــلــكــرة 
ــالعـــب غــيــر  الـــطـــائـــرة لـ
لقائه  كــشــف  فــي  مسجل 
عيسى  دوري  فــي  جــمــرة  بني  ــام  أمـ
أمــر غريب قد يحدث في  بن راشــد 
دوريــنــا عــمــوًمــا، والــعــقــوبــة الــتــي قد 
ينالها بسحب نقاط الفوز التي حصل 
إدارة  هــل  ــتــســاؤل:  ال تــطــرح  عليها 
تناست  أم  نــســيــت  لــلــعــبــة  ــمــحــرق  ال

قوانين اللعبة؟

فــــــريــــــق األهـــــلـــــي 
ــد فــــي هـــذا  ــيـ ــرة الـ ــكـ لـ
ــم، عــلــى رغــم  ــوسـ ــمـ الـ
والشابة  الخبرة  النجوم 
تؤهله  التي  صفوفه  في  المدججة 
لــلــمــنــافــســة عــلــى حــصــد األلـــقـــاب، 
التي  والنتائج  المستويات  أن  إال 
األول  القسم  انقضاء  بعد  يقدمها 
ال تــلــبــي الـــطـــمـــوح وغـــيـــر مــرضــيــة 
عن  بعيًدا  وتجعله  لمنتسبيه،  تماًما 

تحقيق مبتغاه!

الالعب البحريني جابر عبدالعال
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يعتبر فيلم !Tick, Tick Boom أحد 
أكثر األفالم المنتظرة التي توافرت 

حاليا للمشاهدة على نتفليكس، 
مقتبسا عن حياة الموسيقي 

جوناثان الرسون وأجمع أغلبية 
النقاد على أنه من أجمل أفالم 

السنة. يتناول العمل قصة جون 
في عيد ميالده الثالثين، حيث 
يتنقل الملحن المسرحي الواعد 
بين الحب والصداقة وضغوط 

الحياة كفنان في مدينة نيويورك.

أعربت الفنانة شــهد الياســين عــن انزعاجها مــن تداول 
شائعات تفيد بوفاتها عبر حسابات مجهولة على مواقع 
التواصل االجتماعي. وأشــارت إلى أن الخبر تســبب في 
قلق المقربين منها، والذين سعى بعضهم إلى التواصل 

معها؛ من أجل االطمئنان عليها.
ووجهــت الياســين، فــي فيديــو نشــرته عبــر حســابها بـــ 

“إنستغرام”، رســالة لمتابعيها تقول: ليس كل ما ُينشــر ُيصّدق، خصوصا ما 
ُينشــر عبــر مواقع التواصل االجتماعــي. الموت علينا حــق، لكنني الحمد لله 

بصحة وعافية.

تعاقدت الفنانة زينة على المشــاركة في بطولة فيلم 
كوميدي جديد جــاري التحضير له في الفترة الحالية 
تعود به للســينما، وتقف علــى بطولته مع عدد من 

النجوم والفنانين، منهم الفنان تامر عبدالمنعم.
ومن المقرر عرض الفيلم بمجرد االنتهاء من تصويره 

بداية العام المقبل، حيث تدخل زينة موقع التصوير خالل 
أيام بعد االنتهاء من تحديد جميع تفاصيل العمل والنجوم المشاركين في 
البطولــة. من ناحيــة أخرى لم تقرر زينة حتى اآلن خوض الموســم الدرامي 

لرمضان المقبل.

تفاعل كبير حققه مشــهد قلد فيه الفنان حســن البالم، 
رئيس هيئــة الترفيه الســعودية تركي آل الشــيخ، في 
مســرحية “سوبر ماركت” التي تعرض حاليا في موسم 
الرياض. وأعلــن البالم بدوره عن تقديم 3 عروض يوميا 

الستيعاب كثافة الجمهور.
تعــرض المســرحية الكوميديــة بمســرح بكر الشــدي في 

بوليفــارد رياض ســيتي، من تأليف وإخــراج عبدالله البدر، وتــدور أحداثها في 
قالــب كوميدي حــول مجموعة تضطرهم الظروف للبقاء في ســوبر ماركت 

لبعض الوقت.

البالم ترندفيلم كوميديشهد منزعجة

أخيرا.. باريس هيلتون تتزوج حب حياتها
بالرغــم مــن أنهــا متزوجــة منذ أقل من أســبوع فقــط، لكن نجمة المجتمع الشــقراء باريس هيلتــون ال تزال تحتفل 
بزواجهــا وتنشــر للجميــع األحاســيس الجديــدة بعــد دخول القفــص الذهبي، وقالــت لمجلة ”بيبــول“ األمريكية في 
عددها االخير: “هذا هو أكثر شعور سحري في العالم أن أقضي بقية عمري مع حب حياتي وهو حلم كبير يتحقق.

رجل  من  هيلتون  باريس  األمريكية  النجمة  وتــزوجــت 
األعمال كارتر ريوم، في حفل زفاف وصف بـ “األسطوري”، 
أقيم في لوس أنجلوس، وقال عنه زوجها: “باريس هي 

حب حياتي، وهذا شيء واحد أعرفه دون شك”.
تـــم حــفــل زفــــاف وريـــثـــة ســلــســلــة فـــنـــادق هــيــلــتــون في 
األمريكية  المجلة  ونشرت  بــارون،  الراحل  جدها  منزل 

ــل الـــتـــواصـــل حــول  ــائـ ــن وسـ ــدد مـ ــ وعـ
الــعــالــم صــــورًا مــن حــفــل زفــافــهــا، 

الـــــذي تـــقـــول عــنــه هــيــلــتــون: 
أحظى  أن  “لطالما تخيلت 

بـــزفـــاف خـــرافـــي هــنــاك 
كنت طفلة  أن  منذ 

هناك  صغيرة، 
الكثير من 

الذكريات في العقار التي أحبها كثيرا، وأن احتفل بقصة 
جزءا  أن  هيلتون  وتقول  مذهل“،  أمر  فهذا  هناك،  حبي 
ذلك  في  بما  للعائلة،  كان خاص  الزفاف  بعد  آخر  خاصا 
كايل  العمة  كاثي،  األم  روثشيلد،  هيلتون  نيكي  أختها 
ريتشاردز وأصدقاء مثل كيم كارداشيان ويست، وبوال 
نتأكد معا من  أن  “أردنــا  عبد ونيكول ريتشي وآخــرون، 
أهيمة العائلة، وإننا قادرون على االحتفال مع أصدقائنا 
وعائلتنا، فالناس من حولنا هم األكثر أهمية ونحن نعتز 

بالروابط التي تربطنا بهم”.
للحلقة  فيديو،  الحقًا  ونشرت 
 Paris In“ برنامج  من  ــى  األول
لها  كــارتــر  فــيــه  يــقــدم   ،”Love
ــرض الــــــزواج عــلــى شــاطــئ  عــ
البحر، وأرفقت الفيديو برسالٍة 
لــشــريــكــهــا، قــالــت فــيــهــا: “أنــت 
له،  قلبي  فتحت  رجــل  أول 
وأظـــهـــرت مــن هــي بــاريــس 
متحمسة  أنـــا  الــحــقــيــقــيــة، 
لمشاركة أجمل قصة  جًدا 

حب لدينا”.
وهذه ليست قصة الحب 

ثالث  خطبتها  تمت  أن  سبق  حيث  لباريس،  ــى  األول
مرات بين عامي 2002 و2018، من الممثل األمريكي 
ــمـــال بـــاريـــس التــســيــس،  ــل األعـ كــريــس زيــلــكــا، ورجــ
وأكــدت  شــو.  جيسون  ــاء  ــ األزي عـــارض  مــن  وقبلهما 
هيلتون أنها وزوجها يتطلعون إلى 
أوال  معا،  الخاص  مستقبلهم  بناء 
العسل،  بشهر  االحتفال  خالل  من 
وتــقــول “ســنــأخــذ أكــبــر قــدر ممكن 
من الوقت ألنفسنا، سنسافر بنفس 

القدر ونستمتع بوقتنا”. 
ــد أعــلــنــت  ــ ــون قـ ــتـ ــلـ ــيـ ــت هـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــوم في  ــ ــارتـــر ريـ خــطــوبــتــهــا مـــن كـ
سابقًا  وتحدثت  الماضي،  فبراير 
عن “كيمياء ال تصدق” بين الثنائي 
البالغ من العمر 40 عاًما، وأضافت 
أنهما لم يمضيا ليلة منفصلين منذ 

أول لقاء بينهما.

 اختير الفيلـــم المنتظـــر “House of Gucci” للمخـــرج ريدلي ســـكوت، 
لعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي في نسخته 

الـ 43، والمقام في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.
تدور أحداث الفيلم على مدى ثالثة عقود، ابتداًء من سبعينات القرن 
الماضـــي، حينما أغرم “ماوريتســـيو” بـ “باتريســـيا”، وقـــرر االرتباط بها 
رغـــم رفـــض والده، ليصبـــح هذا الثنائي من األكثر شـــهرة فـــي إيطاليا 
وحـــول العالم خالل تلك الفترة، وفي الثمانينات، وصوالً إلى منتصف 
التســـعينات، حيث انتهت القصة باغتيال الزوج، وإدانة الزوجة بتهمة 
التخطيط لقتله، حيث حكم عليها بالســـجن 26 عامًا، قضت منهم 16، 

وأطلق سراحها سنة 2013.
وكتبـــت قصة فيلم ” House of Gucci” بيكي جونســـتون، باالســـتناد 
إلى كتاب يحمل االســـم ذاته، صدر مطلـــع األلفية الجديدة، من تأليف 
ســـارة فـــوردن، وعنونتـــه بـ “قصة مثيرة عـــن القتل والجنـــون والبريق 
والجشـــع”. وليســـت ليدي غاغا الوحيدة التي تظهر بشكٍل مختلف في 
الفيلـــم، حيـــث يكشـــف اإلعـــالن الترويجـــي والملصقـــات الدعائية عن 
تحوٍل مذهل في شـــكل الممثـــل األمريكي جاريد ليتو الذي يلعب دور 

” باولو غوتشي”.

tariq_albahhar

“House of Gucci” في “القاهرة السينمائي”

ترجمة طارق البحار

يتردد البعض وخصوصا الشــباب في الذهاب إلى زيارة الطبيب أو المرشــد النفســي؛ 
بســبب الخــوف والقلــق ونظــرة المجتمــع النمطيــة عنــه، ولكن فــي وقتنــا الحالي ومع 

انتشار الوعي ومنصات اإلعالم، حول أهمية االستشارة النفسية تغير الوضع.

مـــن  عـــدد  آراء  التالـــي  االســـتطالع  فـــي 
الشـــباب حـــول مســـألة زيـــادة الوعي لدى 
النـــاس للذهـــاب إلـــى الطبيب أو المرشـــد 

النفسي.

مواقع التواصل 

تقـــول فاطمـــة المالـــود: بالشـــك أصبحت 
األغلبيـــة العظمى من النـــاس ال تتردد في 
طلب المســـاعدة مـــن المرشـــد أو الطبيب 
وذلـــك  الحاضـــر؛  وقتنـــا  فـــي  النفســـي 
بســـبب انتشـــار الوعـــي فـــي المجتمـــع من 
بمختلـــف  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الطـــرق التوعوية، ســـواء كانت من خالل 
المشـــاهير والذي تتأثر بهم شريحة كبيرة 
مـــن المجتمـــع أو مـــن خـــالل الفيديوهات 
التوعوية وكذلك الحســـابات التي تعرض 
القضايـــا  وتناقـــش  توعويـــة  منشـــورات 
والمشـــكالت النفســـية والمجتمعيـــة، ممـــا 
أصبح من السهل ومن دون إحراج تفاعل 

عدد كبير من الناس مع هذه المواضيع.
ينشـــرون  المشـــاهير  بعـــض  نـــرى  كذلـــك 
قصصهـــم في مرحلة مـــن مراحل حياتهم 
يتجهـــون  جعلتهـــم  بظـــروف  مـــرورا 
إحـــراج  دون  مـــن  واألطبـــاء  للمرشـــدين 
أو تـــردد وأوضحـــوا أهمية ذلـــك، وهذا ما 
يدفـــع بالنـــاس إلى التوجه لهـــم دون تردد 

أو انتقاص من خبراتهم.
األطبـــاء  انخـــراط  أن  أرى  وأضافـــت: 

والمرشدين النفسيين في مواقع التواصل 
االجتماعي وتفاعلهم مع الناس وتوضيح 
أهمية السرية في مجالهم ستنشر الراحة 
والطمأنينـــة فـــي قلوب النـــاس المحتاجة 

ومساعدتهم في تخطي الظروف.

اختالف األجيال

أكدت منيرة هشـــام بأن الوعي باألمراض 
فـــي  االختصاصييـــن  وزيـــارة  النفســـية 
ازديـــاد، ولكـــن واقعًيـــا نـــرى أنـــه ال يـــزال 
يتواجـــد الفكر الضئيل والذي يرى الصحة 
النفســـية وصمة العار، وأضافت: ليس في 
مجتمعاتنا العربية فقط، بل كل مجتمعات 
العالـــم. وبحكـــم قلـــة الوعي فـــي الماضي 
مجـــرد  أن  البعـــض  يعتقـــد  قـــد  القريـــب 
الذهـــاب إلـــى الطبيب أو المعالج النفســـي 
مختلـــف  إلـــى  نفســـه  الشـــخص  يعـــرض 
األحكام من الناس، ويرى أنه محط أنظار 
الجميع، وأكرر بأن ذلك بســـبب قلة الوعي 
وجهـــل النـــاس بضرورة الصحة النفســـية. 
لكـــن اختلـــف الوضـــع اآلن، حيـــث تغيرت 
الفكرة خصوصـــا مع الجيل األصغر بحكم 

تقبله لألفكار الجديدة.
وأردفـــت منيـــرة: في هذا الوقت الشـــباب 
مطلع بشـــكل أكبـــر على تطـــورات الصحة 
النفســـية، وهذا ما يساعد في زيادة زيارة 
الطبيب أو المرشـــد النفســـي. بالمقابل، قد 
يـــرى بعض من الجيـــل األكبـــر أن الصورة 

الذهنيـــة للصحة النفســـية ال تزال نفســـها 
وصمة عار.

أخيًرا، نرى أن اإلعالم ساهم وبشكل كبير 
في زيادة وعي المجتمع بالصحة النفسية 
وتقبـــل فكرة زيارة الطبيب النفســـي، لكن 
أيضـــا  أمامنـــا شـــوط طويـــل  أن  ننكـــر  ال 
لزيـــادة الوعي فـــي مجتمعنا واالســـتمرار 
فـــي التركيز علـــى الفعاليات ويوم الصحة 

النفسية.

العالج بسرية 

مـــروة ناصـــر الدوســـري: يتجنـــب معظمنا 
زيارة الطبيب النفسي أو العيادة النفسية؛ 
نتيجة المخـــاوف االجتماعية من النبذ أو 
النظـــرة الدونيـــة، إضافة إلـــى الخوف من 
تهمـــة الجنـــون، لكـــن فـــي واقع األمـــر، أن 
زيـــارة الطبيب النفســـي، قـــد تخفف علينا 

من أعباء الحياة.
زيـــارة الطبيـــب النفســـي ليـــس فيها حرج 

وال عيب، الصحة النفسية تعزز لدى الفرد 
صحتـــه العامـــة وترفع لديـــه المناعة التي 
تحميه عـــن كثير من األمراض. إن الطبقة 
المثقفة والمتعلمة في مجتمعنا التي تقبل 
كل مـــا هـــو علمـــي ومنطقي إال أنـــه عندما 

يتعلـــق األمـــر بطبيـــب نفســـي يضطربون 
ويتراجعـــون، بحكم ما ُبنيـــت عليه  فكرة 
والمتطـــورة   الحرجـــة  بالمراحـــل  زيارتـــه 

أكثر، كأن الزيارة أمر مخجل ومحرم.
المجتمـــع البحرينـــي اليـــوم أصبـــح أكثـــر 

وعيـــًا من قبـــل بحيـــث الكثير مـــن الناس 
يلجأون للمعالجة النفســـية كما أزداد عدد 
المستشـــفيات والعيـــادات النفســـية اللـــي 

تعالج بالسرية التامة.

وعي

حفصـــة عبدالرحمـــن: في اآلونـــة األخيرة 
زاد وارتفع الوعي، حيث أستطيع الذهاب 
إلـــى الطبيب النفســـي بكل ســـهولة عندما 
أشـــعر بأي مشـــكلة أو اإلحســـاس بالضيق 
بغـــض النظر عن المشـــكلة، فأصبـــح الفرد 
أكثـــر وعيا مع زيـــادة التوعية فـــي مواقع 
التواصل االجتماعي، بحيث تفهم الجميع 
وال  النفســـي..  للطبيـــب  الزيـــارة  ســـبب 
ننســـى أن خـــالل جائحة كورونا وحســـب 
الدراســـات قـــام الكثيـــر من الناس بســـبب 
االكتئـــاب بزيـــارة العيـــادات النفســـية ولم 
تخجل من الوضـــع، عكس ما كان يحصل 

في السابق.

عدم اهتمام

معاذ توفيق: شـــخصيا ال أعتقد أن الوعي 
قـــد زاد،  فمـــازال هناك نوع مـــن التخوف 
مـــن الذهاب إلـــى الطبيب النفســـي حاليا، 
علـــى  فيـــه  حمـــالت  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
منصات التواصل االجتماعي تشـــجع على 
الذهـــاب، مـــع أن األمراض النفســـية مثلها 

مثل األمراض الجسدية.

كتبت: أمل سلمان بودندن  

جامعة البحرين

الشباب وزيارة الطبيب النفسي... بين ثقافة العيب وواقع الحاجة
وجود األطباء والمرشدين في مواقع التواصل االجتماعي سهل المهمة

معاذ توفيقمروة الدوسريمنيرة هشام
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الجامعة  من  طالًبا  مؤخًرا  السالم  بنك  استقبل 
الرئيس  فرعه  في  وذلــك  بالبحرين،  األميركية 
بالمنامة. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
المصرفية، أنور مراد، وقّدم لهم جلسة تأهيلية عن سوق العمل مع اإلجابة 

عن تساؤالتهم واستفساراتهم حول الحياة المهنية مستقباًل.
كمـــا تـــم عقـــد محاضـــرة للطلبـــة حـــول إدارة المخاطـــر فـــي البنـــوك وأنواعها 
المختلفـــة بالقطـــاع البنكـــي وذلك من قبل كريشـــنان هاريهـــاران رئيس إدارة 
المخاطر.  و تم عرض نبذة عن قطاع الخدمات المصرفية بالبنك مع تعريف 
الطلبـــة بأنشـــطة واألعمـــال الداخليـــة. وقـــد تســـّنى لهـــم االطالع علـــى مدى 
تأثيرات الجائحة على مجال العمل المصرفي، وحول المخاطر الرئيسة التي 

تواجه البنوك، والنهج الذي يجب اتباعه للتقييم.
و قالـــت رئيـــس إدارة المـــوارد البشـــرية والشـــؤون اإلداريـــة فـــي البنـــك منى 
البلوشـــي “يسعدنا اســـتقبال طلبة الجامعة األمريكية بالبحرين واصطحابهم 
فـــي جولـــة بالمقر الرئيس للبنـــك. ويأتي ذلك كجزء من التزامنـــا تجاه تعزيز 
التفاعـــل والتواصل مع أجيال المســـتقبل، باإلضافة للمســـاهمة في تحفيزهم 

وإعدادهم للتمّيز المهني بالمراحل الُمقبلة من حياتهم.
ونحن في بنك الســـالم نركز ســـعينا تجاه إضفاء قيمة أكبر للقطاع المصرفي 
وللمجتمـــع المحلـــي فـــي البحريـــن، ونحرص كذلك علـــى توطيـــد العالقة مع 
فئة الشـــباب خصوصا والمجتمع عموما. ويتواصل التزام البنك بالمســـؤولية 

االجتماعية وباستمرارية في دعم المواهب والطاقات الشبابية البحرينية”.

“السالم” يستقبل طالبا من 
الجامعة األميركية بالبحرين

ضمن أسبوع البحرين في “إكسبو 2020“ بالتعاون مع خليج التكنولوجيا المالية

“الوطني” يعلن الفائزين بتحدي الخدمات المصرفية الرقمية
كشــف بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( النقــاب عــن الفــرق الفائــزة بالمركــز األول والثانــي والثالث ضمــن تحــّدي الخدمات المصرفيــة الرقمية، الــذي ٌأقيم 
بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يوم اإلثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 خالل أسبوع البحرين الوطني في معرض إكسبو 2020 دبي. وقد 

تمكنت الفرق الفائزة من تطوير حلول مبتكرة وعملية ليتم استخدامها في التطبيق الجديد للخدمات المصرفية الرقمية التابع للبنك.

وقامـــت الِفرق المتأهلة للتصفيـــات النهائية بالتحّدي 
بعـــرض نماذج حلولهـــا أمام لجنـــة التحكيـــم الُمؤلفة 
مـــن أعضـــاء اإلدارة العليـــا في كل من بنـــك البحرين 
الوطني وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: صباح 
عبداللطيـــف الزيانـــي الرئيـــس التنفيـــذي للخدمـــات 
المصرفيـــة لألفراد فـــي بنك البحريـــن الوطني، رازي 
أميـــن رئيـــس تقنيـــة المعلومـــات في مجموعـــة بنك 
البحرين الوطني، وســـوزي الزيـــرة الرئيس التنفيذي 
للشـــراكات في خليـــج البحرين للتكنولوجيـــا المالية. 
وأدار الفعاليـــة هشـــام أبوالفتـــح رئيـــس االتصـــاالت 
بهـــا  وشـــارك  الوطنـــي  البحريـــن  ببنـــك  المؤسســـية 

متحدثون رئيسيون من كال الطرفين.
وقد تم اختيار الِفرق الفائزة وفًقا لمدى تمّيز الحلول 
المقترحـــة للتطبيـــق اإللكترونـــي، حيـــث فـــاز فريـــق 
 Active( بالمركـــز األول وحظـــي فريـــق )NBB Tree(
Zone(  بالمركـــز الثانـــي وتـــاله فريـــق )Tullab( فـــي 
المركـــز الثالث.  وحصلـــت الِفرق الفائـــزة على جوائز 
نقديـــة وتدريـــب مهنـــي في البنـــك وخليـــج البحرين 
للتكنولوجيـــا الماليـــة، باإلضافـــة إلـــى فتـــرة حضانـــة 
أعمـــال في خليج البحريـــن للتكنولوجيا المالية لمدة 

ثالثة أشهر.
وانضمت ســـبع ِفرق ُمشـــاركة في التحّدي إلى “مسار 
اإلرشـــاد” لمدة ستة أسابيع، حيث ُأتيحت لهم فرصة 

المشـــاركة في مجموعة من ورش العمل والجلســـات 
الفرديـــة، بهـــدف تزوديهـــم بالمعـــارف الالزمـــة لدعم 

تمّيزهم المهني مستقباًل.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة، صـــّرح الرئيس 
التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك 
البحريـــن الوطني، صبـــاح الزياني “لتنجـــح عليك أن 
تحـــاول. ونحـــن في بنـــك البحرين الوطنـــي، نحرص 
على توجيه الطاقات الشبابية نحو مواكبة التغيرات 
المســـتمرة، وذلك تماشـــًيا مع اســـتراتيجيتنا الرامية 
إلـــى خلق قـــوى عاملـــة متمكنـــة رقمًيا علـــى الصعيد 
المحلي. وعبر تشـــجيع جيل األلفيـــة وما بعدها على 
تلقي العلم والمعرفة واإلبتكار، سنكشـــف عن طاقات 
كامنـــة ومواهـــب خفيـــة، ُتســـاهم بدورها فـــي تعزيز 
تجربـــة العمـــالء. وهنـــا يكمن جوهـــر اســـتراتيجيتنا 

الرقمية”. 
ومـــن جانبـــه، قال رئيـــس تقنية المعلومـــات في بنك 
البحريـــن الوطنـــي، رازي أميـــن “أود بدايـــًة أن ُأهنئ 
الفـــرق الفائزة على إنجازها، وأثني على جهود جميع 
المتســـابقين النهائييـــن طـــوال فتـــرة البرنامج. ومن 
خالل هـــذا التحدي، حصـــل المشـــاركون على فرصة 
لتطويـــع مهاراتهم اإلبداعية وتســـخير مواهبهم نحو 
خلق حلـــول ُمخصصة لتطبيق الخدمـــات المصرفية 
الرقميـــة التابع للبنك. وُيعد تزويد الشـــباب باألدوات 

الالزمة والداعمة لمسيرتهم المهنية مستقبالً، عنصًرا 
أساسًيا في هذا العصر الرقمي ليس فقط على صعيد 
بنـــك البحرين الوطني، بل فـــي جميع أنحاء المملكة. 
ويســـعدنا أن ُنســـاهم في إعداد أجيال من المبتكرين 
التكنولوجيين، وأن نســـتمر بمنحهم الفرص لتحقيق 

النمو واالزدهار”.
ومـــن جهتها، قالـــت الرئيس التنفيذي للشـــراكات في 
خليـــج البحريـــن للتكنولوجيا المالية،  ســـوزي الزيرة 
“نحـــن فخـــورون جًدا بجميـــع الفائزيـــن وبإنجازاتهم 
فـــي البرنامج، حيث تمكنـــوا من عرض مهاراتهم عبر 
منصـــة بهذا الحجم مثل إكســـبو 2020. ويأتي نجاح 
التحـــدي ليؤكـــد علـــى مســـاعينا الراميـــة نحـــو صقل 
مهـــارات قادة هذا الجيل، إلى جانب تعزيز مســـيرتنا 
نحـــو مســـتقبل أكثـــر اســـتدامة وذلـــك عبـــر تحقيـــق 
اســـتراتيجية بنـــك البحريـــن الوطنـــي المتمثلـــة فـــي 

تثقيف الشباب”.
ويلتزم بنك البحرين الوطني بعقد شـــراكات رئيسية 
بهـــدف تعزيـــز المبـــادرات والبرامـــج الُمخصصة لفئة 
الشباب، حرًصا منه على إثراء حياة األجيال الُمقبلة. 
ويســـعى البنـــك أيًضا إلعـــداد كفـــاءات مهنية جديرة 
ومســـاِهمة في تعزيـــز مكانة المملكة على المســـتوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي، وذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع الرؤية 

االقتصادية 2030.

تكريم الفائزين بالمركز األول

أعلنت شركة نسيج عن مشاركتها راعيا ذهبيا في معرض الخليج للعقار في األفنيوز – البحرين والذي يقام في مملكة 
البحريــن فــي الفتــرة مــن 27-24 نوفمبــر 2021 فــي مجمــع األفنيوز – البحرين. وستشــارك نســيج فــي المعرض بعرض 
مشــروع كنــال فيــو فــي قلب جزيــرة دلمونيا، والذي يعتبر أحدث إضافة في محفظة مشــاريع الشــركة، ويتكون من 4 
مبــاٍن تضــم فــي مجملهــا 246 شــقة مطلة على قناة مائية، لتشــكل أيقونــة عقارية متعددة االســتخدامات تجمع بين الرفاهيــة واإلطاللة البحرية. 
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، قد رعى االسبوع 
الماضي حفل االفتتاح الرسمي لمشروع كنال فيو، بحضور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين في الشركة.

فيو  لكنال  الرسمي  التدشين  ويتزامن 
مــع فــوز الــمــشــروع مــؤخــرا بـــ 3 جوائز 
العربية  العقارات  مرموقة ضمن جوائز 
واالفــريــقــيــة  الــعــربــيــة  المنطقتين  فــي 
المنظمة  تمنحها  والتي   2022  –  2021
مقاطعة  في  العقارات  لجوائز  الدولية 
حيث  الــمــتــحــدة،  بالمملكة  إيــســيــكــس 
حصد مشروع “كنال فيو” جائزة أفضل 
االستخدامات،  متعدد  عــقــاري  تطوير 

وجائزة أفضل مشروع تجزئة، وجائزة 
أفضل تصميم داخلي للشقق السكنية. 
في  فــاز  قد  فيو”  “كنال  مشروع  وكــان 
العام  العربية  الــعــقــارات  جــوائــز  نسخة 
سكني  مشروع  أفضل  بجائزة  الماضي 
أفضل  وجائزة  البحرين،  في  تطويري 
 – 2020 الــبــحــريــن  شــقــة ســكــنــيــة فـــي 

.2021
 وصــــّرح الــمــديــر الــعــام لــشــركــة نسيج، 

أحمد الحمادي “نحن سعداء بمشاركتنا 
والذي  المعرض  لهذا  الذهبية  ورعايتنا 
أحدث  لعرض  ممتازة  فرصة  لنا  يمثل 
مشاريع الشركة )كنال فيو( في دلمونيا 
والذي يحتوي على شقق سكنية فاخرة 
متاحة للتملك الحر، ومطلة على مراكز 
ضــيــافــة مـــن مــطــاعــم ومــتــاجــر مزينة 
إضــافــة  الــمــائــي،  لــلــشــالل  مبهر  بمنظر 
والشاسعة  الــخــضــراء  المساحات  ــى  إل

لسكان  إطـــالالت  أجمل  ستشكل  التي 
وزوار كنال فيو. ونعد زوار جناحنا في 
االطــالع  فــي  فــريــدة  بتجربة  المعرض 
يقدمه  وما  المشروع  أبــرز مالمح  على 
من بيئة سكنية استثنائية على مستوى 
وجه  على  المحرق  ومحافظة  المملكة 

الجزر  أكثر  من  واحــدة  في  الخصوص 
الواعدة”.

لتشمل  فيو”  “كنال  الشقق في  وتتنوع 
نـــوم، غرفتي نــوم،  االســتــوديــو، غــرفــة 
نـــوم، صّممت  ــوم، و4 غـــرف  نـ 3 غـــرف 
فاخرة  بمرافق  وتتميز  تصاميم  بأرقى 
صالة  والــخــارجــي،  الــداخــلــي  كالمسبح 
ــة، صـــالـــة اجــتــمــاعــيــة،  ــاصـ ريــاضــيــة خـ
وحديقة خاصة، لتقدم لمقيميها مزيجًا 
اســتــثــنــائــّيــًا مـــن االســتــجــمــام والــســكــن 

الفاخر.
وســيــمــثــل مــمــشــى الــقــنــاة الــمــائــيــة في 
الرئيسة  البحرية  الواجهة  فيو”  “كنال 
مــســاره  يبلغ طـــول  إذ  ــمــشــروع،  ال فــي 
حــوالــي 1.6 كــلــم، وبــعــرض يــتــراوح ما 
للمقيمين  ليتيح  ــًرا،  مــت و35   15 بــيــن 
المائية  القناة  بــمــحــاذاة  التنزه  فــرصــة 

ومراكز  والمقاهي  والمتاجر  جهة،  من 
البيع بالتجزئة على الجهة األخرى. كما 
المائية  األنشطة  من  العديد  ستتوافر 
لتشمل  الــرئــيــســة  الــقــنــاة  فــي  الخفيفة 
الكاياك وغيرها من  التجديف وقوارب 

الرياضات لجميع أفراد العائلة.
ــام تـــصـــريـــحـــه، رحـــب  ــ ــت وفــــــي خــ
الحمادي بجميع الزوار الكرام لزيارة 
جــنــاح مــشــروع “كــنــال فــيــو” ضمن 
األيام  للعقار خالل  الخليج  معرض 
المذكورة بالساحة الرئيسية لمجمع 
المعلومات  مــن  وللمزيد  االفــنــيــوز، 
يمكنهم  إســتــفــســارات  أي  ــرح  وطــ
االتصال على خط المبيعات 973+ 
الــمــوقــع  ــارة  ــ زيـ أو   11  11  51  16
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أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة أهمية الدور الذي تبذله مملكة البحرين لدعم 
الشــباب، ومــا توليــه الحكومة البحرينية من جهــود كبيرة لضمان وتنمية دور الشــباب وتمكينهم في المجتمع، 
انســجامًا مــع المواثيــق الدوليــة، وانطالقــًا من أهمية دور الشــباب في عملية التنمية الشــاملة لرســم مســتقبل 

البحرين الذي يتماشى مع الرؤية االقتصادية 2030.

جـــاء ذلك، بعـــد إقرار مجلـــس الوزراء 
الخامس والعشرين من مارس من كل 
عـــام يومًا للشـــباب البحرينـــي، تقديرًا 
منـــه للـــدور الـــذي يضطلع به الشـــباب 
البحريني في مسيرة التنمية والتطور، 
والـــذي جاء في ضوء اطالع المجلس 
على مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب المتعلقة 
المبدعيـــن  لتكريـــم  يـــوم  بتخصيـــص 
البحرينـــي  الشـــباب  والمتميزيـــن مـــن 

واســـتعراض مـــا حققوه مـــن إنجازات 
تعكس روح اإلصرار والتحدي.

وأكـــد رئيس مجلـــس األمنـــاء أن هذه 
الخطـــوة تمثـــل محطـــة مهمـــة إلبـــراز 
إســـهامات الشباب ومشاركتهم الفاعلة 
فـــي نمو ونهضـــة مملكـــة البحرين في 
ظـــل القيـــادة الحكيمة لحضـــرة عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وصاحـــب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة 

الوزراء، مشـــيرًا إلى أن البحرين تزخر 
بالكفـــاءات الشـــبابية المبدعـــة القادرة 
على العطاء والتميز لخدمة هذه البالد 

وقيادتها وشعبها.
من جانبه، عبر رئيس الجامعة غســـان 
عـــواد عـــن ســـعادته بهـــذا القـــرار الذي 
يؤكد على مـــا توليه الحكومة الموقرة 
مـــن رعايـــة واهتمـــام تجـــاه اســـتثمار 
إمكانيـــات الشـــباب البحرينـــي، وصقل 
مهاراتهـــم، وتعزيـــز قدراتهم وتهيئتهم 
للمشـــاركة الفاعلـــة فـــي بنـــاء الوطـــن، 

التـــي  والخطـــط  بالمبـــادرات  مشـــيدًا 
تنفذهـــا الحكومة الرشـــيدة الســـتثمار 
طاقات الشـــباب بالشـــكل الـــذي يخدم 

عمليـــة التنميـــة الشـــاملة فـــي مملكـــة 
البحرين.

وأشـــاد رئيـــس الجامعة بمبادرة ســـمو 

الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب، مشيرًا إلى أن ســـموه “عودنا 
على الوقوف دائمًا إلى جانب الشـــباب 
ودعمه”، مشيرًا إلى أن تخصيص يومًا 
لالحتفاء بالشباب البحريني مهم جدًا 
لتسليط الضوء على ما يقدمه الشباب 
البحرينـــي مـــن نموذج رائـــع في العمل 
التطوعي اإلنساني، والمبادرة، وتحمل 
الصفـــوف  فـــي  والتقـــدم  المســـؤولية 
األماميـــة لخدمـــة الوطـــن، حيث أثبت 
وانتمائـــه  حبـــه  البحرينـــي  الشـــباب 
لهـــذا الوطـــن الغالي، عبـــر حرصه على 
سالمته وأمنه واستقراره في مختلف 

الظروف.

عرض مشروع “كنال فيو” على الزوار

الجامعة: يمثل محطة مهمة إلبراز إسهاماتهم الفاعلة في نهضة البحرين

“نسيج” تشارك راعيا ذهبيا بمعرض “الخليج للعقار 2021” في األفنيوز

“التطبيقية” تشيد بإقرار مجلس الوزراء يوما سنويا للشباب البحريني

أحمد الحمادي 
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“البـــاد”  بـــدرع  بالفائـــز  “البـــاد”  تحتفـــي صحيفـــة 
للمسؤولية االجتماعية في ذكرى الميثاق الوطني. 
مبـــادرة مشـــروع  أطلقـــت  قـــد  الصحيفـــة  وكانـــت 
درع “البـــاد” للمســـؤولية االجتماعيـــة، فـــي وقـــت 
ســـابق، وذلـــك إيماًنـــا مـــن إدارة الصحيفـــة بأهميـــة 
تشـــجيع ومكافأة الجهات على جهودها في الوفاء 
بمتطلبـــات واحتياجـــات المجتمـــع البحرينـــي فـــي 

التنمية واالزدهار. 
وقـــد تشـــكلت اللجنة العليا للمبادرة برئاســـة رئيس 

مجلس إدارة الصحيفة عبدالنبي الشعلة. 
ومن جهته، أشـــار الشـــعلة إلى مخاطبات جارية مع 
المرشـــحين لعضوية اللجنة العليا، حيث تم اقتراح 
بعـــض المعايير التـــي بناء عليها يمنـــح درع “الباد” 
للمسؤولية االجتماعية، ومنها مدى تفاعل المؤسسة 
والمشـــروعات  األفـــكار  المجتمـــع،  متطلبـــات  مـــع 
المنفـــذة مـــن قبـــل المؤسســـة فـــي المجتمـــع، مـــدى 
اهتمام الشـــركة بقضايا البيئة، تخصيص نســـبة من 
صافـــي األرباح لدعم األنشـــطة الخيريـــة والثقافية 

الشـــركة  مســـاهمات  والرياضيـــة،  واالجتماعيـــة 
ومبادراتهـــا لدعـــم احتياجـــات موظفيهـــا المهنيـــة 
وتنمية المـــوارد والخدمـــات للموظفيـــن )التدريب، 

اإلسكان، القروض والترقيات(.
وأكـــد الشـــعلة أن مبـــادرة درع “البـــاد” للمســـؤولية 
ثقافـــة  تعزيـــز  منطلـــق  مـــن  جـــاءت  االجتماعيـــة 
المســـؤولية االجتماعية على مســـتوى المؤسســـات 
التي وقع على عاتقها العمل لمصلحة المجتمع ككل.
وأضـــاف: المســـؤولية االجتماعيـــة هي أمـــٌر يتعّين 

علـــى كل شـــركة االلتزام بـــه للحفاظ علـــى التوازن 
مـــا بين االقتصـــاد والُنظـــم البيئيـــة، إذ يمكن إيجاد 
موازنـــة بين التنميـــة االقتصادية، بالمعنـــى المادي، 

ورفاهية المجتمع وسامة البيئة. 
وقال: تستهدف الصحيفة بالمشروع المساهمة في 
الجهـــود الوطنيـــة التي تقـــود إلى توعيـــة الجمهور 
والمواطنيـــن بأهميـــة المســـؤولية االجتماعيـــة بين 
األجيال ألن أفعال جيٍل واحد تنعكس تبعاتها على 

األجيال التي ستأتي من بعده.

االحتفاء بالفائز بدرع “^” للمسؤولية االجتماعية في ذكرى “الميثاق”

أكــــــــــد رئــــيــــس 
مــــــــــجــــــــــلــــــــــس 
على  نــاس  سمير  البحرين  غــرفــة  إدارة 
اســتــعــداد الــغــرفــة لــمــد جــســور الــتــعــاون 
لتحقيق  والمنظمات؛  الجهات  كافة  مع 
األهداف المشتركة في إطار تمكين رواد 
بمهاراتهم،  واالرتقاء  االعمال،  وأصحاب 
وتعزيز بيئة تنافسية لألعمال، خصوصا 
دعـــم الــمــؤســســات الــنــاشــئــة والــصــغــيــرة 
ــــك خــــال لــقــائــه  ــاء ذل ــمــتــوســطــة. جــ وال
رئيس مجلس إدارة منظمة رواد االعمال 

العالمية ديفيد انديرسون.
وتـــم خال االجتماع اســـتعراض جوانب 
التكامـــل بيـــن غرفـــة البحريـــن ومنظمـــة 
رواد األعمـــال واألهـــداف المشـــتركة بين 
الجانبين، أبرزها الســـعي لتطوير مهارات 
أصحـــاب ورواد االعمـــال، وتعزيـــز ثقافة 
ريادة األعمال، وتشجيع إقامة الشراكات.

وأعرب ناس عن استعداد غرفة البحرين 

رواد  منظمـــة  مـــع  جهودهـــا  لتوحيـــد 
األعمال في إقامة الفعاليات االقتصادية 
بمهـــارات  لارتقـــاء  الهادفـــة  والـــدورات 
أصحـــاب ورواد االعمـــال وخلق منصات؛ 
لتبادل الخبرات ودعم االبتكار وتشـــجيع 
ريـــادة االعمال، مؤكدًا بأن الغرفة تســـخر 
جميع إمكاناتها ومواردها لخدمة القطاع 
قطاعاتـــه  بكافـــة  البحرينـــي  الخـــاص 
ومؤسســـاته بجميـــع أحجامهـــا، بمـــا فيها 

الصغـــر  ومتناهيـــة  والصغيـــرة  الناشـــئة 
والمتوسطة.

بدوره، عبر ديفيد انديرســـون عن شـــكره 
الجزيـــل لرئيـــس وأعضـــاء غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين لما تقدمـــه الغرفة في 
خدمة مجتمـــع األعمال، معربـــًا عن تطلع 
الغرفـــة  مـــع  الخبـــرات  لتبـــادل  المنظمـــة 
األهـــداف  وتحقيـــق  الجهـــود  لتوحيـــد 

المشتركة.

فــازت ســفريات كانــو إحــدى الشــركات التابعة لمجموعة يوســف بــن أحمد 
كانــو بجائــزة أفضــل شــركة إلدارة الســفر وجائــزة أفضل شــركة ســفريات 
بعــد التعافــي من جائحــة كورونا في حفل جوائز الســفر العربية الذي أقيم 

مؤخرًا في فندق ميريديان بإمارة دبي.

وأعرب رئيس ســـفريات كانو، نبيل خالد 
كانـــو عـــن ســـعادته بالفـــوز بجائزتين من 
جوائـــز الســـفر العربية لهـــذا العـــام، مبينًا 
أن هاتين الجائزتين تعكســـان المســـتوى 

االحترافـــي الذي 

وصلـــت إليـــه الشـــركة وحـــرص العاملين 
جـــودة  ذات  حلـــول  تقديـــم  علـــى  فيهـــا 
عالميـــة لعمائهـــا فـــي المنطقـــة والتركيز 
علـــى االبتـــكار والتكنولوجيا في تســـيير 
األعمـــال، وأضاف “نحن فخورون 
هـــذه  علـــى  لحصولنـــا  للغايـــة 
الجائزتيـــن والتـــي تتماشـــى مـــع 
مساعينا الدءوبة لتعزيز مستوى 

خدماتنا والتميز التشغيلي.
لمواصلـــة  ُقدًمـــا  نتطلـــع  ونحـــن 
ومســـيرتنا  رحلتنـــا  إثـــراء 
مطلـــع  منـــذ  بنجـــاح  المســـتمرة 
القـــرن الماضـــي وحتـــى يومنـــا 

هذا”.
مـــن جانبـــه، قـــال زعيـــم جامـــا 

كانـــو  لســـفريات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
“تحظـــى هـــذه الجائزتيـــن بمكانة خاصة؛ 
نظـــًرا لحصولنـــا عليهـــا برغـــم التحديات 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  والصعوبـــات 
كوفيـــد19- المســـتمرة. ونحـــن نؤكـــد أننا 
ماضـــون ُقدًمـــا فـــي خططنـــا ومســـاعينا 
مســـتوى  وتطويـــر  بتعزيـــز  لاســـتمرار 

خدماتنا وعروضنا إلرضاء عمائنا”.

استعراض جوانب التكامل واألهداف المشتركة

البدء بمخاطبة المرشحين لعضوية اللجنة العليا

ناس: نسعى لتعزيز التعاون بين “الغرفة” و“رواد األعمال” العالمية

سفريات كانو تنال جائزتين ضمن احتفال جوائز السفر العربية

نظـــم مجلس التنمية االقتصادية صباح 
أمس لقـــاًء دبلوماســـيًا رفيع المســـتوى 
تضمن مشـــاركة عدد من ســـفراء الدول 
التي ترتبط مع مملكة البحرين بعاقات 
تجاريـــة واقتصاديـــة، وذلـــك فـــي إطار 
فعاليات أســـبوع البحرين الوطني الذي 

يحتضنه “إكسبو 2020 دبي”. 
وشـــهد اللقاء كلمات ترحيبية ألقاها كل 
مـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
وإيان ليندساي مستشار مجلس اإلدارة 

بمجلس التنمية االقتصادية.
كمـــا اطلـــع الســـفراء على عرض شـــامل 
إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر  قدمتـــه 
بمجلـــس  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
بوحجـــي،  دالل  االقتصاديـــة  التنميـــة 
وتطرقـــت مـــن خاله إلـــى مـــا تتميز به 
البيئـــة المواتيـــة لألعمـــال فـــي البحرين 

مـــن انفتاح وتطـــور وما تحظـــى به من 
مزايا تنافســـية تشمل الموقع الجغرافي 
والمتماســـكة  القويـــة  والتشـــريعات 
االقتصاديـــة  الحريـــة  جانـــب  إلـــى 
وانخفـــاض الكلفـــة التشـــغيلية والخطة 
اإلســـتراتيجية التـــي يتبناهـــا المجلـــس 
فـــي تطويـــر القطاعـــات الحيويـــة مـــن 

إليهـــا  االســـتثمارات  اســـتقطاب  خـــال 
لخلق فرص العمل في الســـوق المحلية، 
والدور الذي يقوم به المجلس بالتعاون 
مـــع شـــركائه فـــي إطـــار مفهـــوم “فريـــق 
البحرين” في سبيل تسليط الضوء على 
فرص االســـتثمار فـــي المملكـــة وتقديم 

الدعم للمستثمرين.

البحرينيـــة  الجمعيـــة   أشـــادت 
للمعارض والمؤتمرات عبر رئيسها 
كاظم الســـعيد على النجاح الكبير 
الـــذي تحقـــق مـــن خـــال إقامـــة 
فـــي  العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض 

نسخته الجديدة 2021.
 وبهذه المناســـبة رفعـــت الجمعية 
الشكر والتقدير لولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة على تفضل سموه برعايته 
الكريمـــة والدعـــم المتواصل الذي 
الجواهـــر  معـــرض  بـــه  يحظـــى 
العربيـــة من لدن ســـموه،  والشـــكر 
موصول إلى نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة علـــى تفضلـــه 

بافتتاح المعرض.

 والشـــك أن الجهـــود الكبيرة التي 
قدمتهـــا جميع الوزارات والهيئات 
المنظمـــة  والشـــركة  الحكوميـــة 
لمعـــرض والقطاع الخاص كان لها 
األثـــر الكبير فـــي نجـــاح فعاليات 
جـــاءت  والتـــي  المعـــرض،  هـــذا 

القيـــادة  توجهـــات  مـــع  متناغمـــة 
والحكومة؛ لتعزيز موقع البحرين 
كمركـــز جاذب لألعمـــال والتجارة 
هـــذه  مثـــل  إقامـــة  خـــال  مـــن 

المعارض الكبيرة.
 وقد اســـتقطب معـــرض الجواهر 
العربيـــة الذي يعد من أكبر وأرقى 
والمجوهـــرات  الذهـــب  معـــارض 
فـــي الشـــرق األوســـط هـــذا العام، 
550 عامـــة تجاريـــة  من مختلف 
أشـــهر صنـــاع  ومـــن  العالـــم  دول 
المجوهـــرات والذهب والســـاعات 
مـــن  كبيـــرة  مشـــاركات  وشـــهد 
وإتـــاح  البحرينيـــة  الشـــركات 
المجـــال لرواد العمـــل البحرينيين 
المعـــرض  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة 
واكتســـاب الخبـــرة مـــن كبريـــات 

الشركات العالمية المشاركة.

خالل لقاء دبلوماسي ضمن أسبوع البحرين في “إكسبو 2020”

المعرض يستقطب 550 عالمة تجارية من مختلف دول العالم

استعراض البيئة المواتية لألعمال ومزايا التنافسية بالمملكة

“البحرينية للمعارض” تشيد بنجاح “الجواهر العربية”

افتتح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ملتقى التميز للمرأة القيادية في قطاع 
الطاقة )ليواس 2021( الذي أقيم أمس الثالثاء 23 نوفمبر 2021 بتقنية االتصال المرئي عن 
بعد، والذي يهدف إلى مناقشــة واقع ومســتقبل تمكين وتقدم المرأة في صناعة الطاقة في 
المنطقة، وتسليط الضوء على قصص نجاح النماذج القيادية النسائية المتميزة في القطاع.

وأكد الشـــيخ محمد بن خليفة أن المرأة البحرينية 
وصلـــت إلـــى المكانـــة التـــي تليـــق بهـــا فـــي مجال 
ظـــل  فـــي  الفـــرص  وتكافـــؤ  والتقـــدم  التمكيـــن 
التوجيهات الســـديدة لحضرة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وجهود 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، والتي أثمرت عن بيئة تشـــريعية وقانونية 
وحاضنـــة شـــعبية عززت من مشـــاركة المـــرأة في 

مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
مثمنـــا عاليـــا بالـــدور الرائـــد الـــذي تقوم بـــه قرينة 
عاهل الباد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
لارتقـــاء  المتفـــردة  ســـموها  ورؤيـــة  خليفـــة،  آل 
بالمـــرأة فـــي البحريـــن ودعمهـــا بخطـــط وبرامـــج 
وإستراتيجيات ارتقت بقدرة المرأة على اإلنجاز.

وأعـــرب الوزير عن خالص شـــكره وتقديره لجميع 

الشـــخصيات النســـائية العاملـــة في قطـــاع الطاقة 
علـــى مـــا يتميـــزن بـــه مـــن روح اإلبـــداع وصفـــات 

العزيمة واإلصرار وما يقدمونه من جهد كبير.
ونـــوه إلـــى أن مـــا يشـــهده الملتقـــى مـــن جلســـات 
نقاشـــية سيشـــكل إضافة لجهود نشر ثقافة التميز 
للمـــرأة القياديـــة ليـــس فـــي مملكـــة البحرين فقط 
وإنما في الشرق األوسط بأكمله، باإلضافة إلى أن 
الملتقى يشـــكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب 
والقصـــص الواقعية حول قدرات المـــرأة وتميزها 
فـــي المواقـــع القياديـــة والتعريـــف بمـــا حققته من 
إنجازات في هذا المجال، مشيدا بالجهود الوافرة 
التـــي بذلتها لجنـــة ملتقى وجائزة التميـــز القيادي 
للمـــرأة )ليـــواس 2021( برئاســـة ريـــم الغانـــم مـــن 
شركة ساتورب السعودية، وعز المناعي من وزارة 
النفـــط، في اإلعداد والتحضيـــر للملتقى والجوائز، 
متمنيـــا كل التوفيق والنجاح فـــي تحقيق أهداف 

الملتقى الحالية والمستقبلية.

مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  الملتقـــى  فـــي  وشـــارك 
فـــي  والعالميـــة  العربيـــة  القياديـــة  الشـــخصيات 
بتجاربهـــم  الملتقـــى  إلثـــراء  الطاقـــة؛  مجـــاالت 
وأفكارهـــم عـــن أفضـــل تجـــارب عطـــاءات المـــرأة 
الصلـــة  ذات  الممارســـات  تطويـــر  فـــي  ودورهـــا 

بقطاعات الطاقة وواقع القطاع ما بعد الجائحة.
وضمـــت قائمـــة المتحدثيـــن في الملتقـــى كا من: 

 oilserv لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكبـــر  ســـارة 
الكويتية، عبدهللا جمعة الدوســـري رئيس مجلس 
إدارة بنك االســـتثمار السعودي والرئيس التنفيذي 
السابق لشركة أرامكو السعودية، وحصة الهاجري 
نائب رئيس تنفيذي من شـــركة أدنـــوك اإلماراتية، 
وديانـــا عبدالجبـــار رئيـــس التطويـــر الوظيفي من 
شـــركة أرامكـــو، اودو هانجـــر نائب رئيس الشـــرق 

األوســـط ومصر بشركة BASF، اليسون أندرسون 
نائـــب الرئيـــس فـــي تحـــول الطاقـــة بشـــركة بيكر 
هيوجـــز، وهاديـــة فتـــح هللا عضـــو مجلـــس إدارة 
مـــن  وغيرهـــم  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة 

المتحدثين.
وتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية 
والنقاشـــية تنـــاول العديـــد من الموضوعـــات ذات 
الصلة، من ضمنها جلســـة نقاشـــية بعنوان “القيادة 
مـــن خال اقتصـــاد منافس متغيـــر”، حيث قدمت 
القيـــادات النســـائية البـــارزة في الشـــرق األوســـط 
مـــن خالهـــا رؤيتهـــا حـــول كيفيـــة القيـــادة خال 
األوقـــات الصعبة والمنافســـة بنجاح في األســـواق 
غير المســـتقرة. كما عقدت جلســـة نقاشية بعنوان 
“مستقبل العمل تغير إلى األبد” التي ناقشت كيف 
يمكن للقادة إعادة تشـــكيل مهارات القوى العاملة 
وصقلها لتقديم نماذج أعمال جديدة في حقبة ما 
بعد جائحـــة كورونا باإلضافة إلى جلســـة حوارية 
بعنـــوان: “مـــا وراء الطاقـــة: كيف يمكننـــا أن نكون 
أكثر استدامة؟”، وتهدف هذه الجلسة إلى تسليط 
الضوء على الطاقة المستدامة، والتحول الرقمي، 

والطاقة الخضراء.

مكانة مرموقة للمرأة البحرينية بمجال التمكين والتقدم وتكافؤ الفرص
“ليواس 2021” يناقش قصص نجاح النماذج القيادية النسائية بقطاع الطاقة

المشاركون في الملتقى

جانب من اللقاء

ناس مستقبال رئيس مجلس إدارة المنظمة

كاظم السعيد

نبيل كانو

عبدالنبي الشعلة
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اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــلـــــــت 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــرك شــ
لـــــلـــــتـــــســـــهـــــيـــــات 
ــة، ضــمــن  ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
خطتها للرقي بتقديم أعلى مستويات 
شهادة  إجـــراءات  لعمائها،  الخدمة 
الــمــصــادقــة لــمــعــايــيــر أمـــن الــبــيــانــات 
 ،PCI DSSالــدفــع ببطاقات  الخاصة 
SISA، الشركة  من قبل شركة سيسا 
المعلوماتي  األمــن  بتقييم  المختصة 
في منطقة الشرق األوسط والمرخصة 
لبطاقات  العالمي  المجلس  قبل  من 

نالت  حيث   ،”PCI Council“ الــدفــع 
في  لنجاحها  الــشــهــادة  هــذه  الشركة 
استكمال وتطبيق المتطلبات األمنية 
المعلومات  حماية  لــشــهــادة  الــازمــة 
وبهذه  االئتمانية.  امتياز  لبطاقات 
التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  الــمــنــاســبــة، 
الحصول  أن  بوخوة  عبدهللا  للشركة 
عــلــى اإلصــــدار األحــــدث مــن معايير 
 PCI DSS v3.2.1 المعلومات  أمــن 
حماية  أهمية  مدى  على  تأكيدًا  يعد 
بـــيـــانـــات وخـــصـــوصـــيـــات الـــعـــمـــاء 
ــتــزامــهــا  ــى الـــشـــركـــة، وال ــ بــالــنــســبــة إل

أعلى  على  للحصول  الدائم  بالسعي 
المعايير الدولية فيما يخص بطاقات 
اســتــكــمــال  “أن  وأضـــــاف  ــتـــمـــان.  االئـ
يدل  البيانات  أمن  معايير  متطلبات 
بها  تتمتع  التي  والكفاءة  الثقة  على 
يؤكد  والـــذي  عملياتها،  فــي  الشركة 
ــســعــي الـــدائـــم  ــى مـــســـارنـــا فـــي ال عــل
المجال  هــذا  فــي  والــتــقــدم  للتطوير 
لحاملي  وسليمة  آمنة  بيئة  لتوفير 
ومن  امتياز”.  بطاقات  ومستخدمي 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة، 
ــان شــانــثــامــورثــي “إن  ــ ســيــســا دارشــ

للتسهيات  البحرين  شركة  حصول 
الــشــهــادة يؤكد  الــتــجــاريــة على هــذه 
عــلــى ريــادتــهــا ومــتــانــة مــوقــعــهــا في 
مستوى  على  المعلومات  أمن  مجال 
الــمــمــلــكــة، مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــفــاظ 
عملية  هو  الــدولــي  المعيار  هــذا  على 
سنوية  بصفة  تجديده  يتم  مستمرة 
يــكــون أســاســا قــويــا لمواجهة  حــتــى 
المعلوماتي”.  لاختراق  احتمال  أي 
ــاف أن الـــهـــدف مـــن شــهــادة  كــمــا أضــ
هو  البيانات  أمــن  لمعايير  االمــتــثــال 
االئتمان  بطاقات  معلومات  حماية 

والــقــرصــنــة، ومــن خال  السرقة  مــن 
ضمان  يتم  المعايير  بــهــذه  االلــتــزام 

الشخصية  المعلومات  كافة  حماية 
للعماء”.

 ”SISA“ التسهيالت” تحقق شهادة أمن بيانات بطاقات الدفع من“

ا   انطلق صباح أمس المؤتمر العالمي للصحة والسالمة والبيئة واالستدامة الذي ينظمه معهد الطاقة Energy Institute سنويًّ
ا برعاية من  رئيس هيئة الطاقة المســتدامة لمنتدى االســتدامة، عبدالحســين بن علي ميرزا والذي  وُيعَقد هذا العام افتراضيًّ
ينعقد ضمن أعمال المؤتمر العالمي ويتطرق من خالل محاوره الى مواضيع ومحاور هامة وأساسية تسهم في توجيه الجهود 

العالمية في المسيرة التنموية الشاملة والتي من أبرزها المحور المتعلق بالطاقة واستدامتها.

للمؤتمر  االفــتــتــاحــيــة  الــجــلــســة  وخـــال   
المستدامة  الــطــاقــة  هيئة  رئــيــس  شـــارك 
وخــال  الجلسة،  فــي  رئيسي  كمتحدث 
كلمته االفتتاحية رفع ميرزا أسمى آيات 
برئاسة  الرشيدة  للقيادة  والتقدير  الشكر 
الملك حمد  الجالة  الباد صاحب  عاهل 
ــم صــاحــب  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ودعــ
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
على  ــــوزراء،  ال رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
من  الهيئة  تلقاه  الــذي  الامحدود  الدعم 
القيادة  حرص  من  ينطلق  والــذي  قبلهم، 
الرشيدة لتحقيق الرؤى التنموية الشاملة 
والــدفــع  والــمــواطــنــيــن  بــالــوطــن  للنهوض 
بالمملكة في مصاف الدول المتقدمة في 

السبق العالمي نحو االستدامة.
وتطّرق ميرزا الى إعان مملكة البحرين 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــمـــال مــؤتــمــر األمـ خــــال أعـ

 COP26 الـــمـــنـــاخـــي  لــلــتــغــيــر  ــتــصــدي  ــل ل
ــاد الــصــفــري  ــحــي ــــى ال هــــدف الـــوصـــول إل
وتــبــنــي   ،2060 ــام  عــ بــحــلــول  ــلــكــربــون  ل
المرحلية  المملكة مجموعة من األهداف 
الهدف  هــذا  لتحقيق  الــمــدى  والــقــصــيــرة 
ــتــي مــن أبـــرزهـــا هـــدف تقليل  الـــهـــام، وال
االنبعاثات الكربونية بنسبة 30 % بحلول 
عــام 2035، وذلــك من خــال العمل على 
في  واالستثمار  الكربون  إزالــة  مــبــادرات 
مـبـادرات تعزيز كفاءة الطاقة، ومضاعفة 
ــهــدف الــوطــنــي لـــزيـــادة حــصــة مــصــادر  ال
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي الــمــزيــج الكلي 
إلى  القرم  نبات  أشجار  وزيـــادة  للطاقة، 
ومضاعفة  الحالي،  العدد  أضعاف  أربعة 
البحرين،  عــدد األشــجــار بشكل عــام فــي 
بــاإلضــافــة إلـــى االســتــثــمــار الــمــبــاشــر في 

تقنيات احتجاز الكربون.

توحيد  أهمية  كلمته  في  ميرزا  وتــنــاول 
لتحقيق  القطاعات  مختلف  في  الجهود 
استدامتها،  وتحقيق  التنموية  الخطط 
المناخي  التغير  تــداعــيــات  وأن  خــاصــة 
تطول كافة القطاعات وكافة الدول على 
حــد الـــســـواء، وهـــو مــا يحتم عــلــى قــادة 
ــقــرار والــخــبــراء كاً  الـــدول وأصــحــاب ال
بحسب اختصاصه، اإلقبال على المسيرة 
تـــجـــاه تــحــقــيــق األهـــــــداف الــمــعــلــنــة في 
شمولية  وأكــثــر  أوســع  بمنظور   COP26

وتكامل.
 وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــطــّرق مــيــرزا الــى 
ــلــطــاقــة الــمــتــجــددة  ــيــة ل ــوطــن ــخــطــة ال ال
وأبــرز  الطاقة  لكفاءة  الوطنية  والخطة 
في  الــمــحــوري  ودورهـــمـــا  مستجداتهما 
مــســيــرة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــحــول 
ــاقــــوي أكــثــر  الـــتـــدريـــجـــي لــمــســتــقــبــل طــ

المملكة  ألهـــــداف  تــحــقــيــقــًا  ــتـــدامـــة،  اسـ
والتزاماتها الوطنية واإلقليمية والعالمية، 
خاصًة هدف المملكة للوصول إلى الحياد 
الصفري للكربون بحلول 2060 واألهداف 
ــعــاقــة، فــي خــطــوات  الــمــرحــلــيــة ذات ال
حــثــيــثــة تــتــخــذهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة على 
والعالمي،  واإلقليمي  الوطني  المستوى 
في  المملكة  دور  تفعيل  تــجــاه  بــالــتــزام 

التصدي  فــي  الــدولــي  المجتمع  منظومة 
تكامل  بأهمية  إيــمــاًنــا  المناخي،  للتغير 
“الجزء  دور  يشكله  وما  العالمية  الجهود 
العالمية،  المنظومة  مفهوم  فــي  للكل” 
خاصة في ظل توجهات الدول الشقيقة 
ودول المنطقة والعالم أجمع في التحول 
حول  وااللتفاف  المستدامة  الطاقة  إلى 
وتبني  المناخي  التغير  آثار  إلى  التصدي 
تــســاهــم فـــي تحقيق  الــتــي  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ
ديــمــومــة ونــمــاء قــطــاع الــطــاقــة كركيزة 
مختلف  ونــمــاء  لتطور  وأســاســيــة  هــامــة 

القطاعات الحيوية.
للشيخ  والــتــقــديــر  الشكر  مــيــرزا  ووّجـــه   

النفط  وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد 
والسامة  الصحة  منتدى  رعايته  على 
والبيئة والذي ينعقد ضمن أعمال المؤتمر 
BAP� البحرين نفط  شركة  وإلى   كذلك، 

معهد  والـــى  المؤتمر  رعايتها  على   CO
الطاقة على تنظيم هذا المؤتمر الحيوي 
الذي يوفر منصة فريدة تجمع نخبة من 
في  والمهنيين  والخبراء  القرار  أصحاب 
الواعدة  الحيوية  والمجاالت  القطاعات 
ــمــســيــرة تـــجـــاه تــحــقــيــق الــنــهــضــة  ــي ال فـ
المؤتمر  فــي  المشاركين  ودعــا  الــقــادمــة، 
والمنتديين النتهاز الفرصة الفريدة التي 
يتيحها المنتدى من خال مجمل الخبرات 
ــمــحــاوريــن والــمــتــحــدثــيــن  ــل الــمــشــاركــة ل
والمخرجات  الــتــجــارب  حصر  وضــــرورة 
للمرحلة  لــإعــداد  مفيدًا  مرجعًا  لتكون 
للمشاركين  تمنياته  عن  وأعرب  القادمة، 

والمنظمين بالنجاح والتوفيق.
يذكر أن معهد Energy Institute العالمي 
التي  الشرفية  العضوية  مــيــرزا  منح  قــد 

قلما ُتمَنح ألفراد خارج بريطانيا.

توحيد الجهود بمختلف القطاعات لتحقيق الخطط التنموية واستدامتها
ميرزا يرعى المنتدى العالمي لالستدامة بتنظيم معهد الطاقة
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أبـــرمـــت نــيــوتــل لـــاتـــصـــاالت، الــمــشــغــل 
التليفون والتلفزيون واإلنترنت  لخدمات 
اعتمادًا على كابات األلياف البصرية في 
أومني  مع  إستراتيجية  شراكة  البحرين، 
كاودز مزود الحلول السحابية في منطقة 
لتعزيز  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق 
المعرفة  الواسعة  المنطقة  شبكة  خدمة 
حيث  العالمية،   )SD�WAN( بالبرمجيات 
للعماء  مًعا  وأومني كاودز  نيوتل  توفر 
حاً شبكًيا شاماً يدمج MPLS بدقة مع 
إنترنت آمن تماًما وتقنيات  LTE، ويطور 
محّسنة  رؤيــة  توفر  واحــدة  اتصال  قناة 
للشبكة وخفة الحركة والتحكم والتكامل 

السحابي براحة أكبر من االستخدام. 
فيه  تلعب  رقمي  عصر  فــي  لكوننا  نــظــًرا 
التكنولوجيا دوًرا مهًما بشكل متزايد في 
التجارية،  كل جانب من جوانب األعمال 
تسريع  إلــى  بحاجة  أنها  الشركات  تــدرك 
تطوير الحلول الرقمية، لضمان بقائها في 
شراكة  تجمع  التنافسية.  الصدارة  موقع 
بين  أومني كاودز  مع  لاتصاالت  نيوتل 
الخبرة العميقة في كل من إستراتيجيات 
العماء  لمساعدة  والتكنولوجيا  األعمال 
بشكل أكبر من خال التحوالت الناجحة.

التنفيذي  الرئيس  قال  ذلــك،  على  تعقيبًا 
أن  “يشرفنا  مــدن:  محمد  نيوتل  لشركة 
نعلن عن هذه الشراكة الواعدة مع أومني 
كاودز التي ستساعد عمائنا على تعزيز 
ــي مـــجـــال االتــــصــــاالت. من  قـــدراتـــهـــم فـ

التي يتم   SD�WAN خال تقديم خدمة 
تمكينها من خال هذه الشراكة مع أومني 
كاودز، تطمح نيوتل إلى التوسع عروض 
جديدة لقاعدة عمائها الحاليين والعماء 
ــشــراكــة مـــع أومــنــي  الـــجـــدد. تــتــيــح لــنــا ال
كاودز الفرصة لدعم العماء بحلول أكثر 
حيث  التكلفة،  حيث  مــن  وفعالية  أمــاًنــا 
والخدمات  التقنيات  أحــدث  على  تعتمد 
ــيــة.  ــلـــول الــســحــاب ــى الـــحـ ــ الــمــســتــنــدة إلـ
سيستمتع عماؤنا بأداء وموثوقية أعلى، 
لمس  دون  مــن  الــخــدمــة  وتثبيت  ونــشــر 
هذه  ستساهم  التكلفة.  حيث  من  بفعالة 
الشراكة بشكل إيجابي في تحقيق نيوتل 
نمو  حيث  مــن  اإلستراتيجية  ألهــدافــهــا 

األعمال وتميز خدمة العماء”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مع أومني 

التعاون  عن  متحدًثا  عيد  عمرو  كــاودز، 
اآلن  لنيوتل  يمكن  كـــاودز،  أومــنــي  “مــع 
حلول  بمجموعة  جمهورها  إلى  الوصول 
أكثر قوة وقدرة. من خال هذه الحلول، 
وتهيئة،  ونشر  لتصميم  نيوتل  مع  نهدف 

لشبكة  الــتــحــتــيــة  ــبــنــيــة  ال وإدارة  ــقــل  ن
السريع  التكيف  مــع  بهم  الخاصة   WAN
للحوسبة  الفعلي  الــوقــت  متطلبات  مــع 

السحابية، والتنقل، ومبادرات الرقمنة.
نهدف  نيوتل،  التعاون مع  من خال هذا 

وتحسين  آمنة  اتصال  حلول  تقديم  إلى 
 SaaS تطبيقات  إلى  الوصول  األداء في 
ــال الــحــوســبــة الــســحــابــيــة وتــعــزيــز  ــمـ وأعـ

أساسنا لمستقبل رقمي. 
تقدم كل من أومني كــاودز ونيوتل مًعا 
حــلــواًل تــتــراوح عبر إمــكــان الــوصــول إلى 
السحابة المثلى، ومن فرع إلى فرع، ونقل 
يتوفر  الــفــريــد.  الشبكة  ــان  وأمـ البيانات 
شبكاتهم  تحسين  خيار  اآلن  لألشخاص 
األساسية مع عروض نيوتل المقترنة مع 
خدمات أومني كاودز. هذا التعاون بين 
التغيير  يجسد  كـــاودز  وأومــنــي  نيوتل 
ويقربنا خطوة من الطريقة التي يتعامل 
الخدمات،  هــذه  مــع  حلول  مقدم  كــل  بها 
ويجعل مملكة البحرين في مصاف الدول 

المواكبة للتكنولوجيا الحديثة”.

انطلقت أمس فعاليات 
اليوم األول من مؤتمر 
اإللكترونية  الــتــجــارة 
الصغيرة  للمؤسسات 
شــعــار  تـــحـــت   2021 والـــمـــتـــوســـطـــة 
ــي لــلــمــؤســســات  ــمــ ــرقــ ــ “الــــتــــحــــول ال
الصناعة  ــر  ــ وزي بــرعــايــة  ــتــجــاريــة”،  ال
الزياني  زايـــد  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة 
متتالية،  أيام   3 مدى  على  وسيستمر 
للمؤتمرات  البحرين  مركز  في  وذلــك 
بفندق كراون بازا، وبمشاركة مختلف 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات 
أعــمــال  ــــدأت  ب ــد  وقـ ــال.  ــمـ األعـ ورواد 

ــن 500  الـــمـــؤتـــمـــر بـــحـــضـــور أكـــثـــر مــ
والحضور  الفعلي  بالحضور  مــشــارك 

اإللكتروني. 
ــتــجــارة  ــر الــصــنــاعــة وال ــ ــح وزي ــ وأوضـ
ــرار في  ــمـ ــتـ والــســيــاحــة أهــمــيــة االسـ
ــذه الـــفـــعـــالـــيـــات الـــهـــادفـــة  ــ تــنــظــيــم هـ
ــاب الــمــؤســســات  ــحـ إلــــى تــوعــيــة أصـ
نحو  والمتوسطة  الصغيرة  التجارية 
العالم  يشهده  الــذي  الرقمي  التحول 
مــن خــال تكوين حلقة وصل  الــيــوم 
ــاب  وأصـــحـ ــال  ــ ــم األعــ رواد  بــيــن  مـــا 
المؤسسات والمهتمين بمجال التجارة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، 

مجال  فــي  الــتــطــورات  أهــم  لمناقشة 
الــحــلــول الــتــقــنــيــة ووســـائـــل الــتــجــارة 

اإللكترونية.
“المملكة تتمتع  الى أن  الوزير  و أشار 
ببنية تحتية متطورة وآمنة في قطاع 
والمعلومات،  االتــصــاالت  تكنولوجيا 
فــقــد نــجــم عـــن ذلــــك تـــحـــول ســريــع 
اإللكترونية  الــتــجــارة  فــي  ومــلــحــوظ 
متزايدًا  إقــبــاالً  تلقى  أصبحت  حيث 
على  ملحوظة  نوعية  نقلة  أحــدثــت 
بينت  كــمــا  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة.  ــمــتــاجــر  ال
أن  المحلية  االقــتــصــاديــة  الــمــؤشــرات 
أحد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

األســرع  اإللكترونية  التجارة  أســواق 
مبيعات  شهدت  فقد  العالم،  في  نموًا 

ــيــة نــمــوًا  ــكــتــرون قــطــاع الـــتـــجـــارة اإلل
لعام 2020،  بلغ 24 مليار دوالر  هائاً 

التجارة  سوق  ينمو  أن  المتوقع  ومن 
بمعدل  المجلس  fدول  اإللــكــتــرونــيــة 
للفترة -2020 متوسط سنوي 20 % 

.2022
من  فإنها  البحرين  ــى  إل بالنسبة  أمــا 
الــمــتــرقــب أن تــحــظــى بــنــمــو الــمــعــدل 
بنسبة  اإللكترونية  ألسواقها  السنوي 
وهــي   2022 عـــام  بــحــلــول   %  27,3
البحرينيين  للتجار  تعد فرصة مميزة 
محليًا  اإللكترونية  أعمالهم  لتطوير 
MEASA eCom-  ودوليًا حسب تقرير
merce Landscape الذي أعدته دبي 

كوميرستي في يونيو 2021”.

“نيوتل لالتصاالت” توقع شراكة إستراتيجية مع “أومني كالودز” للخدمات السحابية

مناقشة أهم التطورات بمجال الحلول التقنية ووسائل التجارة اإللكترونية

لتعزيز شبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات “SD-WAN” العالمية

توعية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتحول الرقمي

أثناء إبرام الشراكة

 تداعيات التغير 
المناخي تطول جميع 

القطاعات والدول 
على حد سواء 

أثناء تسلم الشهادة

جانب من فعاليات المؤتمر
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التغييرالسعر - 0.001 0.090 دينار 
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.002 0.306 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.00+ 0.255 دوالر
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.08+0.094 دينار 
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.56+0.180 دينار
شركة عقـارات السيف ش.م.ب.

كشف مدير عام شركة دلمون للدواجن عبدالهادي 
ميـــرزا جعفر عن االنتهاء مـــن تركيب خط االنتاج 
الجديـــد الخـــاص بمنتجـــات أجـــزاء الدجـــاج في مســـلخ الدجاج 
بالهملة، حيث سيســـاهم الخط الجديد في رفع الطاقة االنتاجية 

وزيادة جودة المنتجات وأنواعها.
ومـــن جانبه، أشـــار القائم بأعمال نائب المدير العام حســـين فالح 
إلى أن عدد التقطيعات في خط اإلنتاج القديم كان 4 تقطيعات، 
بينمـــا يســـمح خط اإلنتاج الجديد بـ 9 تقطيعـــات مختلفة، كما أن 
الطاقة االنتاجية سترتفع من 2000 إلى 6000 طير في الساعة.

وأوضـــح مدير الصيانة بالشـــركة عاطف الصالـــح أن خط االنتاج 
الجديـــد تـــم اســـتيراده من شـــركة لينكـــو الهولندية، وبـــأن تكلفة 
التركيـــب بلغـــت 90 ألـــف دينـــار، كما أشـــار إلى أن الخـــط الجديد 
ســـيرفع من كفاءة العمل واإلنتاج وسيساهم في توفير منتجات 
أكثـــر تنوعـــا وجـــودة مـــن أجـــزاء الدجـــاج. وتأتي هـــذه اإلضافة 
ضمن سلســـلة من المشاريع التطويرية والتي تعمل شركة دلمون 
للدواجـــن عليها، وذلك تماشـــيا مع توجيهـــات عاهل البالد بتعزيز 

األمن الغذائي للمملكة.

“دلمون للدواجن”: تشغيل خط 
إنتاج جديد بكلفة 90 ألف دينار

ارتفاع الطاقة اإلنتاجية من 2000 
إلى 6000 طير في الساعة

السنة الرابعة عشرة - العدد 4789

األربعاء
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كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد 
بـــوزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
حجـــم  أن  عـــن  األشـــراف،  عبدالعزيـــز 
محليـــا  ســـينمو  اإللكترونيـــة  التجـــارة 
بنسبة 27 % خالل العام المقبل 2022، 
الفتـــًا إلـــى أن جائحـــة كورونا ســـاهمت 
فـــي الدفـــع بنمـــو التجـــارة اإللكترونيـــة 
على مســـتوى المملكة والمنطقة، حيث 
أن نمو التجارة اإللكترونية في الخليج 

متوازن مع النمو في البحرين.
وقال األشراف في تصريح لإلعالميين 
علـــى هامـــش فعاليـــات مؤتمـــر التجارة 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  اإللكترونيـــة 
“التحـــول  بعنـــوان   2021 والمتوســـطة 
الرقمـــي للمؤسســـات التجاريـــة”، أمس 
“حاولنا أن نجمع كل الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة لحضور المؤتمر ليتحدثوا 
عـــن قصص النجاح قبل وبعد الجائحة، 
وأن  خصوصـــا   ، مؤسســـاتهم  فـــي 
التكامل بين الشـــركات سينفع الشركات 
األخرى، والفائدة ستعود على المواطن 
والمســـتهلك والبالد”، مضيفـــا “بتوجيه 
من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
القيـــادة  مـــن  حثيثـــة  وبتوجيهـــات 
الحكيمـــة نعمـــل على تلبيـــة احتياجات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  وطلبـــات 
والمتوســـطة، باإلضافـــة إلـــى مالحظـــة 
الخطط اإلســـتراتيجية لهذه الشـــركات 
التي يمكن للوزارة أو الحكومة أن تلبي 
احتياجاتها وتســـهل المعوقات الصعبة 
الخصبـــة،  األرضيـــة  لهـــم  لهـــم وتهيـــئ 
وهنالك إشادة من عدة شركات وشركة 
مايكروســـوفت خاصة بتطـــور البحرين 
إلكترونيـــا لخدمـــة المواطـــن والمقيـــم، 
مـــن  حثيثـــة  بمتابعـــه  نحظـــى  ونحـــن 

قيادتنـــا ونتمنـــى النجـــاح والمزيـــد من 
التوفيق للجميع”. 

ولفت األشـــراف إلى أن “تأثير الجائحة 
التكنولوجـــي  التطـــور  علـــى  إيجابـــي 
ســـنتين،  خـــالل  واضحـــا  بـــدا  والـــذي 
رغـــم أنـــه يحتـــاج تقريبا 15 ســـنة، لكن 
الفجـــوات وأصبحـــت  الجائحـــة قللـــت 
التكنولوجيـــا متطـــورة، ونحـــن نتلمس 
ذلك وهذا يدل أن الجائحة سلبية على 
البـــالد، ولكن من جانـــب آخر لها عوامل 

إيجابية عديدة”.
وعـــن إســـتراتيجية الـــوزارة بخصوص 
التحول الرقمي قال األشـــراف “المؤتمر 
للخطـــة  القائمـــة   بنـــود  ركائـــز  أحـــد 
للتجـــارة  الوطنيـــة  األســـتراتيجية 
اإللكترونية، وهناك أيضا دراســـة كبيرة 
عـــن التجـــارة اإللكترونية وسلســـلة من 
والقانـــون،  التطـــورات  تشـــمل  البنـــود 
وحث المؤسســـات والشـــركات وتسريع 

يكـــون  بحيـــث  الحكوميـــة  الشـــركات 
التكامـــل متواجد بين جميع الشـــركات، 
ونعمل على توفير الحوافر والتشريعات 
ضمـــن الخطـــة اإلســـتراتيجية الوطنية 
والتـــي تســـتغرق مـــن 3 إلى 4  ســـنوات 
والتشـــريعات  القوانيـــن  نضـــع  حتـــى 
واألبعـــاد واألنظمـــة لتأســـيس األجيـــال 
القادمـــة” . وأكـــد األشـــراف أن المؤتمـــر 
اإلســـتراتيجية  المبـــادرات  أحـــد  هـــو 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  لدعـــم  الوطنيـــة 
بمملكـــة البحريـــن، والتـــي تهـــدف إلـــى 
تقديـــم أحدث حلول ووســـائل التجارة 
المؤسســـات  لتمكيـــن  اإللكترونيـــة 
التجاريـــة من التحول الرقمـــي، وزيادة 
الوعي لـــدى رواد األعمـــال باإلجراءات 
أعمالهـــم  تحفيـــز  علـــى  تســـاهم  التـــي 
التجـــارة  لمواكبـــة مســـتقبل  التجاريـــة 

اإللكترونية الراهن.
وتضمـــن المؤتمـــر مجموعة مـــن الحلقات 

النقاشـــية، تحـــت عناويـــن “أبـــرز حلـــول 
التجارة اإللكترونية” و”الدفع اإللكتروني 
“المتاجـــر  المصرفيـــة”،  والخدمـــات 
و”المبـــادرات  اإللكترونيـــة”  واألســـواق 
الحكومية التي تســـاهم بتعزيز وتطوير 
وأكـــد  اإللكترونيـــة”.  التجـــارة  قطـــاع 
الرقمـــي  التحـــول  أهميـــة  األشـــراف 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
مجـــال التجارة اإللكترونية، مشـــيرا إلى 
أن الـــوزارة تعتـــزم إطـــالق حزمـــة مـــن 
المبادرات القادمة التي تصب في تعزيز 

التجارة اإللكترونية بالبحرين.
مصغـــرًا  معرضـــًا  المؤتمـــر  وصاحـــب 
للشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة ذات 
العالقة لعـــرض أبرز المشـــاريع والحلول 
اإللكترونيـــة، وتوفيـــر باقـــات وعـــروض 
حصرية ألصحاب المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة والمشاركين بالمؤتمر.

األشراف: 27 % النمو المتوقع للتجارة اإللكترونية بالبحرين في 2022
تأثير الجائحة إيجابي على التطور التكنولوجي

األشراف متحدثا لوسائل اإلعالم

حسن عبدالنبي

قال مؤســـس مشـــروع )قهوة 360 - اكتشف 
“البـــالد  لــــ  هـــادي  جميـــع حواســـك(، عصـــام 
االقتصادي” إن أســـعار حبوب القهوة العربية 
)أرابيـــكا( ارتفعت بنســـبة تصل إلـــى 150 % 
حالًيـــا، عازًيـــا أســـباب ارتفـــاع األســـعار إلـــى 
موجـــة الصقيـــع التي أثـــرت علـــى محاصيل 
البـــن فـــي البرازيـــل وارتفاع أســـعار الشـــحن 
عالمًيا بنسبة تصل إلى 300 % وعدم وجود 

حاويات.
وبين هـــادي “عالمًيا هنالك نوعـــان من أنواع 
حبـــوب القهوة همـــا القهوة العربيـــة )أرابيكا( 
و”روبوســـتا”، وتمتاز قهوة “أرابيـــكا” بطعمها 
اللذيـــذ والـــذي يســـتخدم فـــي إعـــداد القهوة 
قهـــوة  أن  حيـــن  فـــي  والكوفـــي،  العربيـــة 
“روبوســـتا” طعمهـــا مر وتســـتخدم في إعداد 

االسبريسو وغيرها من أنواع القهوة.
وأشـــار إلـــى أن البرازيـــل تعتبـــر أكبـــر منتـــج 
ومصـــدر لحبـــوب البـــن والقهـــوة فـــي العالم، 
حيث إنها تصدر 69 % من إنتاجها من حبوب 

“أرابيكا” و31 % من حبوب “روبوستا”.
يتـــم  أرابيـــكا”   “ قهـــوة  أن حبـــوب  وأضـــاف 
زراعتها في ارتفاع ال يقل عن 4000 قدم عن 
ســـطح البحر، أما بن “روبوستا” فيتم زراعته 
قريبـــا مـــن ســـطح األرض علـــى ارتفـــاع يبدأ 
مـــن قدم فما فـــوق، مبيًنـــا أن انخفاض كمية 
األمطار في البرازيل أثرت على زراعة القهوة 
بنوعيهـــا، ولكـــن قهـــوة أرابيكا تأثرت بشـــكل 
أكبر نظًرا لموجة الصقيع التي أدت إلى موت 
األشـــجار واحتـــراق الكثيـــر من مـــزارع البن، 

وبالتالي ارتفاع أسعاره.
ولفت هادي إلـــى أن إنتاج البرازيل في العام 
2021 يقدر بـ 102 مليون كيس قهوة )خيشة(، 

وزنة الكيس الواحد 60 كيلو من حبوب البن، 
وهناك توقعات عالمية بانخفاض اإلنتاج في 
البرازيـــل إلى نحو 80 مليـــون كيس قهوة أو 
أقل من ذلك، وذلك عائد إلى موت األشـــجار 
فـــي مزارع البن ولعـــودة زراعة البن وإنتاجه 
تســـتغرق فتـــرة تصـــل إلـــى 7 أعوام، مشـــيًرا 
إلى التوقعات بأن يســـتمر النقص في اإلنتاج 
متوقًعـــا  أعـــوام،   3 لمـــدة  العالمـــي  بالســـوق 
اســـتمرار ارتفاع أسعار حبوب قهوة “أرابيكا” 

خصوًصا أن عليها طلًبا عالمًيا.
أن  هـــادي  أوضـــح  المحليـــة،  الســـوق  وعـــن 
حبـــوب البـــن شـــهدت ارتفاًعـــا قبـــل نحـــو 3 
أســـابيع بســـبب انقطـــاع واردات القهـــوة إلى 
الســـوق المحلية ووصلـــت إلى 190 %، وبعد 
وصـــول حاويات القهـــوة انخفضت األســـعار 
ليصبـــح االرتفاع في األســـعار 150 %. وبّين 

أن حبوب قهوة أرابيكا المستوردة من الدول 
األخـــرى مثـــل أثيوبيـــا وإندونيســـيا والهنـــد 
وفيتنـــام وكينيا ارتفع ســـعرها بســـبب زيادة 
الطلب عالمًيـــا على القهوة، إضافة إلى زيادة 
أســـعار الشـــحن عالمًيا بنســـبة تصل إلى 300 
%. وأشـــار هـــادي إلى أن التجار في الســـوق 
المحليـــة يعملون علـــى تخزين حبـــوب البن؛ 
نظًرا لوجود مخاوف بارتفاع كبير في أسعار 
البـــن فـــي العـــام المقبـــل 2022، موضحـــا أن 
أصحاب مشاريع القهوة والكوفي شوب أمام 
حلين إما رفع أســـعار القهـــوة أو خلط حبوب 
قهـــوة أرابيكا وروبوســـتا لتخفيض األســـعار، 
خصوًصا أن أســـعار قهوة روبوستا ثابتة ولم 
تشـــهد ارتفاًعـــا حتـــى اآلن إال أن التوقعـــات 
بزيـــادة الطلـــب على حبـــوب روبوســـتا يرفع 

أسعارها، ولكنها ستظل دون أسعار أرابيكا.

هادي: 150 % ارتفاع أسعار القهوة العربية “أرابيكا” حالًيا
توقعات باستمرار النقص في حبوب البن لـ 3 أعوام مقبلة

عصام هادي

أمل الحامد


